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ภาคผนวก 
 หนวยงานทีจ่ดัทําแผนบริหารความเสี่ยงประจําป 2551 และแผนปรับปรุง 

การควบคุมภายใน ประจําป 2550 
 โครงการ/กิจกรรมที่หนวยงานจําทําแผนบริหารความเสีย่ง ประจําป 2551  

และแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจําป 2550 
 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป สํานักงานตรวจสอบภายใน 
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วิสัยทัศนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวิสัยทัศนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ((VViissiioonn))  
 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนมหาวิทยาลัยที่มีความเปนเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 
มีผลงานเปนที่ยอมรับในมาตรฐานสากล เปนแกนนําในการระดมภูมิปญญาเพื่อพัฒนาประเทศ
อยางยั่งยืนและใหมีอํานาจตอรองในประชาคมโลก  
 

 

พันธกิจพันธกิจมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร  ((MMiissssiioonn))  
 

 

 สะสมภูมิปญญา สรางและพัฒนาองคความรูที่หลากหลาย สรางคนที่มีปญญา รูเหตุรูผล 
อยูในคุณธรรม และมีจิตสํานึกเพื่อสวนรวม ตลอดจนสรางผลงานที่มีมาตรฐานสามารถแขงขันได
ในตลาดโลก โดยมีการบริหารทรัพยากรมหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพ รวมพัฒนากับชุมชน 
และรับผิดชอบตอสังคม เพื่อใหเปนกลไกสําคัญในการนําประเทศไปสูความผาสุกและมั่นคง  
 

 

ประเด็นยทุธศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรประเด็นยทุธศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ((SSttrraatteeggyy))  
 

 

1. การสรางโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต  
 2.    การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  

3. การพัฒนาขีดความสามารถของประเทศโดยใชความรูเปนฐาน  
4. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของรัฐ  
5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการและกฎหมายดานการศึกษา  
6. การสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาและวิจัยเพื่อใหบริการรักษาพยาบาลและสงเสริมสุขภาพ  

 7.   การสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาถายทอดองคความรูและเทคโนโลย ี  
 



 
 2 
 

 
 
 

วิสัยทัศนสํานักงานตรวจสอบภายใน วิสัยทัศนสํานักงานตรวจสอบภายใน ((VViissiioonn))  
 

 

เปนผูนําดานงานตรวจสอบภายในที่ไดมาตรฐานสากล คงไวซึ่งความเปนเลิศอยางยั่งยืน 
 

 

พันธกิจสํานักงานตรวจสอบภายในพันธกิจสํานักงานตรวจสอบภายใน (Mission) 
 

 

      ตรวจสอบและประเมิน การบริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตาม
กระบวนการมาตรฐานสากล และเปนที่ปรึกษาดานการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน ใหมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเกิดประโยชนสูงสุด สรางมูลคาเพิ่มใหแกองคกร 
 

 

วัตถุประสงคของสํานักงานตรวจสอบภายในวัตถุประสงคของสํานักงานตรวจสอบภายใน    
 

 

1. เปนสํานักงานที่ใหความเชื่อมั่นและคําปรึกษาอยางอิสระ ดวยความเที่ยงธรรม 
2. เพื่อใหมหาวิทยาลัยฯ มั่นใจวาระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน            

มีความเพียงพอเหมาะสม 
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ผลผลิตและตัวช้ีวัดของสํานักงานตรวจสอบภายในผลผลิตและตัวช้ีวัดของสํานักงานตรวจสอบภายใน  
 
 

 ผลงานการตรวจสอบและประเมินที่ไดรับการยอมรับจากผูบริหารและผูรับตรวจ 
 
 

กลยุทธของสํานักงานตรวจสอบภายในกลยุทธของสํานักงานตรวจสอบภายใน  ((ป ป 25512551--25542554))  

 
 

1. ขยายขอบเขตการตรวจสอบภายใน  
2. สรางมูลคาเพิ่มใหหนวยรับตรวจ 
3. พัฒนาระบบงานตรวจสอบ งานบริหารความเสี่ยงและงานควบคุมภายในใหทันสมัย 

ดวยเทคโนโลยี 
 
 

ผลผลิตตามกลยุทธผลผลิตตามกลยุทธ      
 

 

1. หนวยงานไดรับการตรวจสอบเพิ่มขึ้น 
2. หนวยงานสามารถลดขอผิดพลาดในการดําเนินงาน 
3. ผลผลิตงานตรวจสอบ งานบริหารความเสี่ยงและงานควบคุมภายใน ไดรับการพัฒนา

ใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชนสูงสุดตอมหาวิทยาลัย 
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โครงการโครงการ//กิจกรรมตามกลยุทธกิจกรรมตามกลยุทธ  

 
 

โครงการ/กิจกรรม ป 2552 

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะผูตรวจสอบภายใน ประจําหนวยงาน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2. โครงการจัดการความรูดานการตรวจสอบภายใน(KM) (การใหคําปรึกษาแนะนํา) 
3. โครงการเปดโลกทัศนผูตรวจสอบภายในสูสากล 
 

โครงการ/กิจกรรม ป 2553-2554 

1. คลินิก IA (Internal Audit) 
2. โครงการจัดหาโปรแกรมสํา เร็จรูปเพื่อใชในการตรวจสอบระบบงานพัสดุ 

งบประมาณ การเงินและบัญชีเกณฑพึงรับ-พึงจาย ลักษณะ 3 มิติ 
3. โครงการจัดหาโปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม

ภายใน 
4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใชโปรแกรมสําเร็จรูปการบริหารความเสี่ยง

และการควบคุมภายใน 
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แผนการตรวจสอบ แผนการตรวจสอบ ((AAuuddiitt  PPllaann))    
ประจําปงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 25522552  

 
หลักการและเหตุผล 

สํานักงานตรวจสอบภายใน เปนกลไกหนึ่งของระบบการบริหารจัดการที่ใหความเชื่อมั่นและให
คําปรึกษาอยางเที่ยงธรรมและเปนอิสระเพื่อเพิ่มคุณคาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยใหดีขึ้น 
รวมทั้งจะชวยใหมหาวิทยาลัยบรรลุถึงเปาหมายและวัตถุประสงคที่กําหนดไว ดวยการประเมินและปรับปรุง 
ประสิทธิผล ของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการกํากับดูแล อยางเปนระบบ       
โดยมีการดําเนินงานภายใตมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน มาตรฐานการ
ตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผูตรวจสอบภายในสวนราชการ กรมบัญชีกลาง  

การจัดทําแผนการตรวจสอบประจําป เปนขั้นตอนที่นับไดวามีความสําคัญตอผลสัมฤทธ์ิของการ
ตรวจสอบภายในเปนอยางมาก เนื่องจากแผนการตรวจสอบที่ดีจะชวยใหงานตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงคภายใตเงื่อนไขทรัพยากรที่มีอยางจํากัด นอกจากนี้แผนการตรวจสอบยังมีไว
เพื่อใหอธิการบดีรับรู และพิจารณาความเหมาะสม  ถึงขอบเขตการปฏิบัติงานดานการตรวจสอบภายใน  
ในชวงเวลา 1 ป   และใหความสนับสนุนโดยการจัดสรรทรัพยากรใหกับสํานักงานตรวจสอบ เพื่อใหสามารถ
ปฏิบัติภารกิจตาง ๆ ไดตามวัตถุประสงคและเปาหมายของแผนการตรวจสอบดังกลาว   

 

นโยบายการตรวจสอบ  

 ทุกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยควรไดรับการตรวจสอบอยางนอยปละ 1 คร้ัง 
 

วัตถุประสงคของการตรวจสอบ    

1. เพื่อใหทราบวาการบริหารงานและการดําเนินงานของหนวยรับตรวจ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานตามเปาหมายของหนวยงาน  

2. เพื่อสอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของหนวยงานวามีความเพียงพอ
และเหมาะสม 

3. เพื่อใหมั่นใจวาขอมูลและรายงานทางการเงิน บัญชี ของหนวยงานตางๆ มีความครบถวน  ถูกตอง
และทันกาล  

4. เพื่อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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พัฒนาการของแผนการตรวจสอบ 

แนวคิดการจัดทําแผนการตรวจสอบบนฐานความเสี่ยงเชิงบูรณาการ 

ปจจุบันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร  แผนปฏิบัติราชการ 4 ป แผนปฏิบัติ
ราชการประจําป  มีระบบการประกันคุณภาพ และมีการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการตามตัวช้ีวัด รวมทั้ง
มีระบบบริหารความเสี่ยง  และระบบการควบคุมภายในเชิงบูรณาการ  โดยใหคณะ/สถาบัน/สํานัก ในทุก
วิทยาเขตของมหาวิทยาลัย บริหารความเสี่ยงในโครงการ/กิจกรรม เพื่อการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของ
แผนยุทธศาสตร/แผนปฏิบัติงานประจําป ที่สอดคลองกับการประกันคุณภาพ คํารับรองการปฏิบัติราชการของ
มหาวิทยาลัย  และในดานการบริหารจัดการ 4 ดาน ไดแก ดานการบริหารงาน การบริหารงานบุคคล ดาน
การเงินบัญชี และดานพัสดุ  ดังนั้นความเสี่ยงที่คงเหลืออยูตามแผนบริหารความเสี่ยงของทุกหนวยงาน        
ไดผานการวิเคราะห ประเมินความเสี่ยง จัดลําดับความเสี่ยง กําหนดเกณฑความเสี่ยง ประเมินมาตรการ
ควบคุม ตลอดจนกําหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง ที่เปนมาตรฐานเดียวกันตามคูมือการบริหารความเสี่ยงทั่ว
ทั้งองคกรของมหาวิทยาลัย ซ่ึงความเสี่ยงดังกลาวนั้น ควรนํามาวิเคราะห ประเมิน ในการจัดทําแผนการ
ตรวจสอบ อันจะเปนประโยชนในการปรับปรุงการดําเนินงานใหแกหนวยงานตางๆเปนการสรางมูลคาเพิ่ม
ใหแกมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้แผนการตรวจสอบในเชิงบูรณาการนี้ จะสามารถกําหนดขอบเขตการตรวจสอบให
ครอบคลุมกิจกรรม/โครงการที่มีความเสี่ยงคงเหลืออยูในระดับสูงมาก/สูง ของมหาวิทยาลัยไดเปนอยางดี   
อีกทั้งแผนการตรวจสอบดังกลาวยังมีความสอดคลองและสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัยดวย  

 
วิวัฒนาการของการจัดทําแผนการตรวจสอบ 

สํานักงานตรวจสอบภายในไดจัดทําแผนการตรวจสอบบนฐานของความเสี่ยง(Risk based Plan) เพื่อ
คัดเลือกหนวยงานที่มีความเสี่ยงสูงสุดมาทําการตรวจสอบกอนตามลําดับ ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ.2543      
ซ่ึงในการจัดทําแผนดังกลาวทําใหงานตรวจสอบภายในไดรับการยอมรับในมาตรฐานการทํางานจากผูบริหาร
และผูรับตรวจเปนอยางดี  แตอยางไรก็ตามวิธีการประเมินความเสี่ยงเพื่อเลือกหนวยรับตรวจนั้น สมควร
ไดรับการพัฒนาปรับปรุงใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมในปจจุบัน ที่หนวยรับตรวจมีเครื่องมือในการบริหาร
จัดการ เพื่อการบรรลุเปาหมายอยางมีคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ดังนั้นแผนการตรวจสอบของป 
พ.ศ.2552  จึงเปนแผนการตรวจสอบที่จัดทําขึ้นบนฐานความเสี่ยงเชิงบูรณาการกับแผนยุทธศาสตร  
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป แผนปฏิบัติราชการประจําป การประกันคุณภาพ คํารับรองการปฏิบัติราชการตาม
ตัวช้ีวัด ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในตามแนวคิดดังกลาวขางตนเพื่อตรวจสอบ
โครงการ/กิจกรรม ที่มีความเสี่ยงคงเหลืออยูในระดับสูงมาก/สูง ทั้งนี้เพื่อใหการตรวจสอบภายในเปนไปอยาง
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มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลอีกทั้งสามารถตอบสนองนโยบายของทานอธิการบดีและเกิดประโยชนสูงสุดตอ
มหาวิทยาลัย  

 

แผนภาพแสดง  แนวคิดการจัดทําแผนการตรวจสอบบนฐานความเสี่ยงเชิงบูรณาการ  
 

แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

แผนปฏิบัติราชการ ( 4 ป / ประจําป ) การประกันคุณภาพ
การศึกษา 

แผนบริหารความเสี่ยง/แผนปรับปรงุการควบคุมภายใน 

คํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ 

Risk ภารกิจ

การเรียน/สอน 

    

ภารกิจที่มี Risk สูงสุด 

กิจกรรมหลักที่มี Risk สูงสุด 

กิจกรรมยอยที่มี Risk สูงสุด 

Risk กิจกรรม Risk กิจกรรม Risk กิจกรรม Risk กิจกรรม

 

แผนการตรวจสอบภายในประจําป  

R 
กิจกรรม 
ยอย 

Risk ภารกิจ 
การวิจัย 

Risk  ภารกิจ 
บริการวิชาการ 

R 
กิจกรรม 
ยอย 

R 
กิจกรรม 
ยอย 

R 
กิจกรรม 
ยอย 

R 
กิจกรรม 
ยอย 

Risk ภารกิจการ 
ทํานุบํารุงศิลปฯ 

Risk   การบริหาร

จัดการ 
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ขอบเขตการตรวจสอบ 

สํานักงานตรวจสอบภายในไดกําหนดขอบเขตการตรวจสอบโดยคัดเลือกโครงการ / กิจกรรม           
ที่มีความเสี่ยงสูงสุดมาดําเนินการตรวจสอบกอนตามลําดับ สําหรับวิธีการประเมินความเสี่ยงเพื่อเลือก
โครงการ / กิจกรรมนั้น ใชวิธีการประเมินความเสี่ยงเชิงบูรณาการตามแนวคิดดังกลาวขางตน ซ่ึงขอมูลที่ใช
ในการประเมินความเสี่ยงมาจากแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของหนวยงาน
ทุกวิทยาเขต 
 

วิธีการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ (Risk Based Auditing) 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อจดัทําแผนมวีิธีการ 5 ขั้นตอน ตามลําดับ ดังนี้ 
1. การรวบรวมขอมูลหนวยรับตรวจ และโครงการ / กิจกรรมที่มีความเสี่ยงคงเหลือ 
2. วิเคราะหโครงการ / กิจกรรม ตามภารกิจหลักและการบรหิารจัดการของมหาวิทยาลัย 
3. วิเคราะหความเสี่ยงของกิจกรรมหลัก ในภารกิจหลักและการบริหารจัดการที่มีความเสี่ยงสูงสุด 
4. การจัดลําดับความเสี่ยงของกจิกรรมหลัก ในภารกจิหลักและการบริหารจัดการที่มีความเสี่ยงสูงสุด 
5. วิเคราะห ประเมินความสี่ยงเพื่อเลือกกิจกรรมยอย ของกจิกรรมหลักทีม่ีความเสี่ยงสูงสุด 
 

1. การรวบรวมขอมูลหนวยรับตรวจ และโครงการ / กิจกรรมที่มีความเสี่ยงคงเหลือ 

 รวบรวมขอมูล 2 สวน จากแผนบริหารความเสี่ยง ประจําป 2551 และแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน
ประจําป 2550 ของหนวยรับตรวจ ระดับ คณะ สํานัก สถาบัน ไดแก จํานวนหนวยรับตรวจที่มีการจัดทําแผนฯ 
และจํานวนโครงการ / กิจกรรมที่ระบุในแผนฯ ตามตารางที่ 1  
 

ตารางที่ 1   แสดงจํานวนหนวยงาน และโครงการ/กิจกรรม ตามรายวทิยาเขต ที่มีความเสี่ยงคงเหลอื 
 

จํานวน โครงการ / กิจกรรม วิทยาเขต 
(จํานวนหนวยงาน) แผนบริหารความเสี่ยง แผนปรับปรุงการควบคุมภายใน รวม 

บางเขน (42) 75 74 149 
กําแพงแสน (9) 12 26 38 
ศรีราชา (24) 14 10 24 
เฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร (5) 

8 10 18 

รวม (63) 109 120 229 
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จากการรวบรวมขอมูลในตารางที่ 1 พบวา มีหนวยรับตรวจที่มีการจัดทําแผนฯ ทั้งสิ้น 63 หนวยงาน 
และมีโครงการ / กิจกรรมที่ระบุในแผนฯ วามีความเสี่ยงคงเหลืออยู ตองดําเนินการบริหารจัดการ รวม 229 
โครงการ / กิจกรรม   (รายละเอียดชื่อหนวยงาน โครงการ/กิจกรรม  ตามเอกสารภาคผนวก) 

 
2. วิเคราะหโครงการ / กิจกรรม ตามภารกิจหลักและการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 

2.1 จัดกลุมโครงการ / กิจกรรม จากผลการรวบรวมขอมูลในขอ 1  ใหเปนไปตามกลุมภารกิจหลัก
ของมหาวิทยาลัยฯ 4 ภารกิจ ไดแก ภารกิจการเรียนการสอน  ภารกิจการวิจัย  ภารกิจการบริการวิชาการ  
ภารกิจการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  และการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 

2.2 วิเคราะหความเสี่ยงที่คงเหลืออยูแตละภารกิจหลักและการบริหารจัดการ  เพื่อใหทราบวาภารกิจใด
มีความเสี่ยงที่คงเหลืออยูจํานวนสูงที่สุด   ซ่ึงจะตองนําไปประเมินความเสี่ยงเพื่อเลือกกิจกรรมตอไป  ตาม
ตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2   แสดงความเสี่ยงที่คงเหลืออยูของโครงการ/กิจกรรม ในแตละภารกิจหลักและการบริหารจัดการ
ของมหาวิทยาลัย 

 

 ความเสี่ยงที่คงเหลืออยูของโครงการ/กิจกรรม  

ภารกิจหลัก 
จํานวนรวม การเรียนการ

สอน 
การวิจัย 

การบริการ
วิชาการ 

การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

การบริหาร
จัดการ 

วิทยาเขต 
(หนวยงาน) 

โครงการ/
กิจกรรม 

ความ
เส่ียง 

โครงการ/
กิจกรรม 

ความ
เส่ียง 

โครงการ/
กิจกรรม 

ความ
เส่ียง 

โครงการ/
กิจกรรม 

ความ
เส่ียง 

โครงการ/
กิจกรรม 

ความ
เส่ียง 

โครงการ/
กิจกรรม 

ความ
เส่ียง 

บางเขน (42) 149 553 13 38 18 99 9 35 1 5 108 376 
กําแพงแสน(9) 38 164 2 13 3 10 3 5 0 0 30 136 
ศรีราชา (24) 24 98 8 38 2 3 1 3 0 0 13 54 
เฉลิมพระ
เกียรติจังหวัด
สกลนคร (5) 

18 54 4 15 0 0 1 1 0 0 13 38 

รวม (63) 229 869 27 104 23 112 14 44 1 5 164 604 
 

จากขอมูลในตารางที่ 2 จะเปนโครงการ/กิจกรรม จํานวน 229 โครงการ/กิจกรรม ที่มีความเสี่ยงคง
เหลืออยูรวมกันทั้งสิ้น 869 ความเสี่ยง เมื่อแยกความเสี่ยงตามภารกิจหลักและการบริหารจัดการ แลวพบวา 
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การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยฯ  มีความเสี่ยงคงเหลืออยูจํานวนสูงที่สุด โดยมีความเสี่ยงที่คงเหลืออยู 
604  ความเสี่ยง จากโครงการ / กิจกรรม จํานวน 164 โครงการ / กิจกรรม 

 
3. วิเคราะหความเสี่ยงของกิจกรรมหลัก  ในภารกิจหลักและการบริหารจัดการที่มีความเสี่ยงสูงสดุ 

3.1 นําโครงการ / กิจกรรม ของภารกิจหลักและการบริหารจัดการที่มีความเสี่ยงสูงสุด ในที่นี้คือการ
บริหารจัดการ  จํ านวน  164  โครงการ /กิจกรรม  มาจัดกลุมตามกิจกรรมหลัก  ซ่ึ งประกอบดวย                      
กิจกรรมการบริหารทั่วไป กิจกรรมการบริหารงานบุคคล  กิจกรรมการเงินบัญชี  กิจกรรมการพัสดุ  และ
กิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.2 วิเคราะหความเสี่ยงที่คงเหลืออยู ในกิจกรรมหลักของการบริหารจัดการ จํานวน 604 ความเสี่ยง 
เพื่อใหทราบวา กิจกรรมใดมีความเสี่ยงที่คงเหลืออยู จํานวนสูงที่สุด  ตามลําดับ  ตามตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3  แสดงความเสี่ยงที่คงเหลืออยู ในแตละกิจกรรมหลักของการบริหารจัดการ  
 

 ความเสี่ยงที่คงเหลืออยูของโครงการ/กิจกรรม ในแตละกิจกรรมหลัก - การบริหารจัดการ 

จํานวนรวม 
การบริหาร
ทั่วไป 

การบริหารงาน
บุคคล 

การเงินบัญชี การพัสดุ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

วิทยาเขต 
(หนวยงาน) 

โครงการ/
กิจกรรม 

ความ
เส่ียง 

โครงการ/
กิจกรรม 

ความ
เส่ียง 

โครงการ/
กิจกรรม 

ความ
เส่ียง 

โครงการ/
กิจกรรม 

ความ
เส่ียง 

โครงการ/
กิจกรรม 

ความ
เส่ียง 

โครงการ/
กิจกรรม 

ความ
เส่ียง 

บางเขน (42) 108 376 39 109 20 90 24 104 20 63 5 10 
กําแพงแสน(9) 30 136 7 16 9 31 7 55 5 26 2 8 
ศรีราชา (24) 13 54 5 23 2 11 2 7 4 13 0 0 
เฉลิมพระ 

เกียรติจังหวัด
สกลนคร (5) 

13 38 3 10 4 7 1 4 2 7 3 10 

รวม (63) 164 604 54 158 35 139 34 170 31 109 10 28 
 
4.  จัดลําดับความเสี่ยงของกิจกรรมหลัก ในภารกิจหลักและการบริหารจัดการ 

จากผลการวิเคราะหความเสี่ยง ของกิจกรรมหลักในการบริหารจัดการ ตามขอ 3 สามารถจัดลําดับ
ความเสี่ยง โดยใหกิจกรรมหลักที่มีความเสี่ยงคงเหลืออยู มากที่สุด เปนกิจกรรมที่เสี่ยงสูงที่สุดเปนอันดับ 1  
ดังนี้ 
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ลําดับความเสีย่ง กิจกรรม ความเสี่ยงท่ีคงเหลืออยู 
1 ดานการเงินบัญชี 170 
2 ดานการบริหาร 158 
3 ดานการบริหารงานบุคคล 139 
4 ดานการพัสด ุ 109 
5 ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 28 

 
จากขอมูลในตารางขางตน พบวา กิจกรรมหลักที่มีความเสี่ยงคงเหลืออยู จํานวนมากที่สุด คือ 

กิจกรรมดานการเงินบัญชี  มีความเสี่ยงที่คงเหลืออยู 170 ความเสี่ยง   
 

5. วิเคราะห ประเมินความเสี่ยง เพื่อเลือกกิจกรรมยอย ของกิจกรรมหลักท่ีเส่ียงสูงสุด 

5.1 วิเคราะหความเสี่ยงท่ีคงเหลืออยู ของกิจกรรมหลักท่ีเสี่ยงสงูสุด 
จากความเสี่ยงที่คงเหลืออยู ของกิจกรรมดานการเงินบัญชี จํานวน 170 ความเสี่ยง พบวาความ

เสี่ยงที่คงเหลอืสวนใหญ คอื ความไมครบถวนถูกตองของขอมูลทางการเงินบัญช ีขอมูลไมเปนปจจุบันและ
ไมเปนประโยชนตอผูบริหาร 

 

5.2 วิเคราะหสาเหตุของความเสี่ยงท่ีคงเหลืออยู 
 จากการวิเคราะหสาเหตุของความไมครบถวนถูกตองของขอมูลทางการเงินบัญชี  พบวา สาเหตุ

หนึ่งมาจากระบบบัญชีที่หนวยงานสวนใหญในมหาวิทยาลัยฯ ใชอยูยังเปน ระบบบัญชีสําหรับหนวยงานยอย 
พ.ศ.2515 ซ่ึงไมเหมาะกับสภาพแวดลอมของหนวยงานในปจจุบัน เนื่องจากหนวยงานมีกิจกรรมดําเนินการ 
และรายการรับ-จายเงินหลากหลายและมีจํานวนมาก  

 

5.3 ศึกษาขอมูลและวิเคราะหแนวทางการจัดการความเสี่ยงของมหาวทิยาลัยฯ  
มหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายใหพัฒนาโปรแกรมระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน

โดยเกณฑพึงรับ-พึงจายลักษณะ 3 มิติ มาใชเปนระบบเดียวกันทั้งองคกร  เพื่อใหขอมูลทางการเงินบัญชี
สะทอนการทํางานจริงของหนวยงาน สามารถรับรูสถานการณการเงินที่แทจริง และทราบผลงานการ
ดําเนินการของตนเองอยางชัดเจน ชวยใหผูบริหารใชขอมูลในการวางแผนและการตัดสินใจได  โดยระบบ
บัญชีฯ 3 มิติ เปนการเชื่อมโยงงาน 3 งาน ประกอบดวย งานงบประมาณ งานพัสดุ และงานการเงินบัญชี  

สําหรับงานการเงินบัญชีจะประกอบดวย 8 ระบบยอย ไดแก ระบบการโอนเงิน ระบบการยืมเงิน
รายไดสวนกลาง ระบบการจัดสรรเงินลงทะเบียน ระบบรายงานทางบัญชี ระบบการบันทึกบัญชี ระบบ
ใบเสร็จรับเงิน ระบบเงินยืมทดรอง และระบบทะเบียนลูกหนี้ โดยระบบที่แลวเสร็จในขณะนี้มีเพียง 2 ระบบ 
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คือ ระบบใบเสร็จรับเงิน และระบบเงินยืมทดรอง  โดยระบบใบเสร็จรับเงินไดพัฒนาแลวเสร็จเมื่อ
ปงบประมาณ 2549 และทุกหนวยงานนําไปใชงานแลว จนปจจุบันไดมีการตรวจสอบและปรับปรุงระบบ
ดังกลาวไปแลวจนสามารถใชงานไดดี  

  สวนระบบเงินยืมทดรองเปนระบบลาสุดที่เพิ่งจะดําเนินการแลวเสร็จ และใหทุกหนวยงาน
นําไปใชงานเมื่อเดือน กรกฎาคม 2551ที่ผานมา ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติจากการบันทึกรายการดวยมือ
เปนการบันทึกรายการผานระบบออนไลนบนเครือขายนนทรีนั้นอาจมีความเสี่ยงที่เปลี่ยนไปจากเดิมทั้งความ
เส่ียงดานความปลอดภัยของขอมูล ดานประสิทธิภาพประสิทธิผลการดําเนินการ และดานความไมครบถวน
ถูกตองของขอมูลและรายงานทางการเงิน ซ่ึงจะทําใหหนวยงานและมหาวิทยาลัยฯ เกิดความเสียหายทั้ง
ทางดานทรัพยสิน ช่ือเสียงของมหาวิทยาลัยฯ และความโปรงใสเชื่อถือไดของฝายบริหาร เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนมหาวิทยาลัยขนาดใหญ มีหลายวิทยาเขต มีหลายหนวยงาน มีการดําเนินงาน
แบบกระจายอํานาจ โดยเฉพาะระบบการเงินของมหาวิทยาลัยฯ 

 

5.4 สรุปผลการวิเคราะห ประเมินความเสี่ยง 
จากผลการศึกษาวิเคราะห ประเมินความเสี่ยงดังกลาวขางตน จึงเห็นวาแผนการตรวจสอบประจาํป

งบประมาณ พ.ศ.2552 ควรเปนการตรวจสอบระบบเงินยืมทดรองผานระบบออนไลนบนเครือขายนนทรี 
เพื่อใหทราบถึงความมีประสิทธิภาพประสิทธิผล (Operation) ความครบถวนถูกตอง (Financial) และการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance) ของระบบเงินยืมทดรอง รวมถึงการประเมินความเสี่ยงที่คงเหลืออยูของ
ระบบออนไลนบนเครือขายนนทรี (Information Technology) ที่ใชอยู ซ่ึงเปนการตรวจสอบเชิงปองกันหรือ
ลดความเสียหายอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงระบบงาน และเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแกไขไดอยาง
เหมาะสมตอไป 

 

แหลงขอมูล  
1. แผนบริหารความเสี่ยง ระดับหนวยงาน คณะ สถาบัน สํานัก  ประจําปงบประมาณ 2551  
2. แผนปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับหนวยงาน คณะ สถาบัน สํานัก ประจําปงบประมาณ 2550 

 

ขอจํากัด   
1. ความเสี่ยงที่คงเหลืออยู  ตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนปรับปรุงการควบคุมภายในของ

หนวยงาน เปนความเสี่ยงของงวดปที่ผานมา(ป พ.ศ.2551)  ซ่ึงปจจุบันไดมีการจัดการความเสี่ยง
ดังกลาวไปแลวในบางสวน ทําใหความเสี่ยงตามแผนฯเหลือนอยลง ดังนั้นการจัดทําแผนการ
ตรวจสอบของปงบประมาณ พ.ศ.2552  จึงควรใชความเสี่ยงคงเหลือตามแผนดังกลาวของงวดป
ปจจุบัน(ป พ.ศ.2552) เปนขอมูลในการวิเคราะห ประเมินความเสี่ยง  แตทั้งนี้เนื่องจากแผนดังกลาว
ของงวดปปจจุบัน จะดําเนินการแลวเสร็จภายในเดือนตุลาคม - ธันวาคมของปงบประมาณถัดไป แต
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การจัดทําแผนการตรวจสอบ จะตองแลวเสร็จภายในเดือน กันยายน 2551  จึงจําเปนตองใชขอมูล
ตามแผนฯงวดปที่ผานมา 

2. วิธีการจัดทําแผนการตรวจสอบบนฐานความเสี่ยงเชิงบูรณาการดังกลาว  อาจไมเหมาะสําหรับการ
จัดทําแผนการตรวจสอบ ระยะยาว 3-5 ป ทั้งนี้เนื่องจากผลการประเมินคาโอกาสที่จะเกิดและ
ผลกระทบความเสี่ยง  ของโครงการ/กิจกรรมตางๆที่หนวยรับตรวจประเมินแตละปนั้น จะมีคา
เปลี่ยนไปตามสภาพแวดลอมการดําเนินงานที่เปลี่ยนแปลงไปทุกป 

 

กลยุทธในการจัดการขอจํากัด 

สํานักงานตรวจสอบภายในจะดําเนินการติดตามผล การปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง และแผน
ปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดปที่ผานมา(ปพ.ศ.2551)  และนําผลที่หนวยงานยังไมดําเนินการจัดการ
ความเสี่ยงใหแลวเสร็จ  ทําใหโครงการ/กิจกรรม ยังคงมีความเสี่ยงคงเหลืออยูในระดับสูงมาก/สูง  มาใชใน
การจัดทําแนวการตรวจสอบ(Audit Program) ตอไป   ทั้งนี้เพื่อใหการตรวจสอบกิจกรรม/โครงการเหลานั้น
บรรลุวัตถุประสงคของการตรวจสอบอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทันเวลา สามารถใหขอเสนอแนะใน
การจัดการความเสี่ยง ใหลดนอยลงในระดับที่ยอมรับได ทั้งนี้จะเปนประโยชนและสรางมูลคาเพิ่มใหแก
หนวยงาน  

 

งานตรวจสอบ 
1. งานตรวจสอบเงินทดรองผานระบบเครอืขายบัญชีสามมิต ิ

งานใหความเชื่อมั่น  ใหคําปรึกษาและบริการดานอืน่ๆ   
1. งานใหความเชือ่ม่ัน 
 งานตรวจสอบตามที่ระเบียบกําหนด 

1.1.1  งานตรวจสอบโครงการโคเนื้อเพื่อลดผลกระทบจากการทําขอตกลงเขตการคาเสรี จํานวน 4 
โครงการ 

 1.1.2  งานติดตามผลการตรวจสอบความครบถวน ถูกตอง ของเงินรายได จํานวน 12 หนวยงาน 

 งานตรวจสอบตามที่ไดรับมอบหมาย 
 งานตรวจสอบรับรองงบการเงินกองทุนสวสัดิการ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 
 

2. งานใหคาํปรึกษาและสรางมลูคาเพิ่มแกหนวยรับตรวจ 
 งานใหคาํปรึกษาแนะนํา 
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งานใหคําปรึกษาใหคําปรึกษาแนะนําดานการตรวจสอบภายใน ดานระบบบัญชี ดานการปฏิบัติตาม 
กฎ ระเบยีบ ดานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ฯลฯ 

  

 งานตามแผนกลยุทธ 
 2.2.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะแกผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
2.2.2 โครงการจัดการความรูดานการตรวจสอบภายใน (KM) 
2.2.3  โครงการเปดโลกทัศนผูตรวจสอบภายในสูสากล 

  

 งานบริการวชิาการ 
2.3.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารความเสี่ยง” แกบคุลากร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
2.3.2 โครงการพัฒนาวิชาการหลักสูตร “การบริหารความเสี่ยง” แกหนวยงานภายนอก 

 

3. งานวิเคราะหและประเมินระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  
 

4. งานเลขานุการคณะกรรมการ 
 4.1 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 4.2 เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 4.3 เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน วิทยาเขตบางเขน 
 

5. งานบริหารสํานักงานตรวจสอบภายใน 
5.1 งานจัดทําแผนยุทธศาสตร/แผนปฏิบัติราชการ 4 ป/แผนปฏิบัติราชการประจําปและแผนงบประมาณ

เงินรายไดและงบประมาณแผนดิน ประจําป 
5.2 งานบริหารงานบุคคล 
5.3 งานพัฒนาขีดสมรรถนะ 
5.4 งานบริหารการเงินและพัสดุ 
5.5 งานประกนัคุณภาพ 
5.6 งานสารบรรณ 
5.7 งานประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลสํานักงานฯ 
 5.7.1 งานพัฒนา website / จดหมายขาว 
 5.7.2 งานจัดทาํรายงานประจาํป  
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พื้นที่ในการดําเนินงานตรวจสอบ 
ตรวจสอบหนวยงานตางๆ ในมหาวิทยาลัย ดังนี ้

 วิทยาเขตบางเขน     จํานวน   36   หนวยงาน 
 วิทยาเขตกําแพงแสน    จํานวน   12  หนวยงาน 
 วิทยาเขตศรีราชา     จํานวน    7   หนวยงาน 
 วิทยาเขตเฉลิมพระเกยีรติ จังหวัดสกลนคร  จํานวน    6   หนวยงาน 
     รวม  จํานวน   61  หนวยงาน 
 

ทรัพยากรที่ไดรับจัดสรรสําหรับการดาํเนินงาน  
1.  อัตราบุคลากรสํานักงานตรวจสอบ (จํานวน 12 อัตรา) 

1.1  อัตราขาราชการและพนกังานมหาวิทยาลัย จํานวน 7 อัตรา ดังนี ้
1.  นางประไพพิศ ลลิตาภรณ ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน 
2.  นางอัจฉรา  เฮียงโฮม นักตรวจสอบภายใน 6   
3.  นางพงศพงา  เนตรหาญ นักตรวจสอบภายใน 6 
4.  นางสาวกรวรรณ ตันนิติไพศาล นักตรวจสอบภายใน 
5.  นายชัยวัฒน  สุทธิวิเศษ นักตรวจสอบภายใน 
6.  นางจิตริณยี  หลอวิจิตร นักตรวจสอบภายใน 
7.  นางสาวสุชาดา  ตันโชติกุล นักตรวจสอบภายใน 

1.2 อัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได จํานวน 2 อัตรา ดังนี ้
1.  นางวรรณธนา บุญมี  นักตรวจสอบภายใน 
2.  นางสาวภญิลดา หวังแกว เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

1.3 อัตราลูกจางชั่วคราว จํานวน 3 อัตรา ดังนี ้
1.  นางสาวภัทรพิรญาณ จิราทิวัฒนากลุ นักตรวจสอบภายใน 
2.  นายนภัสรพี  ทวีวิโรตมกติติ นักตรวจสอบภายใน 
3.  นางทัศรียา  มลมิตร  ผูปฏิบัติงานบริหาร 

  

2. งบประมาณที่ไดรับจัดสรรสําหรับการดาํเนินงานป 2552 (งบดําเนินงาน) 
  2.1  เงินงบประมาณแผนดิน           80,000.00         บาท 
  2.2  เงินรายไดมหาวิทยาลัยฯ                     246,000.00             บาท 

         รวม           326,000.00             บาท 
       















หนวยงานที่จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ประจําป 2551 
และแผนปรับปรุงการควบคมุภายใน ประจําป 2550 

 

วิทยาเขต หนวยงาน 
บางเขน 1. คณะวิศวกรรมศาสตร 

2. คณะเทคนิคการสัตวแพทย 
3. คณะเกษตร 
4. คณะสังคมศาสตร 
5. คณะศกึษาศาสตร 
6. คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
7. คณะวิทยาศาสตร 
8. คณะวนศาสตร 
9. คณะมนษุยศาสตร 
10. คณะสัตวแพทยศาสตร 
11. คณะประมง 
12. คณะเศรษฐศาสตร 
13. บัณฑิตวิทยาลยั 
14. สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศนเกษตร 
15. สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 
16. สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร 
17. สถาบันภาษาศาสตรและวฒันธรรมราชนครินทร 
18. สํานักสงเสริมและฝกอบรม 
19. สํานักหอสมุด 
20. สํานักทะเบยีนและประมวลผล 
21. สํานักบริการคอมพิวเตอร 
22. โครงการจัดตัง้วิทยาเขตสุพรรณบุรี 
23. โครงการจัดตัง้วิทยาเขตกระบี่ 
24. โครงการจัดตัง้วิทยาเขตลพบุรี 
25. ศูนยนานาชาตสิิรินทรเพื่อการวิจัย 
26. สํานักประกนัคุณภาพ 
27. สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 
28. สถาบันอินทรีจันสถิตยและเพื่อการคนควาและ

พัฒนาพืชศาสตร 



วิทยาเขต หนวยงาน 

 29. กองคลัง 
30. กองกลาง 
31. กองแผนงาน 
32. กองการเจาหนาที่ 
33. การกิจการนิสิต 
34. กองบริการการศึกษา 
35. กองวิเทศสัมพนัธ 
36. กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ 
37. ศูนยวิชาบูรณาการ หมวดวชิาการศึกษาทัว่ไป 
38. สถานพยาบาล 
39. สํานักงานกฎหมาย 
40. สํานักงานทรพัยสิน 
41. สํานักงานบริการวิชาการ 
42. หอจดหมายเหตุ 

กําแพงแสน 43. คณะศกึษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
44. คณะวิศวกรรมศาสตร 
45. คณะศิลปะศาสตรและวิทยาศาสตร 
46. คณะเกษตร 
47. สํานักหอสมุด 
48. สํานักสงเสริมและฝกอบรม 
49. สถาบันสุวรรณวาจกกสิกจิเพื่อการคนควาและ

พัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว 
50. สถาบันวิจัย 
51. สํานักงานวิทยาเขต 

ศรีราชา 52. คณะวิทยาการจัดการ 
53. คณะวิศวกรรมศาสตร 
54. คณะทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 
55. วิทยาลัยบณัฑติศึกษา 
56. วิทยาลัยพาณชิยนาวีนานาชาติ 
57. สํานักวิทยบริการ 
58. สํานักงานวิทยาเขต 



วิทยาเขต หนวยงาน 
เฉลิมพระเกยีริตจังหวัด
สกลนคร 

59. คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 
60. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม 
61. คณะศิลปะศาสตรและวิทยาการจัดการ 
62. สํานักวิทยบริการ 
63. สํานักงานวิทยาเขต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการ/กิจกรรม ท่ีหนวยงานจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ประจําป 2551  
และแผนปรับปรุงการควบคมุภายใน ประจําป 2550 

 
โครงการ วิทยาเขต ภารกิจ 

1.   กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2.   โครงการวิชาการ  
3.   กิจกรรมการเรียนการสอน 
4.   โครงการระบบการรับนสิิต 
5.   กิจกรรมการรับนิสิตใหมระดับปริญญาตรี 
6.   โครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ 
7.   โครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ 
8.   โครงการปรับปรุงหลักสูตรปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตรสหกรณ 
9.   โครงการสนับสนุนการตีพิมพเผยแพรผลงานทางวิชาการ 
10. โครงการพัฒนาและปรบัปรุงหลักสูตรเพื่อผลิตกําลังคน ตอบสนอง  
       ความตองการของวิทยาเขต 
11. โครงการสนับสนุนการใหทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาทรพัยากรบคุคล  
       ในโครงการความรวมมอืทางวิชาการ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยจําปาสัก  
       ตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพฯ 
12. กิจกรรมการจัดทําใบรับรองการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
13. โครงการการวิเคราะหโครงการพิเศษ 

บางเขน ดานการเรียน 
การสอน 

14. โครงการการจัดการเรียนการสอนระดบัปริญญาตรี 
15. โครงการพัฒนาคุณภาพนิสิตคณะเกษตร กําแพงแสน 

กําแพงแสน  

16. กิจกรรมการจัดหาอาจารยประจําใหมากขึ้น 
17. กิจกรรมการใหอาจารยผูสอนประกาศคะแนนสอบและสงเกรด 
      ภายในเวลากําหนด 
18. โครงการทบทวนวิชาพืน้ฐาน 
19. กิจกรรมการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
20. กิจกรรมการสนับสนุนใหมีการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการ 
      สอนโดยบคุคลและชุมชนมีสวนรวม 
21. โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบและจาํทํารายชื่อผูสําเร็จการศึกษา 
      ระดับปริญญาตรี 
22. กิจกรรมขอจํากัดของการกูยืมเงินจากกองทุนใหกูยมืเพื่อการศึกษา 
      ของนิสิตที่มีคุณสมบัติ 

ศรีราชา  



โครงการ วิทยาเขต ภารกิจ 
23. กิจกรรมการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอระดับปริญญา 
      ตรี ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและโครงการรับสมัคร 
      และคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาดวยวิธีรับตรง ประจําปการศึกษา 2551 

  

24. โครงการจัดทําหลักสูตรใหมคณะวิทยาศาสตรและวศิวกรรมศาสตร 
25. กิจกรรมแผนงานพัฒนาระบบการเรียนการสอน 
26-27.  กิจกรรมการเรียนการสอน  

เฉลิมพระ 
เกียตริจังหวัด
สกลนคร 

 

28. โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑตนแบบสินคาเทคโนโลยี เนนผลงานจาก  
      โครงการวิศวกรรมระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร 
29. โครงการวิจัยภายในคณะศึกษาศาสตร 
30. กิจกรรมการวิจัยและพัฒนาและการบริการวิชาการ 
31-33. กิจกรรมงานวิจยั 
34. โครงการพัฒนางานวิจยัของคณะมนษุยศาสตร 
35. โครงการสนับสนุนการวิจัยแกอาจารยในภาควิชา 
36. โครงการสนับสนุนใหอาจารยเผยแพรผลงานและตีพิมพงานวิจัย 
37. โครงการสนับสนุนนักวิจัยรุนใหม 
38. โครงการเสริมสรางศักยภาพและความเขมแข็งทางวชิาการสูความเปน 
       เลิศทางสาขาการพัฒนาที่ยั่งยืน 
39. โครงการการจัดทําวจิัยสถาบันเพื่อการวางแผนแมบททางการวิจยัและ  
       บริการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร 
40. โครงการพัฒนาระบบและการบริการสารสนเทศงานวิจยั 
41. การบริหารจัดการงานวจิัย มก. 
42. โครงการวิจัย พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี 
43. โครงการสงเสริมและสนับสนุนการสรางผลงานวิจยัตีพิมพใน   
      วารสาร นานาชาติและผลงานเพื่อขอยืน่สิทธิบัตร 
44. กิจกรรมงานบริการงานวิจัยดานพืช 
45. โครงการสงเสริมใหเกดิการยื่นขอรับความคุมครองดานทรัพยสิน 
       ทางปญญาของบุคลากร มก. 

บางเขน ดานการวิจัย 

46. โครงการวิจัยเพื่อพฒันาองคความรูสาขาวิจัย 
47. กิจกรรมการบริหารงานวิจัยเพื่อตีพิมพในวารสาร 
48. กิจกรรมการบริการงานวิจัยและวิชาการ 

กําแพงแสน  

 



โครงการ วิทยาเขต ภารกิจ 
49. โครงการทุนวิจยัและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอก 
       มหาวิทยาลัยตออาจารย 
50. การใหมีการวิจัยและงานสรางสรรคเผยแพรและนําไปใชประโยชน 

ศรีราชา  

51. โครงการจัดสัมมนา เร่ือง การจัดหาพลังงานไฟฟาของประเทศไทย 
52. โครงการฝกอบรมและถายทอดเทคโนโลยีแกเกษตรกร จํานวน 100      
       คน 
53. การบริการงานวิจยัและวชิาการ 
54. โครงการบริหารจัดการโครงการฝกอบรม 
55. โครงการการใหความรู/อบรมบุคลากร 
56. โครงการการจัดการหนังสือสําหรับใหบริการ 
57. โครงการพัฒนาหองสมดุเพื่อการเรยีนรูตลอดชีวิต ดานการปาไม 
58. กิจกรรมงานบริการวิชาการ 
59. โครงการฝกอบรม/สัมมนาใหกับบุคลากรสายวิชาการ 

บางเขน ดานการบริการ
วิชาการ 

60. โครงการการสํารวจความตองการของผูใชบริการ 
61. โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบการใหบริการ 
62. กิจกรรมการบริการวิชาการ 

กําแพงแสน  

63. โครงการพัฒนาฝายหองสมุด สํานักวทิยบริการ ศรีราชา  

64. โครงการพัฒนาบุคลากรสํานักวิทยบริการ ดานการบริหารความเสี่ยง เฉลิมพระเกียตริ
จังหวัดสกลนคร 

 

65. โครงการวางแผนแมบทโครงสรางทางกายภาพ พื้นทีจ่อดรถยนต 
สถานที่ พื้นที่ใชสอย 

66. กิจกรรมงบประมาณเพือ่ปรับปรุงพื้นที่ของภาควิชาเศรษฐศาสตร 
67. โครงการระดมความคดิเห็นและวิเคราะหประเด็นความเสี่ยงที่เกิด 
       จากการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ เพื่อกําหนดวิธีในการจดัการความเสีย่ง 
68. โครงการจัดทําประกาศวธีิการปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงในดานตางๆ 
69. กิจกรรมการสนับสนุนงานดานธุรการ 
70. กิจกรรมการสนับสนุนกจิกรรมวิชาการ 
71. โครงการปรับปรุงระบบการจัดเก็บขอมูลประวัติการศึกษาของ 
       ผูสําเร็จการศึกษา 
72. โครงการจัดตั้งและขยายวิทยาเขตไปยงัสวนภูมภิาค 
73. กิจกรรมการพัฒนาทักษะดานการประเมินผล 

บางเขน ดานการบริหาร
จัดการ 



โครงการ วิทยาเขต ภารกิจ 
74. การพัฒนาระบบประกนัคุณภาพ 
75. การประเมนิคุณภาพภายใน 
76. โครงการฐานขอมูลเพื่อระบบการตัดสนิใจและงานประกันคณุภาพ 
77. การรายงานการประกนัคุณภาพของ มก. ประจําป 
78. กิจกรรมการบริหารงานดานการเงนิและบัญชี 
79. โครงการจัดหาบุคลากรเพื่อทดแทนบคุลากรที่เกษียณอายุราชการ 
80. กิจกรรมงานฝกนิสิต 
81. กิจกรรมการพัฒนานิสิตนอกชั้นเรยีน 
82. กิจกรรมการทําเอกสารการประชุมคณบดีและการประชุมสภา 
      มหาวิทยาลัย 
83. กิจกรรมการใหบริการอาคารเรียนรวม 
84. กิจกรรมการดําเนินคดเีกีย่วกับสัญญาทางปกครอง 
85. กิจกรรมงานเกษตรแฟร ฝายตลาดนัด 
86. โครงการอบรมขอปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
87. โครงการระบบปองกันผูบุกรุกเครือขายนนทร ี
88. โครงการติดตั้งเครื่องแมขาย NTP 
89. โครงการจัดทําระบบบันทึกขอมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร 
90. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ระยะที่ 1 
91-92. กิจกรรมการบริหารจดัการ 
93-111. กิจกรรมดานการบรหิาร 
112. โครงการถายทอดวิธีการทํางานเกี่ยวกบัการบริหารงานบุคคล 
113. โครงการบริหารงานบุคคล 
114-130. กิจกรรมการบรหิารงานบุคคล 
131. กิจกรรมการบริหารงบประมาณประจํากองวเิทศสัมพันธ 
132. โครงการการนําระบบบญัชี 3 มิติ มาใชงาน 
133. โครงการพัฒนาระบบงานพัสดุ งบประมาณการเงินและบัญชี  
       เกณฑพึงรับ-พึงจาย ลักษณะ 3 มิต ิ
134-152. กิจกรรมการเงินบัญชี 

  

153. กิจกรรมการบริหารงานพัสด ุ
154-172. กิจกรรมการพัสดุ 
173. โครงการการบริหารจัดการ 

  



โครงการ วิทยาเขต ภารกิจ 
174-178. กิจกรรมการบริหาร 
179-187. กิจกรรมการบริหารงานบุคคล 
188. กิจกรรมงานการเงินและการคลัง 
189-194. กิจกรรมการเงินบัญชี 
195. กิจกรรมการบรรลุเปาหมายตามแผน  
196-200. กิจกรรมการพัสดุ 
201. โครงการพัฒนาระบบสานสนเทศเพื่อการบริหาร 
202. กิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  

203. กิจกรรมการจัดทําแผนของคณะวิศวกรรมศาสตร ใหรองรับกลยทุธ 
204. กิจกรรมการรับนิสิตเขาพักอาศัยในหอพักนิสิต 
205-207. กิจกรรมการบริหาร 
208-209. กิจกรรมการบริหารงานบุคคล 
210-211. กิจกรรมการเงินบัญชี 
212. โครงการจัดซื้อจัดจางพสัดุ/บริการ 
213-215. กิจกรรมการพัสดุ 

กําแพงแสน  

216. กิจกรรมการบริหารจัดการ 
217-218. กิจกรรมการบริหาร   
219-222. กิจกรรมการบริหารงานบุคคล 
223. กิจกรรมการเงินบัญช ี
224-225. กิจกรรมการพัสดุ 
226. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ

คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 
227. กิจกรรมการบริหารระบบสารสนเทศ 
228. กิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ศรีราชา  

229. กิจกรรมการจัดเก็บรวบรวมอนุรักษและใหบริการเอกสารจดหมาย
เหตุและวัตถุหอประวัต ิ
 

บางเขน ดานการทํานุ
บํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

 







 

 

 

 

 

ตารางที่ 1 เปาหมายการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2551 – 2554     

 กลยุทธ / ผลผลิต / โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา ปฐาน เปาหมาย 

    ดําเนินการ 2550 2551 2552 2553 2554 

 กลยุทธที่  3.1  ขยายขอบเขตการตรวจสอบภายใน  

ผลผลิต  หนวยงานไดรับการตรวจสอบเพิ่มขึ้นทุกป 
 
ต.ค-ธ.ค 

 

  - 
 
80 % 

 
80 % 

 1.รอยละของผูตรวจสอบภายในประจํา
หนวยงานที่เขารับการอบรม  
 

ผูอํานวยการ

สํานักงาน

ตรวจสอบภายใน 

1 โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการพัฒนาทักษะ ผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 80 % 

 

 
80 % 

2 โครงการจัดการความรูดานการตรวจสอบภายใน (KM)  
(การใหคําปรึกษา) 

1.ระดับความสําเร็จของการจัดการ
ความรูดานการตรวจสอบภายใน 

ผูอํานวยการ

สํานักงาน

ตรวจสอบภายใน 
 

 
   ต.ค-ก.ย 

 
4 

 
4 

  
4 

 
4 

 
4 

3 ผูอํานวยการ

สํานักงาน

ตรวจสอบภายใน 
 

 
ต.ค-ก.ย 

 
- 

 
- 

 โครงการเปดโลกทัศนผูตรวจสอบภายในสูสากล 1.จํานวนผูตรวจสอบภายในที่ ไดไป
ศึกษาดูงานตางประเทศ 

  
40 40 

 

 

40 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 กลยุทธ / ผลผลิต / โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา ปฐาน เปาหมาย 

    ดําเนินการ 2550 2551 2552 2553 2554 

กลยุทธที่  3.2  สรางมูลคาเพิ่มใหหนวยรับตรวจ  

ผลผลิต  หนวยงานสามารถลดขอผิดพลาดในการดําเนินงาน 

 

คลีนิก IA  (Internal Audit) 1.จํานวนเรื่องที่ใหคําปรึกษาแนะนํา  
 

ผูอํานวยการ

สํานักงาน

ตรวจสอบภายใน 
 

 
ต.ค-ก.ย 

 
- 

1    
- - 225 

 
225 



 

 

 

 

 
 กลยุทธ / ผลผลิต / โครงการ ตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา ปฐาน เปาหมาย 

    ดําเนินการ 2550 2551 2552 2553 2554 

 กลยุทธที่  3.3 พัฒนาระบบงานตรวจสอบ งานบริหารความเสี่ยงและงานควบคุมภายในใหทันสมัย ดวยเทคโนโลยี  

ผลผลิต  งานตรวจสอบ งานบริหารความเสี่ยงและงานควบคุมภายใน ไดรับการพัฒนาใหมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชนสูงสุดตอมหาวิทยาลัย 
1 โครงการจัดหาโปรแกรมสําเร็จรปูเพื่อใชในการตรวจสอบระบบงานพัสดุ งบประมาณ

การเงินและบัญชเีกณฑพึงรับ-พึงจายลักษณะ 3 มติิ 

 

1.จํานวนโปรแกรมการตรวจสอบ
ระบบงานพัสดุ งบประมาณการเงนิและ

บัญชีเกณฑพึงรบั-พึงจายลักษณะ 3 มิติ 

ผูอํานวยการ

สํานักงาน

ตรวจสอบภายใน 
 

 

ส.ค-ก.ย 

 

- 
 

- 
 

- 
 

1 

 

- 

2 โครงการจัดหาโปรแกรมสําเร็จรปูที่ใชในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 1. จํานวนโปรแกรมการบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายใน 

ผูอํานวยการ

สํานักงาน

ตรวจสอบภายใน 
 

 

เม.ย-มิ.ย 
 

- 
 

- 
 

- 
 

1 

 

- 

3 โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการ เรื่อง การใชโปรแกรมสําเร็จรูปการบรหิารความเสี่ยง
และการควบคมุภายใน 

1.ตัวแทนของหนวยงานไดเขารับการ
อบรม (ครั้ง) 
 

ผูอํานวยการ

สํานักงาน

ตรวจสอบภายใน 
 

 

ก.ค-ก.ย 
 

- 
 

- 
 

- 
 
1 

 
1 

 



  



 
 
 
 
ตารางที่ 2 ประมาณการงบประมาณประจําป 2551 - 2554 

 

งบประมาณเงินแผนดิน งบประมาณเงินรายได รวม  
กลยุทธ/ผลผลิต/โครงการ 

2551 2552 2553 2554 2551 2552 2553 2554 2551 2552 2553 2554 
 กลยุทธที่  3.1  ขยายขอบเขตการตรวจสอบภายใน  

ผลผลิต  หนวยงานไดรับการตรวจสอบเพิ่มขึ้นทุกป 
1. โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการพัฒนาทักษะ ผูตรวจสอบภายใน

ประจําหนวยงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
150,000 

 
170,000 

 
200,000 

 
- 

 
150,000 

 
170,000 

 
200,000 

2. โครงการจัดการความรูดานการตรวจสอบภายใน (KM)  
(การใหคําปรึกษา) 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

3. โครงการเปดโลกทัศนผูตรวจสอบภายในสูสากล 
 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1,200,000 

 
1,200,000 

 
1,200,000 

 
- 

 
1,200,000 

 
1,200,000 

 
1,200,000 

 
หมายเหตุ     โครงการที่ 1 จะขอใชเงินรายไดสวนกลาง มก.สําหรับปงบประมาณ 2552 

        โครงการที่ 2 ใชเงินสํานักงานตรวจสอบภายใน 
                  โครงการที่ 3 ใชเงินรายไดจากหนวยงานตนสังกัดของผูตรวจสอบภายใน 
 
 
            



 
 
 
 

งบประมาณเงินแผนดิน งบประมาณเงินรายได รวม  
กลยุทธ/ผลผลิต/โครงการ 

2551 2552 2553 2554 2551 2552 2553 2554 2551 2552 2553 2554 
 กลยุทธที่  3.2  สรางมูลคาเพิ่มใหหนวยรับตรวจ 

ผลผลิต  หนวยงานสามารถลดขอผิดพลาดในการดําเนินงาน 

1. คลินิก IA (Internal Audit) 
 
- 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
100,000 

 
50,000 

 
- 

 
- 

 
100,000 

 
50,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

งบประมาณเงินแผนดิน งบประมาณเงินรายได รวม  
กลยุทธ/ผลผลิต/โครงการ 

2551 2552 2553 2554 2551 2552 2553 2554 2551 2552 2553 2554 
 กลยุทธที่  3.3 พัฒนาระบบงานตรวจสอบ งานบริหารความเสี่ยงและงานควบคุมภายในใหทันสมัย ดวยเทคโนโลยี  

ผลผลิต  งานตรวจสอบ งานบริหารความเสี่ยงและงานควบคุมภายใน ไดรับการพัฒนาใหมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชนสูงสุดตอมหาวิทยาลัย 
1. โครงการจัดหาโปรแกรมสําเร็จรปูเพื่อใชในการตรวจสอบระบบงานพัสดุ 

งบประมาณการเงินและบัญชีเกณฑพึงรับ-พึงจายลักษณะ 3 มิติ 
 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
5,000,000 

 
- 

 
- 

 
- 

 
5,000,000 

 
- 

2. โครงการจัดหาโปรแกรมสําเร็จรปูที่ใชในการบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายใน 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1,000,000 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1,000,000 

 
- 

3. โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการ เรื่อง การใชโปรแกรมสําเร็จรูปการบรหิาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
150,000 

 
150,000 

 
- 

 
- 

 
150,000 

 
150,000 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
แบบคํานวณเงิน ไมตองสง 
 

งบประมาณเงินแผนดิน งบประมาณเงินรายได รวม  
กลยุทธ/ผลผลิต/โครงการ 

2551 2552 2553 2554 2551 2552 2553 2554 2551 2552 2553 2554 
 กลยุทธที่  3.2  สรางมูลคาเพิ่มใหหนวยรับตรวจ 

ผลผลิต  หนวยงานสามารถลดขอผิดพลาดในการดําเนินงาน 
1. คลินิก IA (Internal Audit)  

- 
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
100,000 

 
50,000 

 
- 

 
- 

 
100,000 

 
50,000 

 
ประมาณการคาใชจาย คลินิก IA ป 2553          
ภายในสํานักงานฯ 
1. คาปรับปรุงสถานที่       50,000   บาท         
   (โตะ / เกาอี้ / ที่กั้นหอง / ของตกแตง)          
2. โทรศัพทแบบมีเทปอัดเสียง      3,000   บาท  
3. Notebook                                  25,000   บาท                                                                            
4. Printer                                       6,000   บาท   
5. Memory Gard        6,400   บาท                                                                          
          รวม (1)      90,400  บาท             
 
ภายนอกสํานักงาน 
1. คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง       6,000   บาท       ไปวิทยาเขตศรีราชาและกําแพงแสน 4 วัน*210*7 คน (รวมคนขับ 1 คน) 



2. คาทางดวน (4 วัน*400)      1,600    บาท  
3.คาน้ํามันรถ (2 วัน*1000)                 2,000   บาท        กรณีไปคางคืน 
  รวม (2)      9,600   บาท 
 
               รวมทั้งสิ้น (1)+(2)            100,000   บาท 
ประมาณการคาใชจาย คลินิก IA ป 2554 
ภายในสํานักงานฯ 
1. Notebook                       25,000    บาท 
2. จัดประชุมซักซอมเรื่องระเบียบ       7,500    บาท  (150 คน *50) ครึ่งวัน  
3. คาเอกสาร         7,900    บาท 
    (รวบรวมคําถามในรอบป)   
            รวม   (1)                40,400             บาท 
 
ภายนอกสํานักงานฯ 
1. คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง     6,000   บาท       ไปวิทยาเขตศรีราชาและกําแพงแสน 4 วัน*210*7 คน (รวมคนขับ 1 คน) 
2. คาทางดวน (4 วัน*400)    1,600  บาท  
3. คาน้ํามันรถ (2 วัน*1000)              2,000  บาท         กรณีไปคางคืน 
  รวม (2)    9,600   บาท 
 
                   รวมทั้งสิ้น (1)+(2)          50.000   บาท  
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