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คํานํา 

 ภายใตพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541 และนโยบายและแผนยุทธศาสตร การ

บริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งกําหนดข้ึนภายใตความเช่ือมโยงกับนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนา

ประเทศ ดานสังคมและการศึกษา สภามหาวิทยาลัยขอนแกนไดเห็นชอบกําหนดใหเปนนโยบายการบริหาร

และพัฒนามหาวิทยาลัย  ในฐานะหนวยรับตรวจมหาวิทยาลัยไดจัดใหมีการควบคุมภายในกิจกรรมตางๆ  

ตามพันธกิจและทุกๆ สวนงานภายในตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน 

พ.ศ. 2542 และระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดเปาประสงคใหกิจกรรมการ

ควบคุมภายในเปนสวนหน่ึงของงานประจํา และใหเปนความเช่ือมโยงกับระบบประกันคุณภาพของ

มหาวิทยาลัยทั้งระบบ ทั้งน้ีเพื่อเปนกลไกของการบรรลุเปนมหาวิทยาลัยแหงคุณภาพ และมหาวิทยาลัยที่มี

การบริหารจัดการที่ดีตามที่ไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตรของวิสัยทัศน มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 กองกลาง สํานักงานอธิการบดีไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการควบคุมภายในของ

กองกลาง เพื่อทําหนาที่กํากับระบบการตรวจสอบ ควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงใหเปนไปตาม

กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ  ตลอดจนไดดําเนินการติดตามมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 

2544 ทั้ง 5 องคประกอบที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ไดทํางานวิเคราะหขอมูลผลการ

ปฏิบัติงานและการจัดทําแผนและรายงานการควบคุมภายในใหสอดคลองกันอยางเปนระบบ และมีการ

ปรับปรุงระเบียบและกระบวนงานของการดําเนินงานของระบบงานตางๆ  ใหครอบคลุมปจจัยเสี่ยงตางๆ ที่

จะมีผลกระทบตอความสําเร็จโดยรวมของภารกิจหลักกองกลาง เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายและ

เพื่อเกิดการพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยในทิศทางที่กําหนดไดอยางย่ังยืนตอไป 
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บทนํา 
 

 เมื่อป   พ.ศ.  2509    ไดมีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเก่ียวกับการแบงสวนราชการของ 
มหาวิทยาลัยขอนแกนโดยไดจัดต้ังสํานักงานอธิการบดี และกองกลางขึ้นพรอมกันนับแตบัดน้ันเปนตนมา โดย
การแบงสวนหนวยงานยอย แบงเปนแผนกตาง ๆ 5 แผนก คือ 

1. แผนกสารบรรณ 

2. แผนกการเจาหนาที ่

3. แผนกคลัง 

4. แผนกบริการการศึกษา 

5. แผนกอาคารและสถานที ่

 ในเบื้องตนไมมีสํานักงานเปนการถาวร จึงใชอาคารคณะวิศวกรรมศาสตรเปนสํานักงานชั่วคราว 
จนถึงป พ.ศ. 2510 ตอมาในป พ.ศ. 2511 ไดยายที่ทําการจากคณะวิศวกรรมศาสตร มาอยูสํานักงาน
อธิการบดี อาคาร 1 จนถึงปจจุบัน 
 ในป พ.ศ. 2517 สํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดกําหนดบทบาทหนาที่ใหครอบคลุม
ถึง ดานการบริหาร ดานวิชาการ ดานการวางแผนพัฒนา ดานสวัสดิการของบุคลากร ตลอดจนสวัสดิการและ
กิจกรรมของนักศึกษา จึงมีการแบงสวนราชการของสํานักงานอธิการบดีออก เปน 5 หนวยงาน คือ กองกลาง 
กองสวัสดิการ กองบริการการศึกษา กองหองสมุด และศูนยเลี้ยงสัตว 
 ตลอดระยะเวลาที่ผานมา มหาวิทยาลัยขอนแกนไดมีการขยายตัวตามแผนพัฒนาในทุกดาน รวมถึง
การปรับโครงสรางองคการ เพื่อใหสอดคลองและเพิ่มประสิทธิภาพใหสามารถสนับสนุนการ บริหารจัดการใน
ภารกิจตาง ๆ กองกลางเปนหนวยงานกลางที่สนับสนุนการบริหารจัดการของผูบริหาร และหนวยงานของ
มหาวิทยาลัย โดยในป 2554 กองกลางมีหนวยงานในสังกัด จํานวน 7 งาน และไดเพิ่มอีก 2 หนวยงาน 
ประกอบดวย 

1. งานสารบรรณ 

2. งานประชุม 

3. งานประชาสัมพันธ 

4. งานสภาอาจารย 

5. งานรักษาความปลอดภัย 

6. งานประสานงานมหาวิทยาลัย 

7. งานเลขานุการผูบริหาร 

8. งานบริหารทั่วไป 

9. งานบริหารทรัพยากรกายภาพ 



 
วิสัยทัศน  

กองกลาง จะเปนหนวยงานสนับสนุนการบริหารจัดการ และบริการเชิงรุก สนองตอบนโยบายของ
มหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อใหการดําเนินงานในทุกภารกิจเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

พันธกิจ  
พัฒนา สงเสริม สนับสนุนการบริหารงาน และการใหบริการ เพื่อผลสัมฤทธ์ิสูงสุดในทุกภารกิจของ

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

เปาประสงค  
ผูรับบริการทุกระดับ พึงพอใจในงานบริการที่ไดรับ ดวยการทํางานอยางเปนระบบ 

วัฒนธรรมองคกร 
สรางความเช่ือมั่นและไววางใจใหผูบังคับบัญชา สรางความศรัทธาแกผูรับบริการ 
 

คานิยม READY TO GROW 
         Relevancy       :   รูทันโลก ปรับตัวทันโลก ตรงกับสังคม 

Efficiency         :   มุงเนนประสิทธิภาพ 
    Accountability :   รับผิดชอบตอผลงาน ตอสังคม 
    Democracy       :   มีความเปนประชาธิปไตย การมีสวนรวม โปรงใส 
    Yield                 :   มีผลงาน มุงเนนผลงาน 
    Trust                :   ความไวเน้ือเช่ือใจซึ่งกันและกัน 
    Obligation        :   ปฏิบัติตามขอกําหนด 
    Growth             :   พัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 
    Realistic           :   ความเปนปจจุบัน 

             Ownership      :   ความเปนเจาของรวมกัน 
    Well being        :   ความอยูดีมีสุขของบุคลากร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงสรางองคกร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

กองกลาง 

สํานักงานอธิการบดี 
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งาน
ประชุม 

งาน
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ประเด็นยุทธศาสตรและเปาประสงค 

 
 

 

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1  : การ
บริหารจัดการองคกรอยางมี
ประสิทธิภาพ 

1.1. มีแผนปฏิบัติการโดยมุงผลสัมฤทธ์ิ 1.1.1 การปรับโครงสรางการบริหาร
ภายใน 
1.1.2 การพัฒนากระบวนงาน 

1.2. มีระบบงานที่มีประสิทธิภาพสูง 1.2.1 กําหนดเปาหมายในการเพิ่ม
ประสิทธิผลขององคกร 
1.2.2 การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

1.3. มีฐานขอมูลประกอบการบริหาร 1.3.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบงาน โดย
ใช IT  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2  : การ
สรางคานิยมและวัฒนธรรมองคกร 

2.1. มีกิจกรรมสงเสริมและสราง
ภาพลักษณองคกร 

2.1.1. การจัดกิจกรรมตามเทศกาล/
ประเพณี/วัฒนธรรม 
2.1.2 การจัดทําสื่อเผยแพร 

2.2. การจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการ
ติดตอราชการและการปฏิบัติงาน 

2.2.1 การจัดโครงการปรับปรุงภูมิทัศน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3  : พัฒนา
และสงเสริมทรัพยากรบุคคล 

3.1. มีระบบประเมินบุคลากรทุก
ประเภทและระดับ 

3.1.1 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ทุก 
6 เดือน 

 3.2. มีแผนงานดานการถายทอดองค
ความรู 

3.2.1 การจัดปฐมนิเทศบุคลากร 
3.2.2 การจัดอบรมภายใน 

 3.3. มีแผนงานดานการพัฒนาบุคลากร 3.3.1 บุคลากรเขารับการอบรม สัมมนา 
3.4. มีรางวัลตอบแทนและการเชิดชู
เกียรติ 

3.4.1 การจัดโครงการประกาศเกียรติคุณ
ประจําป 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4  : การมี
สวนรวมของประชาชน 

4.1 การมีสวนรวมในกิจกรรมโครงการ
ของประชาชนหรือผูมีสวนไดเสียมีสวน
รวม 

4.1.1 จัดกิจกรรม/โครงการรวมกับ
ประชาชนหรือผูมีสวนไดเสีย 

4.2 มีการแสดงความคิดเห็นและติดตาม
ตรวจสอบผลการดําเนินงานโดย
ประชาชนหรือผูมีสวนไดเสีย 

4.2.1 การเปดชองทางใหประชาชนหรือผู
มีสวนไดเสียมีสวนเสนอขอมูล และ
ขอเสนอแนะแกองคกร 



  

หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผูบริหารระดับสวนงานยอย 

(ตามระเบียบฯ  ขอ 6) 
 

แบบที่ 1  กรณีไมพบจุดออนที่มีนัยสําคัญ 
 

เรียน อธิการบด ี
 

การประเมินการควบคุมภายในของ  กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ไดดําเนินการตามแนว
ทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ซึ่งกําหนด   อยูในเอกสาร
คําแนะนํา :  การจัดทํารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน  วาดวยการ
กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  ขอ 6   ระบบการควบคุมภายในของ กองกลาง สํานักงาน
อธิการบดี  ไดจัดใหมีข้ึนตามที่กําหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวย     การกําหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544   โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวา  การ
ดําเนินงานของกองกลาง สํานักงานอธิการบดี  จะบรรลุ วัตถุประสงคของการควบคุมภายในดาน    
ประสิทธิผล  และประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใชทรัพยากร    ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษา    
ทรัพยสิน การปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต     ดาน
ความเช่ือถือไดของรายงานทางการเงินและการดําเนินงาน  และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ  มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย  ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝายบริหาร 

แนวคิดของการสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลรวมถึงความมั่นใจ  จะไดรับผลอยางคุมคา
ตามตนทุนที่ใช โดยระบบการควบคุมภายในดังกลาวไดประมาณการและใชดุลยพินิจในการประเมินประโยชน
ที่จะไดรับจากการมีระบบการควบคุมภายในกับคาใชจายของระบบฯ   ทั้งน้ี  คาใชจายไมควรเกินประโยชนที่
จะไดรับซึ่งรวมถึงการลดความเสี่ยงที่ทําใหหนวยงานไมบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนด   นอกจากน้ีอาจเกิด
ขอผิดพลาดหรือความเสยีหายและความผิดปกติที่ไมอาจสืบทราบได        เน่ืองจากมีขอจํากัดที่แฝงอยูในการ
ควบคุมภายในซึ่งรวมถึงโอกาสของการหลีกเลี่ยง   หรือละเลยการควบคุม    รวมทั้งขอจํากัดดานทรัพยากร 
ดานกฎหมาย หรือเกี่ยวกับกฎระเบียบของทางราชการ   อีกทั้งประสิทธิผลของการควบคุมอาจเปลี่ยนแปลง
ไปตามเวลาเน่ืองจากสถานการณ  และสภาพแวดลอม  เปลี่ยนแปลงไป   

จากผลการประเมินดังกลาวเช่ือวาการควบคุมภายในของกองกลาง สํานักงานอธิการบดี 
สําหรับปงบประมาณ 2550  ต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2553  สิ้นสุดวันที่  30 กันยายน 2554  เปนไปตาม
มาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด  มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค
ของการควบคุมภายในตามที่กลาวในวรรคแรกภายใตขอจํากัดตามวรรคสอง    

 
ทั้งน้ีไดแนบแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน   และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตาม

แผนปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดกอน และรายงานผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐาน  การ
ควบคุมภายใน  มาพรอมน้ีแลว 

 
     

                    (นายธัญญา  ภักดี) 
                                ผูอํานวยการกองกลาง 
           วันที่     ธันวาคม  พ.ศ. 2554 



                                 
แบบ ปย.1 

กองกลาง สํานักงานอธิการบดี                              
สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย 

ณ วันที่  30  กันยายน พ.ศ. 2554 
            องคประกอบการควบคุมภายใน 
                               (1) 

                 ผลการประเมิน/ขอสรุป 
                                  (2) 

1. สภาพแวดลอมการควบคุม 
1.1 กองกลาง สํานักงานอธิการบดี สงเสริมและ
สนับสนุนใหบุคลากรในหนวยงาน รูรักสามัคคี 
รักษาระเบียบวินัย มีจิตสํานึกตอบทบาทหนาที่
ของการบริการ ขยัน อดทน ซื่อสัตย และจริงใจ
รับผิดชอบตอหนาที ่และภารกิจที่เปน
วัตถุประสงคของการจัดต้ังองคกร 
 
 
 
1.2 การแสดงความคิดเห็นและเสนอรายงานเหตุ

วิกฤติ 
               

 
 
      1.3  มีการบริหารจัดการอยางเปนระบบ 
 

1.1 การควบคุมภายในกองกลาง สํานักงานอธิการบดี 
ซึ่งลักษณะทางกายภาพของที่ทําการ ที่ต้ังหนวยงาน
แยกกันทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค  แตมีการ
ประสานงานอยางคลองตัว มีการจัดประชุมภายใน
หนวยงานในสังกัด และมีการจัดประชุมกอง
ประจําเดือนทุกเดือน  การควบคุมภายในกองกลางใน
ภาพรวมมีระบบการเสนอรายงานและรับฟงความ
คิดเห็นที่เหมาะสมอยางเปนระบบ   
 
1.2 จัดประชุมผูนําหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อเสนอ
ปญหาและแนะแนวทาง  วิธีการแกไขปญหาที่
พิจารณาเห็นถึงความรุนแรงเพื่อเย่ียวยาการปฏิบัติ
ภารกิจใหความคลองตัว และมีความชัดเจน 
ในทางปฏิบัติ 
1.3  มีแผนการปฏิบัติที่ชัดเจน ประกอบดวย แผน
ประจําป และแผนเฉพาะกิจ และสามารถปรับแผนให
สอดคลองกับสถานการณที่มีผลจากยุทธศาสตรองคกร 
 

2. การประเมินความเสี่ยง 
2.1 ศึกษาวิเคราะหความเสี่ยงกับทุกภารกิจ 
เชน การเงิน การคลังและระบบเอกสารราชการ 
 
2.2 ความสอดคลองระหวางบทบาทหนาที่กับ 
สภาพสิ่งแวดลอม  และ พฤติกรรมของบุคลากร
กับภารกิจประจํา 
2.3 สงเสริมการทํางานแบบมีสวนรวม มีการ
วิเคราะหและประเมินดวยคุณธรรม 
 

 

 
2.1 ศึกษาวิธีการ ข้ันตอนการปฏิบัติ เพื่อความถูกตอง 
รวดเร็ว และลดข้ันตอนการปฏิบัติเพื่อความพึงพอใจ
ของผูใชบริการ 
2.2  มอบหมายภารกิจใหตรงกับความสามารถและ 
    ความถนัด เพื่อเปนการเสริมสมรรถนะของ 
    หนวยงาน ปรับสภาพแวดลอมในองคกร 
2.3  การประเมินกิจกรรม เพื่อทราบความกาวหนา 
    ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหนาที่และ 
    ภารกิจที่มอบหมาย วิเคราะหหาสาเหตุและศึกษา 
    แนวทางแกไขเหตุอันไมพึงประสงค 
 

 
 
 
 



 

กองกลาง สํานักงานอธิการบดี                              
สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย 

ณ วันท่ี  30  กันยายน พ.ศ. 2554 
            องคประกอบการควบคุมภายใน 
                               (1) 

                 ผลการประเมิน/ขอสรุป 
                                  (2) 

3. กิจกรรมการควบคุม 
3.1 เขมงวด 
 
3.2  ตรวจสอบ 
 
3.3 ติดตามประเมินผล 
 
 
3.4 ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน พันธกิจ 
 
 
3.5 กําหนดทิศทางและเปาหมาย 
 
3.6 เสนอรายงานตอมหาวิทยาลัยหรือโครงการ

เพื่อการปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพ
ของภารกิจ  

   
 

 
3.1 ใสใจในรายละเอียด ลําดับและข้ันตอน 
    ความสําคัญ และระยะเวลาของทุกภารกิจ เพื่อ 
    ปองกันขอผิดพลาด  
3.2  ตรวจสอบ ความถูกตอง ตรงตามวัตถุประสงค 
     กับภารกิจ 
3.3 ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติภารกิจ 
    เพื่อแกไขปญหา อุปสรรคและเปนขอมูลเพื่อ  
    เปรียบเทียบกรณีศึกษา 
3.4 เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน 
     และใหสนองนโยบายและยุทธศาสตรของ  
     มหาวิทยาลัย 
3.5 จัดทําแผน กําหนดทิศทางการปฏิบัติภารกิจ

เพื่อใหสําเร็จตามเปาหมายที่ต้ังไว 
3.6 ประเมินผลการดําเนินกิจกรรม และนําเสนอตอ 

มหาวิทยาลัยในการปรับปรุงคุณภาพและ 
      ประสิทธิภาพของการปฏิบัติบางภารกิจที่เห็นวา 
      สามารถพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพใหเกิด 
     ความพึงพอใจตอผูใชบริการและไมขัดตอระเบียบ 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
      4.1 ฝกฝนและเรียนรูเทคโนโลยี 
 
 
      4.2 การแลกเปลี่ยนเรียนรูสานสัมพันธ 
          เครือขายองคการ 
  

4.3 สงเสริมสมรรถนะบุคลากรที่นอกเหนือจาก 
          บทบาทหนาที่ประจํา 

 

 
4.1 ใหความสําคัญในการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
    และการสื่อสารเพื่อใหบริการแกบุคลากรอยาง 
   ทั่วถึง 
4.2 จัดทําฐานขอมูล และแลกเปลี่ยน สรางเครือขาย 

องคกรตาง ๆ ทั้งหนวยงานภายใน และหนวยงาน
ภายนอก อยางปฏิสัมพันธสม่ําเสมอ    

4.3 ใหการสนับสนุนและสงเสริมในการศึกษา 
      ฝกอบรม เพื่อพัฒนาความสามารถและความถนัด 
     ตามความตองการของบุคลากร เพื่อเพิ่มศักยภาพ 
    ในการรวมกิจกรรมอื่นที่นอกเหนือจากภารกิจ 
     ประจํา 
 

 
 

 



 
กองกลาง สํานักงานอธิการบดี                              

สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย 
ณ วันท่ี  30  กันยายน พ.ศ. 2554 

            องคประกอบการควบคุมภายใน 
                               (1) 

                 ผลการประเมิน/ขอสรุป 
                                  (2) 

5. การติดตามประเมินผล 
 
 
 

 
 

กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มีปฏิทินการประชุม 
ประจําเดือนที่สามารถติดตามประเมินผลงานจากทุก
หนวยงานในสังกัด อีกทั้งยังสนับสนุนใหมีการ
ประเมินผลในระหวางการปฏิบัติ ซึ่งมีการประเมิน
บุคลากร และหนวยงานที่เปนมาตรฐานตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด 

 
สรุปผลการประเมิน 
 กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ไดดําเนินการอยางมีหลักการและแนวคิดในการกําหนดกรอบวิธี 
ปฏิบัติตอระบบการควบคุมภายใน มุงเนนใหสอดคลองกับบทบาทหนาที่และวัฒนธรรมภายในองคกร 
ผนวก พันธกิจ วิสัยทัศน และปณิธานที่บุคลากรมีสวนรวมในการกําหนด อีกทั้งกระบวนการทั้งมวลที่สราง
ความสัมพันธกับวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน ซึ่งประกอบดวย ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ดําเนินงานที่ตองปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ  ผลการดําเนินงานตามพันธกิจ  ของกองกลาง 
สํานักงานอธิการบดี โดยรวมอยูในเกณฑดี  
 
 
 
                                          (นายธัญญา ภักดี) 
                                                                             ผูอํานวยการกองกลาง 
                                                                         วันที่        ธันวาคม  พ.ศ. 2554 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กองกลาง สํานักงานอธิการบดี 
รายงานผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย 

ณ วันท่ี  30  กันยายน  พ.ศ. 2554 
 

จุดประเมิน 
(1) 

มี/ใช 
(2) 

ไมม/ีไมใช 
(2) 

คําอธิบายเพิ่มเติม 
(3) 

1. สภาพแวดลอมการควบคุม 
2. การประเมินความเสี่ยง 
3. กิจกรรมการควบคุม 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
5. การติดตามประเมินผล 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
                               ช่ือผูประมวล                          

            (นายธัญญา ภักดี) 
                                ตําแหนง     รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองกลาง 
                                        วันที่        ธันวาคม   พ.ศ. 2554 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              ปย. 2 
กองกลาง สํานักงานอธิการบดี 

แผนการปรับปรุงการควงคุมภายในระดับหนวยงาน 
ณ วันท่ี  30  กันยายน 2554 

วัตถุประสงคของ
การควบคุม 

(1) 

จุดออนของการควบคุมหรือความ
เสี่ยงที่ยังอยู 

(2) 

งวด/เวลาที่พบ
จุดออน 

(3) 

การปรับปรุง กําหนดเสร็จ/ 
ผูรับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
(6) 

 - การรับเอกสารเพื่อสงตอ 
เอกสารระบุผูรับไมชัดเจน 
ไมทราบที่ต้ังของหนวยงาน/
โครงการ เน่ืองจากมีหนวยงาน/
โครงการที่จัดต้ังโดยคณะ/
หนวยงานจํานวนมาก ทําใหไม
สามารถสงตอได หรือสงตอลาชา 
ผิดพลาด เอกสารสูญหาย เกิด
ความเสียหายในการติดตอ
ประสานงาน 

    

 -  ผูฝากสงระบุขอมูลผูรับไม
ชัดเจน  
- ไมปฏิบัติตามเงื่อนไขของการสง
เอกสารราชการ 
- ไมสามารถสงเอกสารได
เน่ืองจาก ผูใหบริการเกิดปญหา 
เชน เกิดภัยธรรมชาติ  จลาจล 
การปดสนามบิน การประทวง 

    



กองกลาง สํานักงานอธิการบดี 
แผนการปรับปรุงการควงคุมภายในระดับหนวยงาน 

ณ วันท่ี  30  กันยายน 2554 
วัตถุประสงคของการ

ควบคุม 
(1) 

จุดออนของการควบคุมหรือความ
เสี่ยงที่ยังอยู 

(2) 

งวด/เวลาที่พบ
จุดออน 

(3) 

การปรับปรุง กําหนดเสร็จ/ 
ผูรับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
(6) 

 การจัดเก็บตองจัดเก็บในรูปแบบ
เอกสาร ตามระเบียบสํานัก 
นายกรัฐมนตรี วาดวยงานสาร
บรรณ 
พ.ศ. 2526 ซึ่งตองใชพื้นที่ และมี
ระยะเวลายาวนาน ทําใหเอกสาร
ชํารุด สูญหาย สืบคนยาก  

- 2552   การจัดเก็บในรูปแบบ File ขอมูล และ
การสืบคนโดยโปรแกรม Computer 

  

 - เอกสารสูญหาย ความลาชาในการ
สืบคน  การไมพบเอกสารที่ตองการ 

    

 - ยังคงมีการจองเลขหนังสือสงออก 
ซึ่งเสี่ยงตอความผิดพลาดใน
สาระสําคัญระหวางตนฉบับกับคู
สําเนา 
-ผูกํากับเลขที่หนังสือไมเห็นตนฉบับ
และไมไดลงนามกํากับสําเนาคูฉบับ 
-การกํากับและออกเลขหนังสือออก
ภายนอกยังไมเปนระบบเกิดความ
ซ้ําซอนของเลขหนังสือ 

    

 



กองกลาง สํานักงานอธิการบดี 
แผนการปรับปรุงการควงคุมภายในระดับหนวยงาน 

ณ วันท่ี  30  กันยายน 2554 
วัตถุประสงคของการควบคุม 

(1) 
จุดออนของการควบคุมหรือ

ความเสี่ยงที่ยังอยู 
(2) 

งวด/เวลาที่พบจุดออน 
(3) 

การปรับปรุง กําหนดเสร็จ/ 
ผูรับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
(6) 

 --การอางอิงระเบียบ คําสั่ง 
ประกาศ และขอบังคับตาง ๆ 
ของมหาวิทยาลัย ซึ่งระเบียบ 
คําสั่ง ประกาศ และขอบังคับ
ตาง ๆ อาจมีการยกเลิกแลว 

    

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

คําสั่งตั้งตั้งคณะทํางานควบคุมภายในกองกลาง   

สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ท่ี  1/2555  ลงวันท่ี  6 มกราคม 2555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 


