รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน
กองกิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559)

ก

คานา
ภายใต้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 และนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งกาหนดขึ้นภายใต้ความเชื่อมโยงกับนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศ ด้านสังคมและการศึกษา สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เห็นชอบกาหนดให้เป็นนโยบายการบริหาร
และการพัฒนามหาวิทยาลัย ในฐานะหน่วยรับตรวจมหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการควบคุมภายในกิจกรรมต่างๆ
ตามพันธกิจและทุกๆ ส่วนงานภายในตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน
พ.ศ. 2542 และระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.
2544 อย่างเคร่งครัด โดยการจัดวางระบบการและการกากับการดาเนินงานด้านการควบคุมภายในและการ
บริหารความเสี่ยงของทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัย โดยกาหนดเป้าประสงค์ให้กิจกรรมการควบคุมภายในเป็น
ส่วนหนึ่งของงานประจา และให้เป็นความเชื่อมโยงกับระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ
ทั้งนี้เพื่อเป็นกลไกของบรรลุการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ และมหาวิทยาลัยทีมีการบริหารจัดการที่ดี
ตามที่ได้กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ของวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กองกิจการนักศึกษาได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการการควบคุมภายในของ กองกิจการ
นักศึกษา เพื่อทาหน้าที่กากับระบบการตรวจสอบ ควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนได้ดาเนินการติดตามและวิเคราะห์มาตรฐานระบบควบคุม
ภายในของ กองกิจการนักศึกษา ในแต่ละองค์ประกอบตามมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ทั้ง 5
องค์ประกอบที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกาหนด
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กองกิจการนักศึกษา ได้ทางานวิเคราะห์ข้อมูลผลการปฏิบัติงาน
และการจัดทาแผนและรายงานการควบคุมภายในให้สอดคล้องกันอย่างเป็นระบบ และมีการปรับปรุงระเบียบ
และกระบวนงานของการดาเนินงานของระบบงานต่างๆ ให้ครอบคลุมปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่จะมีผลกระทบต่อ
ความสาเร็จโดยรวมของภารกิจหลักกองกิจการนักศึกษา เพื่อให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายและเพื่อเกิดการ
พัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยในทิศทางที่กาหนดได้อย่างยั่งยืนต่อไป

(นางสุวิมล ลครชัย)
รักษาการแทนผู้อานวยการกองกิจการนักศึกษา
2 พฤศจิกายน 2559

ข

สารบัญ
หน้า
คานา

ก

สารบัญ

ข

บทนา

1

หนังสือรับรองการควบคุมภายในกองกิจการนักศึกษา
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แบบ ปย. 1 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

6

แบบ ปย. 2 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

8

ภาคผนวก
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงกองกิจการนักศึกษา

1

บทนา
ภายใต้พระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 และนโยบายและยุทธศาสตร์การ
บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มีการจัดการบริหารให้เชื่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศ โดยเฉพาะด้านสังคมและการศึกษา โดยสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เห็นชอบกาหนดเป็นแผน
บริหารและ การพัฒนามหาวิทยาลัยแล้ว ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงได้ถูก
กาหนดเป็นกลยุทธ์สาคัญของการปฏิรูปและพัฒนาระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามแผนการ
ปฏิบัติราชการและตามแนวทางปฏิบัติในฐานะหน่วยรับตรวจ โดยได้ดาเนินการให้มีการควบคุมภายใน
ทุกๆ พันธกิจและทุกๆส่วนงานตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.
2542 และระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.
2544 อย่างเคร่งครัด ทั้งการจัดวางระบบฯ และการกากับการดาเนินงานด้านการควบคุมภายในและ
การบริหารความเสี่ยงของทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัย โดยมีเป้าประสงค์และที่มุ่งให้กิจกรรมการควบคุม
ภายในเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจาและมุ่งให้มีความเชื่อมโยงกับระบบการประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัยทั้งระบบ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายหลักการของการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพมหาวิทยาลัย
ที่มีการบริหารจัดการที่ดีตามวิลัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
การควบคุมภายในเป็นปัจจัยสาคัญที่จะช่วยให้การดาเนินการตามภารกิจมีประสิทธิภาพ
ประหยัด และมีประสิทธิผล และช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการผิดพลาด ความเสียหายไม่ว่า จะ
เป็นรูปของการสิ้นเปลืองความสูญเปล่าของการใช้ทรัพย์สิน หรือการกระทาอันเป็นการทุจริต
“การควบคุมภายใน ”หมายความว่า กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้กากับดูแล ฝ่ายบริหารและ
บุคลากรขององค์กรจัดให้มีขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดาเนินงานขององค์กรจะ
บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการ ดาเนินงาน
ซึง่
รวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล
การ
สิ้นเปลืองหรือการทุจริตในองค์กร ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตาม
กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
ผู้กากับดูแล ฝ่ายบริหารและบุคลากรขององค์กรต้องให้ความสาคัญต่อวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมภายในตามมาตรฐานนี้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่สาคัญ 3 ประการคือ
1) เพื่อให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดาเนินงาน ( Operation Objectives)
ได้แก่ การปฏิบัติงานและการใช้ทรัพยากรขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่ง
รวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล
การ
สิ้นเปลือง หรือการทุจริตในองค์กร
2) เพื่อให้เกิดความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน ( Finance Reporting Objectives)
ได้แก่ การจัดทารายงานทางการเงินที่ใช้ภายในและภายนอกองค์กรให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้
ทันเวลา
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3) เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ( Compliance
Objectives) ได้แก่ การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินงานขององค์กร รวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบาย และวิธีการปฏิบัติงานที่องค์กรได้กาหนดขึ้น
เพือ่ ให้การจัดการของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามกระบวนการตรวจสอบ การควบคุมภายใน
และให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่ควบคุมปัจจัย กิจกรรม และกระบวนการดาเนินงานที่อาจเป็น
มูลเหตุของความเสียหายให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่เกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่
ยอมรับและควบคุมได้ตลอดจนเพื่อป้องกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหา รวมทั้งการมีแผนสารอง
ต่อภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้มีความมั่นใจว่าระบบงานต่างๆ มีความพร้อมใช้งาน มีการปรับปรุงระบบอย่าง
ต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ดังนั้น
กองกิจการนักศึกษา ได้ดาเนินการวางระบบการควบคุมภายในเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุม
ภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งได้มีการควบคุมมากเพียงพอและมีประสิทธิผล อย่างไรก็
ตาม กองกิจการนักศึกษา ได้ตระหนักถึงการสร้างและปรับปรุงสภาพแวดล้อมการควบคุมให้เหมาะสม มี
การประเมินความเสี่ยงโดยความร่วมมือของบุคลากรกองกิจการนักศึกษา ชานาญการพิเศษ และ ทั้ง 6
งาน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

งานธุรการ
งานแนะแนวและจัดหางาน
งานบริการและสวัสดิการ
งานกิจกรรมนักศึกษา
งานวินัยนักศึกษา
งานบริการเงินยืมเพื่อการศึกษา

วิสัยทัศน์
กองกิจการนักศึกษา เป็นหน่วยงานพัฒนานักศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21 อย่างมีคุณภาพ
พันธกิจ
1. บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล
2. พัฒนานักศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21 อย่างมีคุณภาพ
3. บริการนักศึกษาเพื่อเอื้อต่อคุณภาพชีวิตที่ดี
ปณิธาน
มุ่งหวังบริการและพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิต สู่ศตวรรษที่ 21 อย่างมีคุณภาพ
วัฒนธรรมองค์กร
บริการและพัฒนานักศึกษาด้วยความเอื้ออาทร
ค่านิยม
ยิ้มแย้มแจ่มใสใส่ใจบริการ
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โครงสร้างกองกิจการนักศึกษา
ผู้อานวยการกองกิจการนักศึกษา
ภารกิจประกันคุณภาพ
ภารกิจแผน/ความเสี่ยง/คารับรอง
ภารกิจการจัดการความรู้และวิจัยสถาบัน
งานบริหารทั่วไป

งานแนะแนวและจัดหางาน

หน่วยสารบรรณ
หน่วยบุคคล

หน่วยให้คาปรึกษาและ
พัฒนานักศึกษา

หน่วยการเงินและพัสดุ

หน่วยบริการสนเทศ

หน่วยสารสนเทศ

หน่วยบริการจัดหางาน

งานบริการและ
สวัสดิการนักศึกษา

งานวินัยนักศึกษา

หน่วยทุนการศึกษา

หน่วยพัฒนาวินัยนักศึกษา

หน่วยบริการนักศึกษาพิการ

หน่วยฝึกกาลังสารอง

งานกิจกรรมนักศึกษา
นักศึกษา
หน่วยอาสาพัฒนาและบาเพ็ญประโยชน์
หน่วยองค์การนักศึกษาและสภานักศึกษา
หน่วยศิลปวัฒนธรรมและประสานงานทั่วไป
หน่วยระเบียนกิจกรรมนักศึกษา
หน่วยบันทึกกิจกรรมนักศึกษา

งานบริการเงินยืมเพื่อการศึกษา
หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา
หน่วยกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อ
การศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต
หน่วยบริการเงินยืมฉุกเฉิน
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ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์
ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

(Strategic Issues)

(Goals)

1. บริหารจัดการที่ดี

กองกิจการนักศึกษา มีระบบบริหารจัดการองค์กรอย่าง
มีประสิทธิภาพ มีการนาเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ใน
การทางาน เพื่อผลสัมฤทธิ์สูง ควบคู่กับการมีธรรมาภิบาล
และสภาพแวดล้อมที่ดี

2. พัฒนานักศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21
นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้ที่มีคุณธรรม
อย่างมีคุณภาพ
จริยธรรม พร้อมทางาน อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ในสังคมอย่างมี
ความสุขและพร้อมก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21
3. บริการนักศึกษาเพื่อเอื้อต่อ
คุณภาพชีวิตที่ดี

กองกิจการนักศึกษา เป็นหน่วย งานที่มุ่งเน้นการ
บริการเพื่อเอื้อต่อคุณภาพชีวิตที่ดี
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หนังสือรับรองการควบคุมภายในกองกิจการนักศึกษา

เรียน อธิการบดี
การประเมินการควบคุมภายในของ กองกิจการนักศึกษา สาหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม
พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 255 9 ได้ดาเนินการตามแนวทางการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งกาหนดอยู่ในเอกสารคาแนะนา : การจัดทารายงาน
การควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 ระบบการควบคุมภายในของ กองกิจการนักศึกษา ได้จัดให้มีขึ้นตามที่กาหนดใน
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดาเนินงานของกองกิจการนักศึกษา จะบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดาเนินงานและการใช้
ทรัพยากรซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การ
สิ้นเปลืองหรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดาเนินงาน และด้านการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร
แนวคิดของการสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลรวมถึงความมั่นใจจะได้รับผลอย่างคุ้มค่า
ตามต้นทุนที่ใช้ โดยระบบการควบคุมภายในดังกล่าวได้ประมาณการและใช้ดุลยพินิจในการประเมินประโยชน์
ที่จะได้รับจากการมีระบบการควบคุมภายในกับค่าใช้จ่ายของระบบฯ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายไม่ควรเกินประโยชน์ที่จะ
ได้รับซึ่งรวมถึงการลดความเสี่ยงที่ทาให้หน่วยงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนด นอกจากนี้อาจเกิด
ข้อผิดพลาดหรือความเสียหายและความผิดปกติที่ไม่อาจสืบทราบได้ เนื่องจากมีข้อจากัดที่แฝงอยู่ในการ
ควบคุมภายในซึ่งรวมถึงโอกาสของการหลีกเลี่ยงหรือละเลยการควบคุม รวมทั้งข้อจากัดด้านทรัพยากร ด้าน
กฎหมาย หรือเกี่ยวกับกฎระเบียบของทางราชการ อีกทั้งประสิทธิผลของการควบคุมอาจเปลี่ยนแปลงไป
ตามเวลาเนื่องจากสถานการณ์ และสภาพแวดล้อม เปลี่ยนแปลงไป
จากผลการประเมินดังกล่าวเชื่อว่าการควบคุมภายในของกองกิจการนักศึกษา สาหรับ งวด
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ . 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 255 9 เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุม
ภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกาหนด มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม
ภายในตามที่กล่าวในวรรคแรกภายใต้ข้อจากัดตามวรรคสอง

(นางสุวิมล ลครชัย)
รักษาการแทนผู้อานวยการกองกิจการนักศึกษา
2 พฤศจิกายน 2559

6

แบบ ปย.1

กองกิจการนักศึกษา สานักงานอธิการบดี
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559
องค์ประกอบการควบคุมภายใน
ผลการประเมิน / ข้อสรุป
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม
กองกิจการนักศึกษา มีการกาหนด
โครงสร้างองค์กรอย่างชัดเจน มีการมอบหมายงาน
เป็นลายลักษณ์อักษร บุคลากรได้รับการพัฒนาและมี
ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ผู้บริหารให้
ความสาคัญกับการดาเนินงานด้วยความซื่อสัตย์
และมีจรรยาบรรณ ส่งเสริมให้บุคลากรเกิดจิตสานึก
ที่ดีในการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบและตระหนัก
ถึงความจาเป็นและความสาคัญของการควบคุม
ภายใน
2. การประเมินความเสี่ยง
มีคณะกรรมการดาเนินงานด้านการจัดการ
ความเสี่ยงกองกิจการนักศึกษา มีการชี้แจง การ
ระบุความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยง โดย
พิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน
และบริหารความเสี่ยง กองกิจการนักศึกษา
3. กิจกรรมการควบคุม
มีการกาหนดนโยบาย และกากับติดตาม การ
ดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานโดย
กาหนดให้บุคลากรนาไปปฏิบัติหรือจัดกิจกรรมเพื่อ
ลดหรือควบคุมความเสี่ยง

สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในของกอง
กิจการนักศึกษา ภาพรวมมีความเหมาะสม มีการ
ดาเนินการเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายใน
ทาให้การควบคุมภายในกองกิจการนักศึกษามี
ประสิทธิผล

กองกิจการนักศึกษา มีการดาเนินงานเกี่ยวกับ
การประเมินความเสี่ยง มีความเหมาะสมพอ
สมควร ผู้บริหารและบุคลากรให้ความสาคัญต่อ
การบริหารความเสี่ยงภายใต้ภาระงานที่รับผิดชอบ

กองกิจการนักศึกษา มีกิจกรรมการควบคุม
ภายใน เป็นไปอย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงานใน
ปัจจุบัน มีการติดตามตรวจสอบการดาเนินงาน
ขององค์กร โดยใช้ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา การติดตามการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ และข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
ของกองกิจการนักศึกษากับมหาวิทยาลัยและการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลโดยนาปัญหาใน
การปฏิบัติงานมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อปรับปรุง
และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน

ผลการประเมิน / ข้อสรุป

4. สารสนเทศและการสื่อสาร
มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัยใน
การปฏิบัติงาน การรายงานทางการเงินและการ
ดาเนินงาน การปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบ
ปฏิบัติต่างๆที่ใช้ในการควบคุมและดาเนินกิจกรรม
ขององค์กร รวมถึงข้อมูลสารสนเทศที่มาจาก
ภายนอกองค์กร ได้มีการสื่อสารไปยังผู้บริหารและ
มีการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร
ที่มีผลทาให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์

กองกิจการนักศึกษามีฐานข้อมูลระบบสาร
สนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมตามสมควร มีการ
พัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
องค์กรโดยคานึงถึงความเหมาะสมและความคุ้มค่าใน
การดาเนินการ มีการให้ข้อมูลข่าวสารและมีวิธีการ
สื่อสารให้บุคลากร ผู้บริหาร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตลอดจนผู้รับบริการทราบอย่างเหมาะสม

5. การติดตามและประเมินผล
ระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
มีการติดตามประเมินผลการปฏิบตั งิ าน และการควบคุมภายในของกองกิจการนักศึกษา มี
ตามแผนปฏิบัติราชการ และมีการประเมินผลของ ความเหมาะสม มีการกากับติดตามและประเมินผลใน
การควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง
ที่ประชุมผู้บริหารกองกิจการนักศึกษา มีการกาหนด
ระยะเวลาไว้ชัดเจนในการรายงานผลการปฏิบัติงาน มี
การพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่อง มีการกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบที่ผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติงานตกลงร่วมกัน

สรุปผลการประเมิน
กองกิจการนักศึกษามีการควบคุมเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน มีคณะกรรมการควบคุมภายในที่มีระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานและ
การควบคุมภายในของกองกิจการนักศึกษาทีม่ ีประสิทธิภาพ
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แบบ ปย. 2
กองกิจการนักศึกษา
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559
กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและวัตถุ
ประสงค์ของการควบคุม

การควบคุมที่มีอยู่

การประเมิน
ผลการควบคุม

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุม

- Skill Transcript ที่มหาวิทยาลัย
กาหนดยังไม่มีความชัดเจน

-รอปรึกษาหารือ เพื่อหาความชัดเจนกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กาหนด
เสร็จ/
หมาย
ผู้รับผิดชอบ เหตุ

1.ด้านกระบวนการ
1.1 ด้านบริหาร
1.1.1 Skill Transcript
- ปรึกษาหารือ เพื่อหาความ
ที่มหาวิทยาลัยกาหนดอาจจะมี ชัดเจนกับฝ่ายวิชาการ
ปัญหาในความเที่ยงตรงและ
ความน่าเชื่อถือ

-สานักบริหารและพัฒนาวิชาการได้
ข้อสรุปแนวทางการดาเนินการโดยจะ
จัดประชุมรายละเอียดในเดือนกันยายน
2559 กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งรวม
ถึงกองกิจการนักศึกษาด้วย
1.1.2 การลดขั้นตอนหรือการ - แต่ละงานจัดทาแผนการลด - ได้ดาเนินการแล้วโดย ปรับกระบวน
ลดระยะเวลาของกระบวนการ ขั้นตอนและระยะเวลาในการ
งานการคัดเลือกนักศึกษาผู้กู้ยืมใหม่
เพื่อให้เกิดความรวดเร็วตาม
ให้บริการ และติดตามรายงาน ดังนี้
นโยบายของมหาวิทยาลัย
ความก้าวหน้าของผลการดาเนิน 1. นาระบบการกรอกข้อมูลขอกู้ผ่าน
ดาเนินการไม่ทันตามกาหนด งานทุกเดือน
ระบบมาใช้
ปีงบประมาณ
2. ดาเนินการกรอกกรอบงานเงินกู้ยืม
ไปพร้อมกับการสัมภาษณ์
3. ดาเนินการโดยการนาเอาระบบการ

งานแนะ
แนวฯ
ตลอดปี

- การบันทึกหน่วยกิจกรรมในการเข้า - ใช้ sticker เพื่อรวบรวมการเข้าร่วม
ร่วมกิจกรรมล่าช้าในบางกิจกรรม
กิจกรรมของนักศึกษา
ทุกงาน
ตลอดปี
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แบบ ปย. 2
กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและวัตถุ
ประสงค์ของการควบคุม

การควบคุมที่มีอยู่

การประเมิน
ผลการควบคุม

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุม

กาหนด
เสร็จ/
หมาย
ผู้รับผิดชอบ เหตุ

บันทึกกิจกรรมต่างๆ มาใช้ในการบันทึก
การเข้าร่วมกิจกรรม
1.2 ด้านพัสดุ
1.2.1 กองกิจการนักศึกษาได้
ตัดโอนย้ายครุภัณฑ์ให้กับ
หน่วยงานที่แยกออกจากกอง
กิจการนักศึกษาแล้ว คือ
สานักงานบริหารจัดการหอพัก
นักศึกษา และ สานัก งานการ
กีฬา แต่ยังมีรายการครุภัณฑ์ที่
อยู่ในระบบ KKU FMIS ของ
กองกิจการนักศึกษา มีครุภัณฑ์
ที่โอน ย้ายและไม่มีตัวครุภัณฑ์
ที่โอนย้ายและไม่มีตัวครุภัณฑ์
อยู่จริง ค้างในระบบของกอง
กิจการนักศึกษา
1.2.2 การแปลงครุภัณฑ์ที่มี
ข้อมูลไม่เกิน 5,000 บาท
เป็นวัสดุคงทนถาวรแล้ว ซึ่งได้

ยังมีรายการครุภัณฑ์ที่โอนย้ายและไม่ ยังไม่แล้วเสร็จ อยู่ในระหว่างดาเนินการ
-หารือร่วมกันระหว่างผู้เกี่ยวข้อง -ได้ตรวจสอบรายการครุภัณฑ์ที่มีอยู่
จริงกับมีอยู่ในระบบ KKU FMIS และ มีตัวครุภัณฑ์อยู่จริงค้างในระบบของ ต่อไป
-ดาเนินการตามระเบียบ
ได้จัดทารายงานครุภัณฑ์คงเหลือประ กองกิจการนักศึกษา
-กากับติดตามและให้รายงานทุก จาปี โดยระบุครุภัณฑ์ที่มีอยู่จริงกับไม่มี
อยู่จริง ขณะนี้รอกรรมการลงนาม
3 เดือน

งานธุรการ
ตลอดปี

- จัดทาทะเบียนคุมวัสดุคงทน
ถาวร

งานธุรการ
ตลอดปี

-ได้ดาเนินการจัดทาทะเบียนคุมใน
ระบบ KKU FMIS รายการวัสดุคงทน
ถาวรแล้ว

ไม่มี

ไม่มี
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แบบ ปย. 2
กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและวัตถุ
ประสงค์ของการควบคุม

การควบคุมที่มีอยู่

การประเมิน
ผลการควบคุม

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุม

กาหนด
เสร็จ/
หมาย
ผู้รับผิดชอบ เหตุ

ตัดออกจากทะเบียนครุภัณฑ์
ในระบบ KKU FMIS ไม่ได้
จัดทาทะเบียนคุม
1.3 ด้านความปลอดภัย
1.3.1 ระบบความปลอดภัย
ของอาคารสถานที่ในส่วน
ของอาคารกิจกรรมนักศึกษา

- มีแผนการอบรมอัคคีภัยให้กับ - มีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยติดตั้งครอบ
บุคลากรและนักศึกษา
คลุมทั้งอาคาร และมีแผนฝึกซ้อมการ
- มีถังดับเพลิง
ป้องกันอัคคีภัยแก่นักศึกษา
- ทาคู่มือแนวทางการปฏิบัติเมื่อ
เกิดเหตุ
- มีแผนปฏิบัติการเมื่อเกิดภาวะ
ฉุกเฉิน

1.4 ด้านการเงินและงบประมาณ
1.4.1 ปัญหาในการใช้จ่าย
- มีการกากับติดตามงานการจัด
งบประมาณขององค์การ
โครงการ/กิจกรรมให้เป็น ไป
นักศึกษาตามข้อกาหนด งบ
ตามข้อกาหนดงบประมาณ
ประมาณองค์การนักศึกษาไม่ องค์การนักศึกษา
เป็นไปตามแผนที่กาหนด

- นักศึกษาบางส่วนอาจจะยังไม่
ทราบข้อมูลแผนการฝึกซ้อมการ
ป้องกันอัคคีภัยและอุปกรณ์ป้องกัน
เนื่องจากนักศึกษาเข้าอบรมไม่ครบ
เนื่องจากติดภารกิจ

- ได้ดาเนินการจัดอบรมการป้องกัน
อัคคีภัย เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2559

งานกิจกรรม
ก.ย.59

ยังมีบางโครงการ/กิจกรรมที่นักศึกษา
- นักศึกษาส่งเอกสารเบิกจ่าย
- เร่งรัดการเบิกจ่ายและประสานหน่วย งานกิจกรรม
ไม่สามารถดาเนินการได้ตามแผน
โครงการช้า เนื่องจากติดภารกิจ และ การเงินและพัสดุ เพื่อกันเงินเหลื่อมปี
ตลอดปี
เนื่องจากนักศึกษาติดภารกิจในวันเวลา ใส่ข้อมูลการใช้เงินในรายละเอียด
และได้ดาเนินการจัดทาระบบการขอ
ที่ดาเนินกิจกรรม นอกจากนี้ยังมีบาง
โครงการไม่ถูกต้อง
อนุมัติโครงการ online
โครงการ/กิจกรรมที่ยังไม่ส่งเบิกจ่าย
ตามเวลาที่กาหนด งานกิจกรรมจะ
ดาเนินการรวบรวมข้อมูลการส่งเบิก
จ่ายและนาเสนอคณะกรรมการจัดสรร
งบประมาณต่อไป ซึ่งการส่งเบิกจ่าย
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แบบ ปย. 2
กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและวัตถุ
ประสงค์ของการควบคุม

การควบคุมที่มีอยู่

การประเมิน
ผลการควบคุม

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุม

- เว็บไซต์และข้อมูลยังคงมีปัญหาใน
การใช้งานบ้างบางครั้ง

- ประชุมและประสานงานกับเจ้าหน้าที่
ผู้ดูแลระบบ

กาหนด
เสร็จ/
หมาย
ผู้รับผิดชอบ เหตุ

และสรุปโครงการล่าช้าจะมีผลต่อการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณการจัด
กิจกรรมในปีการศึกษาหน้า
2. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1 การรักษาความปลอดภัย
ให้กับเว็บไซต์และข้อมูลการ
เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้
แบบบูรณาการ

2.2 ระบบอาจถูกโจมตี

- ประชุมหารือกับผู้ดูแลระบบ
เพื่อให้มีการเพิ่มระบบรักษา
ความปลอดภัยให้กับเว็บไซต์
และฐานข้อมูลการเข้าร่วม
กิจกรรม และควรมีระบบการ
สารองข้อมูลเป็นระยะเพื่อ
ป้องกันการสูญหายของข้อมูล

- มีการสารองข้อมูลอย่างสม่าเสมอ
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

- มีการจัดทาแผนเพื่อป้องกัน
ความปลอดภัยของข้อมูล

- มีการสารองข้อมูลอย่างสม่าเสมอ
- ระบบอาจถูกโจมตีได้ตลอด
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง (กยศ.)
- มีการเพิ่มความปลอดภัยของเว็บไซต์
โดยเพิ่ม การรักษาความปลอดภัยใน
การรับส่งข้อมูลบน ระบบเครือข่าย
ด้วยเกณฑ์การส่งข้อความหลาย มิติ
หรือ เอชทีทีพีเอส (Hypertext
Transfer Protocol Secure: HTTPS)
- การพัฒนาระบบสารสนเทศจะเขียน
โค้ดที่ ป้องกันการโจมตีในการล็อกอิน

งานกิจกรรม
ตลอดปี

- มีการสารองข้อมูลอย่างสม่าเสมอ
งานธุรการ/
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
งานกยศ.
- มีการเพิ่มความปลอดภัยของเว็บไซต์
ตลอดปี
โดยเพิ่ม การรักษาความปลอดภัยในการ
รับส่งข้อมูลบน ระบบเครือข่าย ด้วย
เกณฑ์การส่งข้อความหลาย มิติ หรือ
เอชทีทีพีเอส (Hypertext Transfer
Protocol Secure: HTTPS)
- การพัฒนาระบบสารสนเทศจะเขียน
โค้ดที่ ป้องกันการโจมตีในการล็อกอิน
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แบบ ปย. 2
กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและวัตถุ
ประสงค์ของการควบคุม

การควบคุมที่มีอยู่

การประเมิน
ผลการควบคุม
เข้าระบบด้วย วิธีการ SQL injection
โดยป้องกันข้อมูลแปลกๆ ที่ ผู้โจมตีใช้
ในการโจมตี
- มีแผนในการป้องกันการถูกบุกรุก
- มีการสารองข้อมูลอย่างน้อยเดือนละ
1 ครั้ง (ธุรการ)

3. ด้านธรรมาภิบาล
3.1 การกากับดูแลโครงการ/ - ติดตาม ควบคุม ดูแล การ
กิจกรรมของนักศึกษาให้เป็นไป ดาเนินงานของงานที่เกี่ยวข้อง
ตามระเบียบ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุม

กาหนด
เสร็จ/
หมาย
ผู้รับผิดชอบ เหตุ

เข้าระบบด้วย วิธีการ SQL injection
โดยป้องกันข้อมูลแปลกๆ ที่ ผู้โจมตีใช้ใน
การโจมตี
- มีแผนในการป้องกันการถูกบุกรุก
- มีการสารองข้อมูลอย่างน้อยเดือนละ
1 ครั้ง

ได้ดาเนินการจัดทา (ร่าง) ประกาศ
- นักศึกษาส่งเอกสารเบิกจ่าย
- เร่งรัดการเบิกจ่ายและประสานหน่วย งานกิจกรรม
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย โครงการช้า เนื่องจากติดภารกิจ และ การเงินและพัสดุ เพื่อกันเงินเหลื่อมปี
ตลอดปี
กิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัย
ใส่ข้อมูลการใช้เงินในรายละเอียด
และได้ดาเนินการจัดทาระบบการขอ
ขอนแก่น พ.ศ. 2559 เพื่อให้สอด
โครงการไม่ถูกต้อง
อนุมัติโครงการ online
คล้องกับบริบทการดาเนินกิจกรรมที่
เปลี่ยนแปลงไปและประสานงานกับ
สภานักศึกษาและองค์การนักศึกษาเพื่อ
ช่วยในการตรวจสอบกากับดูแล
โครงการ/กิจกรรมของนักศึกษาให้เป็น
ไปตามระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

