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คํานาํ 
 

 ภายใต้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541  นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ การบริหาร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งกําหนดขึ้นภายใต้ความเชื่อมโยงกับนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ด้านสังคม
และการศึกษา สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เห็นชอบกําหนดให้เป็นนโยบายการบริหารและการพัฒนามหาวิทยาลัย 
ในฐานะหน่วยงานรับตรวจมหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการควบคุมภายในกิจกรรมต่าง ๆ ตามพันธกิจและทุก ๆ ส่วนงาน
ภายใน  ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ . 2542 และระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 อย่างเคร่งครัด โดยการ
จัดวางระบบและการกํากับการดําเนินงานด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของทุกส่วนงานของ
มหาวิทยาลัย โดยกําหนดเป้าประสงค์ให้กิจกรรมการควบคุมภายในเป็นส่วนหนึ่งของงานประจํา และให้เป็นความ
เชื่อมโยงกับระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ทั้งนี้เพื่อเป็นกลไกเพื่อบรรลุการเป็นมหาวิทยาลัย
แห่งคุณภาพ และมหาวิทยาลัยที่มีการบริหารจัดการที่ดีตามท่ีได้กําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ของวิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 คณะเทคนิคการแพทย์ ได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการ การควบคุมภายในของคณะเทคนิค
การแพทย์เพื่อทําหน้าที่กํากับระบบการตรวจสอบ ควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนได้ดําเนินการติดตามและวิเคราะห์มาตรฐานระบบควบคุมภายในของคณะ
เทคนิคการแพทย์ ในแต่ละองค์ประกอบตามมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ทั้ง 5 องค์ประกอบที่
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนด 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 คณะเทคนิคการแพทย์ ได้ทําการวิเคราะห์ข้อมูลผลการปฏิบัติงาน 
การจัดทําแผนและรายงานการควบคุมภายในให้สอดคล้องกันอย่างเป็นระบบ และมีการปรับปรุงระเบียบและ
กระบวนงานของการดําเนินงานของระบบงานต่าง ๆ ให้ครอบคลุมปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะมีผลกระทบต่อ
ความสําเร็จโดยรวมของภารกิจหลักคณะเทคนิคการแพทย์ เพื่อให้บรรลุสําเร็จตามเป้าหมายและเพื่อเกิดการพัฒนา
ศักยภาพของมหาวิทยาลัยในทิศทางที่กําหนดได้อย่างยั่งยืนต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
      (รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร  กิจเจริญ) 
              คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 
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บทนํา 
ประวัติความเป็นมา 
           คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ต้ังอยู่เลขที่ 123  ถ.มิตรภาพ  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.
ขอนแก่น  ประกอบด้วย อาคารเรียน  3  อาคาร  มีพ้ืนที่ใช้สอยรวม  25,404  ตารางเมตร   มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1) เพื่อผลิตบัณฑิต และมหาบัณฑิตในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ กายภาพบําบัด และสาขาอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง  

2) เพื่อเป็นศูนย์กลางของการตรวจชันสูตรโรคทางห้องปฏิบัติการ ตลอดจนการบําบัดรักษา และให้
คําแนะนําทางด้านเวชศาสตร์ชันสูตรและกายภาพบําบัด สําหรับโรงพยาบาลศรีนครินทร์และหน่วยงานอื่น ๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

3) เพื่อเป็นศูนย์กลางของการค้นคว้าและวิจัย ในด้านการตรวจชันสูตรโรคทางห้องปฏิบัติการและด้าน
กายภาพบําบัด  

4) เพื่อเป็นศูนย์กลางการติดต่อประสานงานด้านการวิจัย เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด และเทคโนโลยี
ต่างๆ กับสถาบันทางการแพทย์ และสถาบนัการศึกษาอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ  

5) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการปรับปรุงคุณภาพเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการตรวจชันสูตรโรคทาง
ห้องปฏิบัติการ และการให้บรกิารกายภาพบําบัด โดยการให้คําปรึกษา ช่วยเหลือ ฝึกอบรมบุคลากร แก่
สถานพยาบาลและหน่วยงานทางการแพทย์และสาธารณสขุอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภารกิจคณะเทคนคิการแพทย์ 

1. จัดการเรียนการสอน 
1.1  ระดับปริญญาตร ี

            - หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด 
  - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 
  - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์  โครงการพิเศษ 
      1.2 ระดับบัณฑิตศึกษา 
  1.2.1 ระดับมหาบัณฑิต 
          - หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด 
         - หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด (โครงการพิเศษ) 
         - หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
         - หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตรร่วม 7 คณะ)        
         - หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต พยาธิวิทยาคลิกและการจัดการ (โครงการพิเศษ)                       
         - หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ์
         - หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกําลังกายและ 
                     การกีฬา (หลักสูตรร่วม) 
        - หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกําลังกายและ 
                    การกีฬา (โครงการพิเศษ) (หลักสูตรร่วม) 
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  1.2.2 ระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
         - หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตรร่วม 7 คณะ) 
         - หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวในมนุษย ์
                 - หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวในมนุษย์  
                     (นานาชาติ) 
        - หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 
        - หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
        - หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรร่วม) 
        - หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (นานาชาติ) (หลักสูตรร่วม) 
        - หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกําลงกายและการกีฬา  
                    (โครงการปกติและโครงการพิเศษ) (หลักสูตรร่วม)          
2.  ด้านการวิจัย 
     2.1 การวิจัยโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย ์
     2.2 การวิจัยโดยศูนย์วิจัย ปวดหลัง ปวดคอ ปวดข้ออื่น ๆ และสมรรถนะของมนุษย์ มข. 
     2.3  การวิจัยโดยกลุ่มวิจัยต่างๆ ในคณะ 
     2.4  การวิจัยโดยบุคลากรในคณะ  
3.   ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 
     3.1 บริการตรวจรักษาพยาบาลโดยผ่านสถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบําบัด 
     3.2 ให้บรกิารแก่ชุมชนต้นแบบ และชุมชนอื่น ๆ ผ่านศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     3.3 จัดประชุม อบรม สมัมนาทางด้านวิชาการ และวิชาชีพแก่บุคลากรด้านการแพทย์ สาธารณสขุ          
 4.  ด้านส่งเสริมวัฒนธรรม 
     4.1  ดําเนินการโดยนักศึกษา 
     4.2  ดําเนินการโดยบุคลากรในคณะ 
 
วิสัยทัศน ์
เทคนิคการแพทย์และกายภาพบําบัดช้ันนําของอาเซียน และ 1 ใน 50 อันดับแรกของเอเซียทาง

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 
อัตลักษณ์  
บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพ (ready to work)  
 
เอกลักษณ ์
เป็นเลิศด้านการวิจัย  
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พันธกิจ 
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้  คู่คุณธรรมและจริยธรรม  งานวิจัย  การบริการวิชาการแก่สังคม  ที่เป็นที่ยอมรับใน

ระดับมาตรฐานสากล  ทํานุบํารุงและสืบสานศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
โดยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตทีมีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบ

วิชาชีพ เป็นส่วนหนึ่งของบุคลากรทางด้านสาธารณสุขที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า 
มุ่งเน้นการพัฒนางานวิจัยเพื่อการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ นําสู่การแก้ไขปัญหาทางสาธารณสุขของชุมชนและ
สังคม เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน มุ่งเน้นการประสานงานและให้บริการทางวิชาการชุมชน ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
และขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์อันดีงามของชาติให้สืบต่อไป 
  

ค่านยิม 
ก้าวอย่างมีวิสัยทัศน์         พัฒนาบุคลากร 
ให้ความสําคญัการสอน    ควบคู่ความร่วมมอื 
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โครงสร้างการแบ่งสว่นราชการ 
คณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
       หมายเหต ุ
        หมายถึง  หน่วยงานตามสายบังคับบัญชา 
        หมายถึง  หน่วยงานการบริหารแบบอิสระ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

คณะเทคนิคการแพทย์ 

สํานักงานคณบด ี สายวิชา/กลุ่มวิชา 

สถานบริการสุขภาพเทคนิค
การแพทย์และกายภาพบําบัด 

-กลุ่มภารกิจด้านบริหาร 

-กลุ่มภารกิจด้านวิชาการ สายวิชาเทคนิคการแพทย์ สายวิชากายภาพบําบัด 

-กลุ่มวิชาเคมีคลินิก 

-กลุ่มวิชาจุลชีววิทยา
คลินิก 

-กลุ่มวิชาจุลทรรศน์คลินิก 

-กลุ่มวิชาภูมิคุ้มกันวิทยา
คลินิกและเวชศาสตร์การ
บริการโลหิต 

-กลุ่มวิชาระบบกล้ามเนื้อ
และกระดูก 

-กลุ่มวิชากายภาพบําบัด 

แบบบูรณาการ 

-กลุ่มวิชาระบบประสาท 

-กลุ่มวิชาระบบหายใจและ
ไหลเวียนโลหิต 

-โครงงานห้องปฏิบัติการชุมชน 

-โครงงานอุปกรณ์การแพทย์
และน้ํายาสําเร็จรูป 

-โครงงานน้ํายาธาลัสซีเมีย 

-โครงงานบริการ
กายภาพบําบัดและพัฒนา
สุขภาพ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
ตรวจวินิจฉัยทาง

ห้องปฏิบัติการทางการ
แพทย์ 

หน่วยงาน/ศูนย์/สถาน  
(องค์กรในกํากับ) 

ศูนย์วิจัย ปวดหลัง 
ปวดคอ ปวดข้ออื่นๆ 
และสมรรถนะของ

มนุษย์ มข. 
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ผู้อํานวยการ.
ศวป. 

คณะกรรมการประจําคณะ 

หัวหน้าสายวิชาเทคนิค
การแพทย์/

กายภาพบําบัด 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 

ผู้จัดการสถาน
บริการสุขภาพ

เทคนิคการแพทย์
และกายภาพบําบัด 

คณะกรรมการ 
พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีและ
สารสนเทศ 

ผู้ประสานรายวิชา 

คณะกรรมการ
วิจัยและวิเทศ

สัมพันธ์ 

คณะกรรมการ
พัฒนา

นักศึกษา 
จริยธรรมและ
ศิลปวัฒนธรรม 

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา 

จริยธรรมและ
ศิลปวัฒนธรรม 

คณะกรรมการ
ประจําสถาน
บริการสุขภาพ

เทคนิคการแพทย์
และ

กายภาพบําบัด 

คณะกรรมการ
จัดทําวารสาร

เทคนิค
การแพทย์และ
กายภาพบําบัด 

 

เลขานุการประจําคณะ 

หัวหน้ากลุ่มภารกจิด้านวชิาการหัวหน้ากลุ่มภารกจิด้านบริหาร

ผู้ประสานรายวิชา 

คณะ 
กรรมการ 
ประกนั 

คุณภาพการ 
ศึกษา 

รองคณบดี 
ฝ่ายบริหาร 

รองคณบดี 
ฝ่ายแผนและประกัน

คุณภาพ 

คณะ 
กรรมการ 

วางแผนและ

พฒันา 

คณะกรรมการ
บริหารหลักสตร

ผู้อํานวยการ.
ศูนย์วิจัย 

 

โครงสรา้งการบริหารงานคณะเทคนิคการแพทย ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 

 
 

  

   

   

   

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

รองคณบดีฝ่าย
พัฒนานักศึกษา 
จริยธรรมและ
ศิลปวัฒนธรรม 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย 
บัณฑิตศึกษาและ
วิเทศสัมพันธ ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
วิชาการ 

คณะกรรมการจัดการ
หลักสูตร 

หัวหน้ากลุ่มวิชาฯ 

คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา  
ประจําคณะ 

คณะกรรมการบริหาร
ประจําหลักสูตร  

ระดับบัณฑิตศึกษา 

คณะเทคนิคการแพทย์ 
คณบดี 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย 
บัณฑิตศึกษาและวิเทศ

สัมพันธ์ 
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ประเดน็ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค ์

ประเดน็ยุทธศาสตร ์(Strategic Issues ) เป้าประสงค์ (Goals ) 

1. ระบบการบริหารจัดการที่ดี 1. มีระบบบรหิารจัดการที่ดีที่สร้างคุณภาพชีวิตและ
ความผาสุกในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร  
(Healthy Organization) ควบคู่กับการสร้าง 
ธรรมาภิบาลและมาตรฐานการทํางานที่มีผลสัมฤทธ์ิ
สูง (High Performance organization) 

2. การผลิตบัณฑิตที่ดี 2. เป็นสถาบันที่มุ่งผลิตบัณฑติที่มีคุณภาพ มีความรู้ 
ความสามารถทางวิขาการ มีคุณธรรมและจริยธรรม  
มีทักษะและความผิดชอบในการทํางาน รวมทั้งการใช้
ชีวิตในสังคม ใฝ่รู้และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองตลอด
ชีวิต และมีสมรรถนะระดับสากล สามารถแข่งขันกับ
นานาชาติได้ บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ 

3. ด้านการพัฒนานักศึกษา 3. เป็นสถาบันที่มุ่งเน้นการสร้างสรรค์และพัฒนา
นักศึกษา ให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคณุคา่ต่อสังคม 
มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความรู้และประสบการณ์ที่
ก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีและรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถดํารงชีพอยู่ใน
สังคมโลกได้อย่างมีคุณภาพ และคุณธรรม 

4. ด้านการวิจัย 4. เป็นต้นแบบในการนําเอาหลักการของการวิจัยไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานประจําและการพัฒนา
องค์ความรู้เพื่อนํา มข. ไปสู่ “มหาวิทยาลัยที่ใช้การ
วิจัยเป็นฐานในการพัฒนา” (Research Based 
University) 

5. ด้านบริการวิชาการ 5. เป็นศูนย์กลางบริการวิชาการที่สนับสนุนการ
พัฒนาสังคม ชุมชนและประเทศ 

6. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ดี 6. เป็นสถาบันที่มีการอนุรักษ ์ส่งเสริม และ
ประยุกต์ใช้ศิลปะวัฒนธรรมเพื่อรักษาคุณค่า 
ตลอดจนการเชื่อมโยงความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมของ
อนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขงไปสู่กระบวนการเรียนการสอน 

7. ด้านพัฒนาคุณภาพและระบบประกันคุณภาพ 7. เป็นสถาบันที่สนับสนุนและส่งเสริมให้การประกัน
คุณภาพเป็นส่วนหนี่งของกระบวนการบริหารและ
ดําเนินงานทุกระบบขององค์กร เพื่อพัฒนาไปสู่
องค์กรแห่งคุณภาพที่ได้รับการยอมรับตาม 



7 
 

ประเดน็ยุทธศาสตร ์(Strategic Issues ) เป้าประสงค์ (Goals ) 

 
 

มาตรฐานสากล มสีมรรถนะ (Competency) ในการ
ขับเคลื่อนให้บรรลุซึ่งวิสัยทศัน์แห่งความเป็น
มหาวิทยาลัยช้ันนําของชาติ ที่สามารถแข่งขันกับ
นานาชาติได้ 

8. ด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ที่ดี 8. สนับสนุนและส่งเสริมให้ศษิย์เก่าร่วมสร้างความ
เข้มแข็งและขบัเคลื่อนให้ก้าวไปเป็นสถาบันการศึกษา
ช้ันนําของเอเซีย และพัฒนาศกัยภาพนักศึกษาให้เป็น
บัณฑิตที่มีความพร้อมด้วย วิทยา จริยา ปัญญา 

9. ด้านชุมชนสัมพันธ์ 9. ได้รับการยอมรับจากสังคมและชุมชนในฐานะที่
เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนําที่ให้การสนับสนนุ
กิจกรรมและมคีวามรับผิดชอบต่อสังคมที่เป็น
แบบอย่างที่ดี 

10. การบริหารจัดการทรัพยากรทรัพย์สิน และ
ทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพฒันามหาวิทยาลัยให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดและพึ่งตนเองได้ 

10. มกีารบริหารจัดการทรัพยากร และทรพัย์สินได้
อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าต่อองค์กร ลดการ
พ่ึงพางบประมาณแผ่นดินและมีความมั่นคงทางด้าน
งบประมาณมากขึ้นจากการจัดหารายได้เป็นของ
ตนเอง 
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หนังสือรับรองการควบคุมภายในของคณะเทคนคิการแพทย ์
(ตามระเบียบ ข้อ 6) 

 
เรียน  อธิการบดี 

การประเมินการควบคุมภายในของ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สําหรับงวดต้ังแต่
วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557 ได้ดําเนินการตามแนวทางการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งกําหนดอยู่ในเอกสารคําแนะนํา: การ
จัดทํารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 ระบบการควบคุมภายในของคณะเทคนิคการแพทย์ ได้จัดให้มีขึ้นตามที่
กําหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดําเนินงานของคณะเทคนิคการแพทย์จะบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผล และประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใช้
ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การ
สิ้นเปลือง หรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดําเนินงาน และด้านการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร 
  แนวคิดของการสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลรวมถึงความมั่นใจจะได้รับผลอย่างคุ้มค่าตาม
ต้นทุนที่ใช้ โดยระบบการควบคุมภายในดังกล่าวได้ประมาณการและใช้ดุลยพินิจในการประเมินประโยชน์ที่จะ
ได้รับจากการมีระบบการควบคุมภายในกับค่าใช้จ่ายของระบบฯ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายไม่ควรเกินประโยชน์ที่จะได้รับ 
ซึ่งรวมถึงการลดความเสี่ยงที่ทําให้หน่วยงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนด นอกจากนี้อาจเกิดข้อผิดพลาด
หรือความเสียหายและความผิดปกติที่ไม่อาจสืบทราบได้ เนื่องจากมีข้อจํากัดที่แฝงอยู่ในการควบคุมภายในซึ่ง
รวมถึงโอกาสของการหลีกเลี่ยงหรือละเลยการควบคุม รวมทั้งข้อจํากัดด้านทรัพยากรด้านกฎหมาย หรือ
เกี่ยวกับกฎระเบียบของทางราชการ อีกทั้งประสิทธิผลของการควบคุมอาจเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาเนื่องจาก
สถานการณ์ และสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป 

จากผลการประเมินดังกล่าวเช่ือว่าการควบคุมภายในของคณะเทคนิคการแพทย์ สําหรับงวดต้ังแต่
วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557 เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุม
ภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนด มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
ตามท่ีกล่าวในวรรคแรกภายใต้ข้อจํากัดตามวรรคสอง  
 ทั้งนี้ได้แนบรายงานผลการการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน รวมทั้ง
แบบสรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในมาพร้อมนี้แล้ว จํานวน 1 ชุด 
 
 
     ลายมือชื่อ  
      (รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร  กิจเจริญ) 
     ตําแหน่ง   คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 
     วันที่  26   เดือน พฤศจิกายน 2557 
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                           ชื่อหน่วยงาน  คณะเทคนคิการแพทย์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น             แบบ ปย.1                    
รายงานผลการประเมินองคป์ระกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน  

ณ  วันที่  30  เดือน กันยายน พ.ศ.2557 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมนิ/สรุป 

1. สภาพแวดลอ้มการควบคุม 
(ฝ่ายบริหารต้องสร้างบรรยากาศของการ
ควบคุมเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการ
ควบคุมภายใน โดยการส่งเสริมให้บุคลากร
ทุกคนในหน่วยงานมีจิตสํานึกที่ดีในการ
ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบและตระหนัก
ถึงความจําเป็นและความสําคัญของการ
ควบคุมภายใน) 

1. มีการ ติดตาม ดูแล และสง่เสริม   สนับสนุน เพิ่มทักษะ      
   การปฏิบัติงานของบุคลากร 
2. มีความชัดเจนด้านการนําองค์กรสู่ความย่ังยืน โดยใช้  
    กระบวนการสื่อสารและสร้างความผูกพันในองค์กร 
3. โครงสร้างขององค์กรยังไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน 

2. การประเมนิความเสี่ยง 
 

1.นําความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและคาดว่าจะเกิดขึ้นทั้งปัจจัยภายใน    
   และปัจจัยภายนอก ที่จะกระทบต่อผลการดําเนินงานของ  
   หน่วยงาน มาจัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อลดหรือบรรเทา 
   ความเสี่ยง  ซึ่งการดําเนินงานดังกล่าวจะต้องสร้างความ 
   เข้าใจต่อบุคลากรให้มากขึน้ เพื่อให้ตระหนักถึงความเสี่ยงใน 
   การปฏิบัติงานในองค์กร   
2.ยังไม่มีความชัดเจนว่ากิจกรรม/โครงการที่ดําเนินการ ทําให้
ความเสี่ยงลดลงหรือไม่  

3. กิจกรรมการควบคุม 
 

1. มีการมอบอาํนาจการบริหารงานไปยังรองคณบดี   
     หัวหน้าสายวิชา หัวหน้ากลุ่มวิชาและผูบ้ริหารระดับต้น 
  2. มีการมอบหมายภาระงานของแต่ละบุคคล(สายสนับสนุน) 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 1. มีการจัดทํารายงานข้อมูลการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ใน 
   ระบบฐานขอ้มูลและรายงานให้ผู้บริหาร ทราบตามกําหนด 
   ระยะเวลาของข้อมูลแต่ละประเภทที่กําหนดไว้ 
2. มีการเผยแพร่ข้อมูลให้บุคลากรในคณะได้รับทราบ และ 
   สามารถนําไปใช้ในทางราชการได้ 
3. มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบให้สอดคล้องและเชื่อมโยง  
   กับการปฏิบัติงาน 
4. ควรเพิ่มการสื่อสารให้บุคลากรได้รับทราบถึงหน้าที่และ 
   ความรับผิดชอบเพื่อความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ของตนเอง  
   ซึ่งจะส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ 
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สรุปผลการประเมิน     องค์ประกอบการควบคุมภายในของคณะเทคนิคการแพทย์ เป็นไปตามมาตรฐานของ
การควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนด มีความเพียงพอ และบรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมภายใน  

                                          ช่ือผู้รายงาน  

 (รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร  กิจเจริญ) 

 ตําแหน่ง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 
วันที่    26   พฤศจิกายน 2557 
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คณะเทคนคิการแพทย ์
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

                                                                             ณ วันที่  30   เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2557 
 

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงาน

ที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ

ประเมนิ 

การควบคุมทีม่ีอยู่ 
การประเมินผลการ

ควบคุม 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการ
ควบคุม 

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

ความเสี่ยงดา้น
ปฏิบัติการ 
1. เพื่อให้การบริหาร
จัดการองค์กรเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
1. มีแผนพัฒนา
รวมทั้งงบประมาณ
สนับสนุนบุคลากร
สายสนับสนุน 

 
 
1. มีการประเมิน/
วิเคราะห์/ผลการเข้ารับ
การพัฒนาของบุคลากร
สายสนับสนุน 

 
 
1.ยังไม่มีการวิเคราะห์/
นําผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานของสาย
สนับสนุนเพื่อให้มี
สมรรถนะในการ
สนับสนุนภารกิจหลัก
ของคณะ 

 
 
1.จัดทําระบบ/กลไก
การนําผลการประเมิน 
มาพัฒนาและ
ปรับปรุงการ
ดําเนินงานให้มี 
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
 
เดือนมกราคม 2558- 
เดือนเมษายน 2558 
(ฝ่ายบริหาร/ฝา่ยแผน
และประกันคณุภาพ) 

 
 
 

แบบ ปย.2 
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กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงาน

ที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ

ประเมนิ 

การควบคุมทีม่ีอยู่ 
การประเมินผลการ

ควบคุม 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการ
ควบคุม 

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

 2.มีการวิเคราะห์
ค่าใช้จ่ายของ
หลักสูตรต่าง ๆ 
 
 

2.สามารถนําผลการ
วิเคราะห์มาเป็นข้อมูลใน
การบริหารงาน 

2.ยังไม่สามารถประเมิน
การดําเนินงานของบาง
หลักสูตรทีม่ี รายรับ –  
รายจ่ายไม่สมดุล เพื่อ
นํามาพัฒนาและแก้ไข 

นําผลวิเคราะห์มาเป็น
ข้อมูลในการจดัทํา
แผนงบประมาณ และ
การขับเคลื่อนการ
ดําเนินงาน 

ธันวาคม 2557 
(ฝ่ายบริหาร)  

 

ความเสี่ยงดา้นกลยุทธ์   
1.เพิ่มผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการ
รับรองคุณภาพ 

 
1.จัดสรรทุนสนับสนุน
ให้คณาจารย์/
บุคลากรได้ตีพิมพ์
บทความวิชาการใน
วารสารที่มี่ค่าน้ําหนัก
ที่สูงขึ้น   

 
1.มีกลุ่มเป้าหมายเพียง
บางส่วนที่ยื่นขอรับทุน
สนับสนุน  

  
1.กลุ่มเป้าหมายบางส่วน
ไม่ขอรับทุนสนบัสนุน      

 

           
1.จัดทีมพี่เลี้ยงเพื่อ
ช่วยเหลือในการเขียน
บทความทางวิชาการ 

    
ตลอดปีงบประมาณ 
(ฝ่ายวิชาการ/ 
ฝ่ายวิจัย บัณฑติศึกษา
และวิเทศสมัพันธ์) 

 

 
 

2.จัดบริการ/เพิ่ม
ช่องทางข้อมูลข่าวสารที่
เป็นประโยชน์ให้กับศิษย์
เก่า 

            -              - 1. ข้อมูลศิษย์เก่าที่
สามารถอ้างอิงได้ยังไม่
สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน   

1.จัดทําฐานขอ้มูล
ศิษย์เก่าให้เป็น
ปัจจุบัน 

ตลอดปีงบประมาณ 
(รองคณบดีฝ่ายพัฒนา 
นักศึกษา จริยธรรม
และศิลปวัฒนธรรม) 
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กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงาน

ที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ

ประเมนิ 

การควบคุมทีม่ีอยู่ 
การประเมินผลการ

ควบคุม 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการ
ควบคุม 

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

ความเสี่ยงดา้น
สารสนเทศ 
เพื่อพัฒนาและปรับปรุง
ระบบสารสนเทศ การ
สื่อสารเพื่อการจัดการที่
ดีและมีประสิทธิภาพ 

 
 
คณะฯมีการปรับปรุง
และพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพือ่ใช้ใน
การบริหารจัดการ 

 
 
1.ยังไม่มีการสาํรวจ
ความพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบ 
 
2การเชื่อมโยงกันของ
ฐานข้อมูลเบื้องต้นยังไม่
สมบูรณ์  
 

 
 
1. ไม่มขี้อมูล/ปัญหา/
อุปสรรค/ความต้องการ
ของผู้ใช้ระบบ 
 
2. ไม่มฐีานข้อมูลในบาง
ระบบ 

 
 
1.สํารวจความพึง
พอใจ/ความต้องการ/
ปัญหา/อุปสรรคใน
การใช้ระบบ 
2. จัดทําฐานขอ้มูลให้
สามารถเชื่อมโยงกัน
ได้ เพื่อใช้ในบริหาร
จัดการของผู้บริหาร 

 
 
ตลอดปีงบประมาณ 
(ฝ่ายแผนและประกัน
คุณภาพ/ฝ่ายบริหาร 

 
 
 

  
 
                                                                   ชื่อผู้รายงาน 
                                                                                 (รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร  กิจเจรญิ) 
                                                                                          คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 
                                                                                     วันที่  26  พฤศจิกายน  2557 
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