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รายงานประจ าปี  พ.ศ.๒๕๕๘ จัดท าขึ้น  เพ่ือประมวลผลการด าเนินงานตาม

ภารกิจต่างๆ ของส านักงานตรวจสอบภายในที่สอดคล้องกับนโยบายเป้าหมาย        
และแผนงานประจ าปี  อันสะท้อนถึงวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นในการให้บริการ          
ต่อฝ่ายบริหาร  เ พ่ือให้ เกิดความมั่น ใจต่อความมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล              
ของการด าเนินงาน และความคุ้มค่าต่อการใช้จ่ายเงิน  ความถูกต้อง เชื่อถือได้ของข้อมูล   
ทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง      ซึ่งนับได้ว่าเป็นกลไกส าคัญ     
ในการส่งเสริมธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

 

 ผลงานที่ปรากฏในรายงานประจ าปีฉบับนี้  ส าเร็จขึ้นจากความร่วมมือ       
ของหลายภาคส่วน  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การได้รับค าแนะน า  ข้อเสนอแนะและแนวทาง 
พัฒ นา ปรั บป รุ ง อั น เ ป็ นป ร ะ โ ย ชน์ จ า ก คณ ะก ร ร มก า ร ต ร ว จ สอบป ร ะจ า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  รวมทั้งความร่วมมือระหว่างนักตรวจสอบภายใน              
ผู้ตรวจสอบภายในประจ าหน่วยงานระดับคณะ ส านัก สถาบัน ผู้รับตรวจ คณะผู้บริหาร 
ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องในทุกหน่วยงาน ซึ่งมีส่วนร่วมในความส าเร็จของผลงานต่างๆ       
ดังปรากฏในรายงาน จึงขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้   
จะ เป็ นประ โยชน์ ต่ อผู้ ที่ สน ใจ ในภารกิ จ  ของส านั ก งานตรวจสอบภายใน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
   

              (รศ.ดร.บัญชา  ขวัญยืน)  
   รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

 

 

รศ.ดร.บัญชา  ขวัญยืน 

สารอธิการบดี 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 



 
 
 

 

 

 

 

ส ำ นั ก ง ำ น ต ร ว จ ส อ บ ภ ำ ย ใ น เ ป็ น ห น่ ว ย ง ำ น ที่ มี บ ท บ ำ ท ส ำ คั ญ ต่ อ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ในกำรส่งเสริมให้ทุกหน่วยงำนของมหำวิทยำลัยมีระบบบริหำร
จัดกำรทำงด้ำนกำรเงินบัญชี กำรบริหำรงำนพัสดุและกำรดูแลทรัพย์สิน ตลอดจนกำร
บริหำรงำนด้ำนอื่นๆ ให้มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล มีควำมโปร่งใส ครบถ้วน ถูกต้อง 
รวมทั้งมีกำรปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบที่ก ำหนด รวมถึงสร้ำงควำมเช่ือมั่นแก่สำธำรณะชนใน
ควำมซื่อสัตย์ สุจริต ของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำ ส ำนักงำน
ตรวจสอบภำยใน มุ่งมั่นพัฒนำทักษะด้ำนกำรตรวจสอบในเรื่องใหม่ๆ เพื่อกำรสร้ำงสรรค์
ผลงำนที่เป็นประโยชน์ และสร้ำงช่ือเสียงให้แก่มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ดังปรำกฏใน
รำยงำนฉบับนี้  

 

กำรด ำเนินงำนตรวจสอบภำยในของมหำวิทยำลัยตลอดปีที่ผ่ำนมำ ส ำเร็จได้ด้วย
ควำมร่วมมือ ทุ่มเท เสียสละจำกกรรมกำรตรวจสอบประจ ำมหำวิทยำลัย คณะกรรมกำร
ตรวจสอบภำยในประจ ำคณะ สถำบัน ส ำนัก ผู้บริหำร ผู้รับตรวจ และผู้ตรวจสอบภำยใน
ทุกท่ำน ที่มีส่วนสนับสนุนให้ค ำแนะน ำ ข้อเสนอแนะ และแนวทำงพัฒนำปรับปรุงให้      
กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรตรวจสอบมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผลมำกยิ่งข้ึน เป็นประโยชน์แก่
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  ผมขอขอบคุณ และช่ือชมที่ทุกท่ำนอุทิศตนเพื่อมหำวิทยำลัย 
มำ ณ โอกำสนี้  และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ รำยงำนฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ    
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ต่อไป 

 
 
 
 

    

                                                                        
(นายลักษณ์  วจนานวัช )  

 

 

 

สารประธานกรรมการตรวจสอบ 

ประจ ามหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประจ ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

                                                                                     
 



 
 
 

 

 

 

 ตลอดปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๘ ส ำนักงำนตรวจสอบภำยในได้ด ำเนินงำนตำม
ภำรกิจสอดคล้องกับนโยบำย เป้ำหมำยและแผนกำรตรวจสอบประจ ำปี โดยในปีนี้เป็นปีที่
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ได้ปรับเปลี่ยนเป็นมหำวิทยำลัยในก ำกับของรัฐ  โดยรูปแบบ 
กำรบริหำรงำนของมหำวิทยำลัยฯ จะมีควำมเป็นอิสระและคล่องตัวมำกขึ้น ผู้บริหำรจึง
ต้องก ำกับดูแลกำรบริหำรงำนทุกด้ำน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงิน 
บัญชี ของมหำวิทยำลัยฯ ต้องมีควำมครบถ้วน ถูกต้อง และมีประสิทธิภำพ เพรำะ        
กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงิน บัญชีที่ดี จะช่วยให้มหำวิทยำลัยฯ ก้ำวหน้ำอย่ำงมั่นคง 
ดังนั้นในปีนี้ส ำนักงำนตรวจสอบภำยในจึงเน้นในเรื่องควำมครบถ้วน ถูกต้องของงบกำรเงิน
โดยได้รับควำมร่วมมืออย่ำงดียิ่งจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบภำยในประจ ำคณะ สถำบัน 
ส ำนัก ท ำให้ผู้บริหำรได้รับข้อมูล ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ พร้อมแนวทำงปรับปรุง
พัฒนำระบบกำรเงินบัญชี กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และข้อบังคับต่ำงๆ ให้สอดคล้อง และ
เหมำะสมกับกำรบริหำรงำนในรูปแบบมหำวิทยำลัยในก ำกับของรัฐ อันจะส่งผลให้        
กำรบริหำรงำนของมหำวิทยำลัยมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล โปร่งใสตำมหลักธรรมำภิบำล 
สะท้อนภำพพจน์ที่ดีสร้ำงควำมเชื่อมั่นแก่สำธำรณชนในควำมซื่อสัตย์  สุจริตของ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ส ำนักงำนตรวจสอบภำยในจะยึดมั่นในจริยธรรมแห่งวิชำชีพ
ตรวจสอบภำยในและพัฒนำศักยภำพผู้ตรวจสอบภำยใน  ซึ่งในปีนี้ เน้นกำรเรียนรู้          
กำรตรวจสอบภำยในแบบสำกล และปรับบทบำทผู้ตรวจสอบภำยในให้เป็น  SMART IA    
in Digital World โดยศึกษำและเรียนรู้ในเรื่อง กำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรตรวจสอบ 
(Internal Audit–Technology at the Forefront) กำรควบคุมควำมเสี่ยงในโลกไซเบอร์ 
(Cyber Risk & Control) กำรตรวจสอบกำรทุจริตในโลกดิจิตอลและกำรเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี (Digital forensic for fraud investigation and Risk Transformation and 
Technology) เ พ่ือเตรียมองค์ควำมรู้ ในกำรสร้ำงผลงำนที่มีคุณค่ำต่อกำรพัฒนำ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ให้เจริญก้ำวไกลสู่ระดับโลกอย่ำงมั่นคงและยั่งยืน  

 

สารผู้อ านวยการ 

ส านักงานตรวจสอบภายใน 
 



 

และในโอกำสนี้ส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน ขอขอบพระคุณคณะกรรมกำร
ตรวจสอบประจ ำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ท่ำนอธิกำรบดี ที่ช่วยสนับสนุน ส่งเสริม
ภำรกิจทุกด้ำนของส ำนักงำนตรวจสอบภำยในให้ส ำเร็จลุล่วงเป็นอย่ำงดี และขอขอบคุณ
คณะกรรมกำรตรวจสอบภำยในประจ ำคณะ สถำบัน ส ำนัก ที่เสียสละ ทุ่มเท  ร่วมมือ    
ร่วมใจ ปฏิบัติงำนตำมภำรกิจที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็มก ำลังควำมสำมำรถจนบรรลุผล
ส ำเร็จตำมเป้ำหมำย และตรงตำมเจตนำรมณ์ของมหำวิทยำลัยได้อย่ำงสมบูรณ์ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(นางประไพพิศ  ลลิตาภรณ์) 
ผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายใน 

 



 สารบัญ (Content) 
    

 หน้า 
ส่วนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป  
        

            วิสัยทัศน์ พันธกิจ  วัตถุประสงค์ และความเป็นมา                  ๒-๔ 
 การบริหารงบประมาณ                      ๕-๗ 
 ผังการบริหารงาน                         ๘ 
 คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์          ๙               

  บุคลากรส านักงานตรวจสอบภายใน             ๑๐-๑๑              
 

ส่วนที่ ๒  ผลงาน   
       

  ผลงานตรวจสอบ                                    ๑๓-๓๓                                   
  ผลงานการบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน   ๓๓-๔๗               
  ผลงานการให้ค าปรึกษาแนะน า     ๔๗               
  ผลงานการให้บริการทางวิชาการ                       ๔๘-๕๒               

   ผลงานประกันคุณภาพ      ๕๓-๕๕               
 

ส่วนที่ ๓  การพัฒนาบุคลากร   
     

 โครงการจัดการความรู้ด้านการตรวจสอบภายใน (KM)  ๕๗-๕๘               
 โครงการสัมมาทิฐิ “EMERGING IDENTITY OF INTERNAL AUDIT”      ๕๙-๖๐               
  การประชุม/อบรม/สัมมนา                                 ๖๑-๖๔               

 

ส่วนที่ ๔  ภาคผนวก 
 

 รายนามคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจ าคณะ สถาบัน ส านัก  
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
  กฎบัตรการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
   กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 



 สารบัญ (Content) 
    

 หน้า 
ส่วนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป  
        

            วิสัยทัศน์ พันธกิจ  วัตถุประสงค์ และความเป็นมา                  ๒-๔ 
 การบริหารงบประมาณ                      ๕-๗ 
 ผังการบริหารงาน                         ๘ 
 คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์          ๙               

  บุคลากรส านักงานตรวจสอบภายใน             ๑๐-๑๑              
 

ส่วนที่ ๒  ผลงาน   
       

  ผลงานตรวจสอบ                                    ๑๓-๓๓                                   
  ผลงานการบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน   ๓๓-๔๗               
  ผลงานการให้ค าปรึกษาแนะน า     ๔๗               
  ผลงานการให้บริการทางวิชาการ                       ๔๘-๕๒               

   ผลงานประกันคุณภาพ      ๕๓-๕๕               
 

ส่วนที่ ๓  การพัฒนาบุคลากร   
     

 โครงการจัดการความรู้ด้านการตรวจสอบภายใน (KM)  ๕๗-๕๘               
 โครงการสัมมาทิฐิ “EMERGING IDENTITY OF INTERNAL AUDIT”      ๕๙-๖๐               
  การประชุม/อบรม/สัมมนา                                 ๖๑-๖๔               

 

ส่วนที่ ๔  ภาคผนวก 
 

 รายนามคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจ าคณะ สถาบัน ส านัก  
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
  กฎบัตรการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
   กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 



รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘2

๒             รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘                                                                        
  

 

 
 

  วิสัยทัศน์ (Vision) 
 

               เป็นผู้น ำด้ำนงำนตรวจสอบภำยในที่ได้มำตรฐำนสำกล  คงไว้ซึ่งควำมเป็น
เลิศอย่ำงยั่งยืน 

 

  พันธกิจ (Mission ) 
 

   ๑. งานบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services) เป็นกำรตรวจสอบ
หลักฐำนอย่ำงเที่ยงธรรม เพื่อให้ได้มำซึ่งกำรประเมินอย่ำงเป็นอิสระใน
กระบวนกำรบริหำรควำมเสีย่ง กำรควบคุมและกำรก ำกับดูแลขององค์กร เช่น 
กำรให้ควำมเช่ือมั่นทำงด้ำนกำรเงิน กำรปฏิบัติงำน  กำรปฏิบัติตำมกฎ 
ระเบียบ ควำมมั่นคงปลอดภัยของระบบต่ำงๆ 

   ๒. งานบริการให้ค าปรึกษา (Consulting Services) เป็นกำรบริกำร ให้ค ำปรึกษำ
แนะน ำและบริกำรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแก่ผู้รับบริกำร โดยลักษณะและขอบเขต
ของงำนจะเป็นไปตำมควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร  และมีจุดประสงค์เพื่อ
เพิ่มคุณค่ำและปรับปรุงกระบวนกำรก ำกับดูแล กำรบริหำรควำมเสี่ยง และ
กำรควบคุมของมหำวิทยำลัยให้ดีข้ึน 

 

วัตถุประสงค์ (Objective)  
 

๑. เพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนกำรก ำกับดูแล กำรบริหำรควำมเสี่ยงและ  
  กำรควบคุมภำยในของมหำวิทยำลัย 

๒. เพื่อส่งเสรมิให้กำรปฏิบัติงำนของมหำวิทยำลัยมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
๓. เพื่อส่งเสริมให้กำรบริหำรทรัพยำกรของมหำวิทยำลัยเป็นไปอย่ำงคุ้มค่ำและ

ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม 
๔. เพื่อเสรมิสร้ำงมูลค่ำเพิ่มใหก้ับมหำวิทยำลัย 

  

ข้อมูลทั่วไป 
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รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘                                                                        ๔ 

 

ความเป็นมา 

หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ก่อตั้งขึ้นในปี  พ.ศ.
๒๕๒๔ ซึ่งเป็นไปตำมมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหำคม พ.ศ.๒๕๑๙ ที่ให้ส่วนรำชกำร    
ที่เป็นกระทรวง ทบวง กรม และส่วนรำชกำรที่เทียบเท่ำ รวมถึงจังหวัดทุกจังหวัด         
มีต ำแหน่งอัตรำก ำลัง เพ่ือท ำหน้ำที่เป็นผู้ตรวจสอบภำยในโดยเฉพำะ และให้ผู้ตรวจ
สอบภำยในขึ้นตรงต่อหัวหน้ำส่วนรำชกำร  โดยในระยะแรก มีชื่อเรียกว่ำ หน่วย
ตรวจสอบภำยใน ท ำหน้ำที่ตรวจสอบทำงบัญชีเพียงอย่ำงเดียว ต่อมำงำนตรวจสอบ
ภำยในมีบทบำทหน้ำที่ครอบคลุมถึงกำรตรวจสอบ วิเครำะห์ และกำรประเมินควำม
เพียงพอและประสิทธิผล ของระบบกำรควบคุมภำยใน และกำรบริหำรควำมเสี่ยงของ
ส่วนรำชกำร โดยมุ่งเน้นกำรให้ควำมเชื่อมั่นและให้ค ำปรึกษำแนะน ำ  จึงมีภำระงำน
หลำยด้ำน อำทิ ประเมินควำมมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผลของกำรด ำเนินงำน สอบทำน
กำรปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบ สอบทำนควำมถูกต้อง และเชื่อถือได้ของข้อมูล เป็นต้น 
ดังนั้นเพื่อให้กำรด ำเนินงำนตรวจสอบภำยในของมหำวิทยำลัยเป็นไปตำมบทบำทหน้ำที่
ดังกล่ำว สภำมหำวิทยำลัยจึงยกระดับหน่วยงำนเป็นส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน โดยให้
มีฐำนะเทียบเท่ำกอง และขึ้นตรงต่ออธิกำรบดีตำมประกำศมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
ลงวันที่ ๒๘ ธันวำคม พ.ศ.๒๕๔๙  ทั้งนี้ส ำนักงำนตั้งอยู่ที่ ชั้น ๘ อำคำรสำรนิเทศ ๕๐ ปี 

เมื่อครั้งปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๐ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์มีค ำสั่งแต่งตั้ง
บุคลำกรในแต่ละหน่วยงำนๆ ละ ๓ ท่ำน เป็นผู้ตรวจสอบภำยในของหน่วยงำนระดับ
คณะ สถำบัน ส ำนัก ขึ้น เพ่ือท ำหน้ำที่ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงินบัญชี พัสดุ 
สำรสนเทศ และด้ำนอ่ืนๆ อย่ำงน้อยปีละ ๑ ครั้ง โดยให้รำยงำนผลกำรตรวจสอบ
เบื้องต้น เสนอผู้บริหำรของแต่ละหน่วยงำน ปรับปรุงแก้ไขตำมประเด็นข้อตรวจพบ
ต่ำงๆ ได้ทันเวลำ ส่งผลให้หน่วยงำนบรรลุเป้ำหมำยมำกขึ้น  
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รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘                                                                        ๕ 

 

     ต่อมำในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๕  มหำวิทยำลัยฯ ได้มีนโยบำยให้มี        
กำรพัฒนำปรับปรุงระบบกำรตรวจสอบในหน่วยงำน   โดยเปลี่ยนจำกผู้ตรวจสอบ
ภำยในมำเป็นคณะกรรมกำรตรวจสอบภำยในประจ ำหน่วยงำนระดับ คณะ สถำบัน 
ส ำนัก  โดยก ำหนดองค์ประกอบ คุณสมบัติ วำระกำรด ำรงต ำแหน่งและกำรพ้น       
จำกต ำแหน่งหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ กำรรำยงำนผล กำรด ำเนินงำน และค่ำตอบแทนให้
มีควำมชัดเจน คล่องตัว และมีควำมเป็นอิสระมำกยิ่ งขึ้น ทั้ งนี้ เ พ่ือให้ระบบ            
กำรตรวจสอบภำยในนั้น มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล  เป็นประโยชน์ และสร้ำง
มูลค่ำเพ่ิมให้หน่วยงำนและมหำวิทยำลัยได้อย่ำงสูงสุด โดยมหำวิทยำลัยได้มอบหมำย
ให้ส ำนักงำนตรวจสอบภำยในเป็นผู้อบรมพัฒนำ  และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำน       
กำรตรวจสอบภำยในตำมมำตรฐำนสำกล ให้แก่ผู้ตรวจสอบภำยในของหน่วยงำนระดับ 
คณะ สถำบัน ส ำนัก อย่ำงต่อเนื่องเป็นประจ ำทุกปี เพ่ือให้สำมำรถปฏิบัติงำนตรวจสอบ
ได้อย่ำงมืออำชีพรวมทั้งส ำนักงำนฯ ได้มีส่วนร่วมในกำรเข้ำตรวจสอบ โดยท ำหน้ำที่เป็น
พ่ีเลี้ยงให้ค ำปรึกษำแนะน ำแก่ผู้บริหำรและผู้ที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง
ตรงกัน  

ปัจจุบันมีคณะกรรมกำรตรวจสอบภำยในประจ ำหน่วยงำนระดับคณะ สถำบัน 
ส ำนัก จ ำนวนทั้งสิ้น ๑๓๒ คน จำก ๔๒ หน่วยงำน ซึ่งนับได้ว่ำเป็นก ำลังเครือข่ำย
ส ำคัญของส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน   ที่จะช่วยเพ่ิมควำมเชื่อมั่นของข้อมูลทำง 
กำร เ งิ น ให้ แก่ ผู้ บ ริ ห ำร ได้ ใ ช้ ใ นกำรวำ งแผนพัฒนำ  และ เ พ่ิ มคุณค่ ำ ให้ แก่
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  
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รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘                                                                        ๖ 

 

  
 
 

          ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส ำนักงำนตรวจสอบภำยในได้รับจัดสรรเงิน 
เพ่ือใช้ในกำรบริหำรจัดกำรภำยในหน่วยงำน จำกงบประมำณแผ่นดินและงบประมำณ
เงินรำยได้ โดยได้รับงบประมำณ จ ำนวนทั้งสิ้น ๔ ล้ำนบำท ประกอบด้วยงบประมำณ
แผ่นดิน จ ำนวน ๒.๒ ล้ำนบำท และงบประมำณเงินรำยได้ จ ำนวน ๑.๘ ล้ำนบำท      
ในส่วนงบประมำณแผ่นดินประกอบด้วยงบบุคลำกร  และงบเงินอุดหนุน (ค่ำจ้ำง
พนักงำนเงินงบประมำณ) และงบประมำณเงินรำยได้ประกอบด้วยงบบุคลำกร (ค่ำจ้ำง
พนักงำนเงินรำยได้) งบด ำเนินงำน และงบรำยจ่ำยอื่น  

     ทั้งนี้ส ำนักงำนฯ ได้รับจัดสรรงบประมำณเงินรำยได้เพ่ิมเติมระหว่ำงปี และได้มี  
กำรปรับแผนจำกงบด ำเนินงำนและงบรำยจ่ำยอ่ืน มำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อครุภัณฑ์        
โดยงบประมำณที่ได้รับนั้น  ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณเป็นไป
ตำมเป้ำหมำย และตำมแนวทำงกำรบริหำรงบประมำณแผ่นดินและงบประมำณเงิน
รำยได้ของมหำวิทยำลัย  

งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรรและใช้จ่ายจริง 
จ าแนกตามประเภทรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

ประเภท
รายจ่าย 

งบประมาณแผน่ดิน งบประมาณเงินรายได ้
ได้รับจัดสรร  

(บาท) 
ใช้จริง 
(บาท) 

ได้รับจัดสรร 
(บาท) 

ใช้จริง  
(บาท) 

 งบบุคลากร ๑,๐๖๘,๐๐๐.๐๐ ๖๐๐,๑๘๐.๐๐ ๙๐๗,๒๓๘.๐๐ ๖๑๘,๑๔๖.๘๙ 
 งบด าเนนิงาน - - ๕๗๕,๐๐๐.๐๐ ๔๔๐,๗๐๗.๕๑ 
 งบลงทุน - -     ๓๐,๐๐๐.๐๐       ๒๙,๘๕๓.๐๐ 
 งบรายจ่ายอื่น - - ๓๓๑,๐๐๐.๐๐ ๓๔๑,๙๖๑.๐๐ 
*งบเงินอุดหนนุ ๑,๑๓๕,๙๐๐.๐๐ ๑,๗๕๖,๓๒๓.๘๗ - - 

รวม ๒,๒๐๓,๙๐๐.๐๐ 
(๑) 

๒,๓๕๖,๕๐๓.๘๗ 
(๓) 

๑,๘๔๓,๒๓๘.๐๐ 
(๒) 

   ๑,๔๓๐,๖๖๘.๔๐ 
(๔) 

รวมได้รับจัดสรรท้ังสิ้น  (๑)+(๒)  ๔,๐๔๗,๑๓๘.๐๐ 
รวมใช้จริงท้ังสิ้น (๓)+(๔)  ๓,๗๘๗,๑๗๒.๒๗ 

งบประมาณคงเหลือ    ๒๕๙,๙๖๕.๗๓ 

การบริหารงบประมาณ 
 

*หมายเหตุ  :  งบเงินอุดหนุนเป็นงบประมำณส ำหรับเงินเดือนของพนักงำนมหำวิทยำลัย 
 



รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘6

 

๖     รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘                                                                    

ที่มา : สรุปรายจ่ายแยกตามงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี    
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

 
 

แผนภาพท่ี ๑  แสดงงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรรเปรียบเทียบกับใช้จ่ายจริง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

 

 
แผนภาพท่ี ๒  แสดงงบประมาณเงินรายไดท้ี่ได้รับจัดสรรเปรียบเทียบกับใช้จ่ายจริง 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

 

๐.๐๐ 
๔๐๐,๐๐๐.๐๐ 
๘๐๐,๐๐๐.๐๐ 

๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ 
๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ 
๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

งบบุคลากร งบอุดหนุน 

จ า
นว

นเงิ
น 

ประเภทรายจ่าย 

เปรียบเทียบงบประมาณแผ่นดินทีไ่ดร้ับจดัสรรกบัจา่ยจรงิ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ได้รับจัดสรร 

จ่ายจริง 

๐.๐๐ 

๒๐๐,๐๐๐.๐๐ 

๔๐๐,๐๐๐.๐๐ 

๖๐๐,๐๐๐.๐๐ 

๘๐๐,๐๐๐.๐๐ 

๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

จ า
นว

นเงิ
น 

ประเภทรายจ่าย 

เปรียบเทียบงบประมาณเงินรายได้ทีไ่ดร้ับจดัสรรกับใช้จ่ายจริง 
     ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ได้รับจัดสรร 

ใช้จ่ายจริง 
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รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘                                                                        ๘ 

 

 

ส ำหรับแผนภำพที่ ๑ และ ๒ แสดงงบประมำณแผ่นดิน และเงินรำยได้ที่ได้  
รับจัดสรรเปรียบเทียบกับกำรใช้จ่ำยจริงในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๘ ส ำนักงำนฯ        
ได้บริหำรจัดกำรเงินงบประมำณทั้ง ๒ แหล่งอย่ำงมีประสิทธิภำพประสิทธิผล อย่ำงไร   
ก็ตำมในส่วนของงบประมำณเงินแผ่นดิน หมวดงบเงินอุดหนุนมีกำรใช้จ่ำยจริงส ำหรับ
เงินเดือนของพนักงำนมหำวิทยำลัยสูงกว่ำงบประมำณที่ได้รับจัดสรร จ ำนวน 
๖๒๐,๔๒๓.๘๗ บำท และในส่วนของเงินรำยได้มีกำรใช้จ่ำยจริงน้อยกว่ำที่ได้รับจัดสรร
ในงบบุคลำกร จ ำนวน ๒๘๙,๐๙๑.๑๑ บำท เนื่องจำกส ำนักงำนฯ มีอัตรำว่ำงของ
พนักงำนเงินรำยได้อยู่ ๑  
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ผังการบริหารงาน  

นักตรวจสอบภายใน 

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
ประจ ามหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์

อธิกำรบดี 

งำนให้ค ำปรึกษำ งำนวิชำกำร งำนบริหำรทั่วไป 

หัวหน้าทีมตรวจสอบ ๑ 

นักตรวจสอบภายใน 

นักตรวจสอบภายใน 

นักตรวจสอบภายใน 

นักตรวจสอบภายใน 

นักตรวจสอบภายใน หัวหน้าทีมตรวจสอบ ๓ 

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 

หัวหน้าทีมตรวจสอบ ๒ 

รองผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน 

 งำนตรวจสอบ 

เครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์



คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ค ำ ส่ังประกำศ ณ วันที่  ๗  มกรำคม พ.ศ.๒๕๕๙  

วำระกำรด ำ รงต ำแหน่ง  ๒ ปี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
นำยลักษณ์  วจนำนวัช ดร.ชุมพล  พรประภำ 

 

นำยบรรจง  เฉลยีวเกรียงไกร 
ที่ปรึกษำ 

 

 
นำยสกล มงคลธรรมำกุล 

กรรมกำร 
 

  

 

รศ.พำสินี  สุนำกร 
กรรมกำร 

 

รศ.กมลพรรณ นำมวงศ์พรหม 
กรรมกำร 

 

นำงศิริลักษณ์ กำญจนโยธิน 
กรรมกำร 

 

 

ประธานกรรมการ ที่ปรึกษา 
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          บุคลากรส านักงานตรวจสอบภายใน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางประไพพิศ ลลิตาภรณ์ 
นักตรวจสอบภำยใน เช่ียวชำญ 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน 

ข้ำรำชกำร 

นางอัจฉรา  เฮียงโฮม 
นักตรวจสอบภำยใน ช ำนำญกำรพิเศษ 

รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน 

ข้ำรำชกำร 

 

  
นายชัยวัฒน์  สุทธิวิเศษ 

นักตรวจสอบภำยใน   
 

นางจิตริณีย์  หล่อวิจิตร 
นักตรวจสอบภำยใน  

 

  

นางสาวสุชาดา  ตันโชติกุล 
นักตรวจสอบภำยใน   

 

  

นางสาวยุพิน อ่ าเมือง 
นักตรวจสอบภำยใน  
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นางสาวภิญลดา หวังแก้ว 

นักตรวจสอบภำยใน   
 

 

นางวรรณธนา  บุญมี 
นักตรวจสอบภำยใน   

 

นางขวัญฤทัย นาคทรงแก้ว 
นักตรวจสอบภำยใน   

 

  
นางสาวธนกร  โรจนวัฒวุฒิ 

นักตรวจสอบภำยใน   
 

นางสาวพร้อมพรรณ รอดสวัสดิ์ 
นักตรวจสอบภำยใน   

 

 นางสาวสุณัฐธิดา วีรวัฒนเมธินทร์ 
นักตรวจสอบภำยใน   

 

 

นางทัศรียา มลมิตร 
ผู้ปฏิบัติงำนบริหำร   
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ส่วนที่ ส่วนที่ ๒๒ 
ผลงำนผลงำน 
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๑)  ผลงานตรวจสอบ 

  ๑.๑ ผลการตรวจสอบเงินส ารองจ่าย/ทดรองจ่ายของหน่วยงาน  

 ส ำนักงำนตรวจสอบภำยในได้ด ำเนินกำรตรวจสอบเงินส ำรองจ่ำย/ทดรองจ่ำย
ของหน่วยงำน โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้บริหำรทรำบควำมครบถ้วนถูกต้องของเงิน
ส ำรองจ่ำย/ทดรองจ่ำย ทั้งตัวเงินและบัญชี รวมถึงควำมเพียงพอเหมำะสมของ      
กำรควบคุมภำยใน จ ำนวน ๒๕ หน่วยงำน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐๒,๓๕๘,๐๖๓.๑๒ 
บำท ดังนี้    

 

 

คณะ สถาบัน ส านกั 
 

เงินส ารองจ่าย/ทดรองจ่าย (บาท) 
๑. คณะเทคนิคกำรสตัวแพทย์ ทร.๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 
๒. คณะวนศำสตร ์ สร.๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ 

ทร.๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 
๓. คณะสถำปตัยกรรมศำสตร ์ สร.๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ 
๔.  คณะวิทยำศำสตร ์ สร.๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 
๕.  คณะประมง ทร.๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 
๖.  คณะมนุษยศำสตร ์   สร.๑๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 
๗.  คณะสังคมศำสตร ์   สร.๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 
๘.  คณะศึกษำศำสตร ์   สร.๑๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 
๙.  คณะสิ่งแวดล้อม ทร.๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 
๑๐. บัณฑิตวิทยำลัย สร.๙,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ 
๑๑. สถำบันค้นคว้ำและพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำร สร.๕,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ 
๑๒. สถำบันวิจัยและพัฒนำแห่ง มก. ทร.๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 
๑๓. ส ำนักหอสมุด สร.๘,๒๕๘,๐๖๓.๑๒ 
๑๔. ส ำนักบริกำรคอมพิวเตอร ์ สร.๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 
๑๕. ส ำนักทะเบียนและประมวลผล          สร.๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

ผลงาน 
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คณะ สถาบัน ส านกั 
 

เงินส ารองจ่าย/ทดรองจ่าย (บาท) 
๑๖. กองคลัง ส ำนักงำนอธิกำรบดี   สร.๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 
๑๗. คณะสัตวแพทยศำสตร์ สร.๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 
๑๘. คณะสัตวแพทยศำสตร์ ก ำแพงแสน สร.๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 
๑๙. คณะเกษตร ก ำแพงแสน สร.๘,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ 
๒๐. คณะวิศวกรรมศำสตร์ ก ำแพงแสน   สร.๑๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 
๒๑. คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ สร.๙,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ 
๒๒. คณะศึกษำศำสตร์และพัฒนศำสตร์ สร.๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ 
๒๓. คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ สร.๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 
๒๔. ส ำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ก ำแพงแสน สร.๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 
๒๕. ส ำนักหอสมุด ก ำแพงแสน สร.๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ 

รวมเป็นเงิน ๒๐๒,๓๕๘,๐๖๓.๑๒ 
 *สร.=ส ารองจ่าย  ทร.=ทดรองจ่าย 
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ทั้งนี้ ผลการตรวจสอบสรุปได้ ดังนี้ 
๑. หน่วยงำนมีเงินส ำรองจ่ำย/ทดรองจ่ำย ครบถ้วนถูกต้องตำมเอกสำรหลักฐำน

ว ง เ งิ นที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ แ ล ะบั ญชี  จ ำ น ว น  ๓  หน่ ว ย ง ำ น  ร ว ม เป็ น เ งิ น 
๑๕,๖๕๘,๐๖๓.๑๒ บำท  

๒. หน่วยงำนมีเงินส ำรองจ่ำย/ทดรองจ่ำย  ครบถ้วนถูกต้องตำมเอกสำรหลักฐำนและ
วงเงินที่ได้รับอนุมัติ จ ำนวน ๑๐ หน่วยงำน  รวมเป็นเงิน ๕๓,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บำท       
แต่บัญชีไม่ถูกต้อง 

๓. หน่วยงำนมีเงินส ำรองจ่ำย/ทดรองจ่ำย เกินกว่ำที่ ได้รับอนุมัติ (เกินบัญชี) 
หน่วยงำน ๖ หน่วยงำน  รวมเป็นเงิน  ๕๗ ,๓๐๐ ,๐๐๐.๐๐ บำท จ ำนวน 
๑๖,๑๐๗,๕๕๗.๐๓ บำท และบัญชีไม่ถูกต้อง 

๔. หน่วยงำนมีเงินส ำรองจ่ำย/ทดรองจ่ำย น้อยกว่ำที่ได้รับอนุมัติ (ขำดบัญชี) จ ำนวน 
๒ หน่วยงำน รวมเป็นเงิน (๑๗,๔๕๖,๖๖๔.๒๔) บำท และบัญชีไม่ถูกต้อง 

๕. สรุปไม่ได้ว่ำหน่วยงำนมีเงินส ำรองจ่ำย/ทดรองจ่ำย ครบถ้วนถูกต้อง จ ำนวน       
๔ หน่วยงำน เป็นเงิน ๒๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บำท เนื่องจำก ไม่กระทบยอดเงินฝำก
ธนำคำร 

๖. ลูกหนี้ค้ำงช ำระเกินกว่ำที่ระเบียบฯ ก ำหนด มีจ ำนวน ๓๔๓ รำย เป็นเงิน 
๓๐,๕๓๐,๕๙๖.๒๒ บำท ทั้งนี้หน่วยงำนไม่ได้ด ำเนินกำรหักเงินเดือนลูกหนี้       
ที่ค้ำงช ำระ แต่ยังคงให้ลูกหนี้ยืมเงินในครั้งต่อไปซึ่งผิดระเบียบฯ ที่ก ำหนด   

๗. กำรควบคุมภำยในเงินส ำรองจ่ำย/ทดรองจ่ำย หน่วยงำนส่วนใหญ่ยังมีจุดอ่อนของ
กำรควบคุมภำยในที่ส ำคัญ อำทิ กำรไม่จัดท ำรำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวันเป็น
ประจ ำทุกสิ้นวัน ไม่กระทบยอดเงินฝำกธนำคำรเป็นประจ ำทุกสิ้นเดือน และกำร
ไม่ปฏิบัติตำมวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับกำรใช้เงินส ำรองจ่ำย ๑๐% และเงินยืมทดรองจ่ำย 
เจ้ำหน้ำที่จัดท ำใบเบิกถอนรำยกำรลูกหนี้เงินยืมและรำยกำรส ำหรับจ่ำยเจ้ำหนี้  
ทั้งที่ไม่ได้เป็นกำรเบิกเพ่ือชดเชยเงินส ำรองจ่ำยที่ได้จ่ำยไปแล้ว แต่เป็นกำรเบิก
ก่อนจ่ำย เจ้ำหน้ำที่กำรเงินบัญชีมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระบบ KU-ERP          
ไม่เพียงพอ และยังไม่ปฏิบัติตำมระเบียบมหำวิทยำลัยฯ อย่ำงเคร่งครัด  
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ข้อเสนอแนะ 
จำกกำรหำรือประเด็นข้อตรวจพบและแนวทำงแก้ไขเพ่ือลดควำมเสี่ยงทำงด้ำน

กำรเงินบัญชี ร่วมกับผู้บริหำรหน่วยงำนและเจ้ำหน้ำที่กำรเงินบัญชี ได้ให้ข้อเสนอแนะ
เพ่ือให้ เงินส ำรองจ่ำย/ทดรองจ่ำยครบถ้วน และกำรท ำงำนในระบบ KU-ERP             
มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น ซึ่งบำงประเด็นได้ด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขแล้วแต่คงเหลือ      
บำงประเด็นที่ต้องด ำเนินกำร ดังนี้ 

ระยะเร่งด่วน 
๑. ปรับปรุงระบบ KU-ERP ให้สมบูรณ์ และมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น  
๒. ก ำหนดมำตรกำรติดตำมลูกหนี้ค้ำงช ำระนำนเกินก ำหนด และบังคับใช้ระเบียบ

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ว่ำด้วยเงินยืมทดรองจ่ำยจำกเงินรำยได้ พ.ศ.๒๕๓๗ 
อย่ำงเคร่งครัด 

๓. ก ำหนดรูปแบบรำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวัน และทะเบียนคุมเงินส ำรองจ่ำย 
ให้สอดคล้องกับระบบเงินส ำรองจ่ำยและระบบ KU-ERP เพ่ือให้ทุกหน่วยงำน
ใช้เป็นมำตรฐำนเดียวกัน 

๔. ก ำหนดระเบียบว่ำด้วยเงินอุดหนุนทั่วไปที่จ่ำยจำกเงินงบประมำณแผ่นดินและ
งบประมำณเงินรำยได้ รวมถึงแนวปฏิบัติกำรใช้จ่ำยเงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ือให้
กำรใช้จ่ำยเงินมีกำรปฏิบัติที่ถูกต้อง เป็นไปตำมกฎ ระเบียบ และเป็นไปใน  
แนวเดียวกัน 

๕. ก ำหนดมำตรกำรเชิงป้องกันกำรรับคืนเงินยืมโครงกำรพัฒนำวิชำกำรตำม
ระเบียบว่ำด้วยเงินยืมทดรองจ่ำยจำกเงินรำยได้ พ.ศ.๒๕๓๗  

๖. ด ำ เนินกำรต่อรองกับธนำคำรในมหำวิทยำลัย ทุกธนำคำรให้ยกเว้น
ค่ำธรรมเนียมให้กับหน่วยงำนระดับคณะ สถำบัน ส ำนัก ทุกหน่วยงำน 

ระยะยำว 
๑. ศึกษำควำมเป็นไปได้ของระบบกำรจ่ำยเงินให้เจ้ำหนี้/ผู้มีสิทธิ เป็นระบบกำร

จ่ ำยตรงเข้ ำบัญชี เ งินฝำกของ เจ้ ำหน้ำที่ /ผู้ มีสิท ธิ  (Direct Payment) 
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เช่นเดียวกับที่กรมบัญชีกลำงปฏิบัติ ในปัจจุบัน  เ พ่ือลดควำมเสี่ยงของ         
กำรปฏิบัติงำนทำงกำรเงินของหน่วยงำน 

๒. ศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรบันทึกบัญชีของหน่วยงำน รวมที่จุดเดียว โดยอำจ 
    ตั้งส ำนักงำนบัญชีมำรองรับภำระงำนนี้ และอำจโอนบุคลำกรด้ำนบัญชีมำจำก

หน่วยงำนท ำหน้ำที่บันทึกบัญชีจัดท ำงบกำรเงิน ควบคุมและตรวจสอบรวมกัน
ในส ำนักงำนบัญชี เพื่อลดโอกำสเกิดควำมผิดพลำดในกำรบันทึกบัญชี ส่งผลให้
งบกำรเงินของมหำวิทยำลัยฯ มีควำมครบถ้วนถูกต้อง น่ำเชื่อถือ  

๑.๒  ผลตรวจสอบงบการเงิน วิทยาเขตก าแพงแสน 
     ส ำนักงำนตรวจสอบภำยในได้ตรวจสอบงบกำรเงินวิทยำเขตก ำแพงแสน    

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้บริหำรทรำบว่ำงบกำรเงินของวิทยำเขตก ำแพงแสน  มีควำม
ครบถ้วนถูกต้อง น่ำเชื่อถือ  และมีกำรควบคุมภำยในอย่ำงเพียงพอ เหมำะสม           
ผลกำรตรวจสอบ พบว่ำ งบกำรเงินของวิทยำเขตก ำแพงแสนยังไม่ครบถ้วนถูกต้อง  
โดยมีข้อตรวจพบที่ส ำคัญ ดังนี้  

๑. ลูกหนี้ค้ำงช ำระเกินกว่ำที่ระเบียบฯ ก ำหนด ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๕๘  
    จ ำนวน ๘๒,๗๓๓,๐๗๐.๕๕ บำท  
๒. มีใบส ำคัญค้ำงเบิกข้ำมปีงบประมำณ ตั้งแต่ป ีพ.ศ.๒๕๔๙-๒๕๕๗ จ ำนวน 
    ๑๑๘ ชุด 
 ๓. ไม่พบหลักฐำนใบส ำคัญจ่ำย จ ำนวน ๒๗ ชุดจ ำนวน ๖,๗๕๔,๒๒๖.๙๙ บำท  

  ๔. ระบบกำรควบคุมภำยใน ยังมีจุดอ่อนที่ส ำคัญ อำทิ กำรไม่จัดท ำรำยงำนเงิน  
คงเหลือประจ ำวันทุกสิ้นวัน  ไม่กระทบยอดบัญชีเงินฝำกเป็นประจ ำทุกสิ้น
เดือนและขำดกำรติดตำมลูกหนี้ค้ำงช ำระ  
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ข้อเสนอแนะ 
จำกกำรหำรือในข้อตรวจพบร่วมกับผู้บริหำรของวิทยำเขตก ำแพงแสน เพ่ือหำแนว

ทำงแก้ไขและลดควำมเสี่ยงทำงด้ำนกำรเงินบัญชี เห็นควรให้เจ้ำหน้ำที่ผู้เกี่ยวข้อง
ด ำเนินกำร ดังนี้  

๑. ติดตำมเร่งรัดลูกหนี้ค้ำงช ำระเกินกว่ำที่ระเบียบฯ ก ำหนด หำกลูกหนี้      
ไม่ช ำระ  ให้ท ำหนังสือสัญญำรับสภำพหนี้และยินยอมให้หักเงิน เดือนหรือค่ำจ้ำง      
ผ่อนชดใช้เป็นรำยเดือน 

๒. กรณีใบส ำคัญค้ำงเบิกข้ำมปีงบประมำณ ให้เจ้ำหน้ำที่กำรเงินบัญชี         
รีบด ำเนินกำรเบิกให้เรียบร้อย 

๓. หลักฐำนใบส ำคัญจ่ำยที่ไม่พบ ให้แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบข้อเท็จจริงและ
หำผู้รับผิดชอบต่อไป 

๔. เจ้ำหน้ำที่ควรรำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวันทุกสิ้นวัน และกระทบยอดบัญชี
เงินฝำกธนำคำร ทุกสิ้นเดือน 

๕. ทบทวนบัญชีเงินฝำกธนำคำรที่มีหลำยบัญชีเกินควำมจ ำเป็น และหำกไม่มี
ควำมจ ำเป็นควรปิดบัญชีเพ่ือลดควำมเสี่ยงทำงกำรเงิน 

๖. มอบเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ สอบทำนกำรตั้งยอดบัญชีของส ำนักงำนวิทยำ
เขต ในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๔  (๑ ตุลำคม ๒๕๕๓) โดยสะสำง ปรับปรุงบัญชีให้
ครบถ้วนถูกต้อง และแล้วเสร็จตำมแนวทำงและตำมระยะเวลำที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 

๗. ทบทวนโครงสร้ำงผังบัญชีของส ำนักงำนวิทยำเขตและวิทยำเขตให้ชัดเจน 
แ ล ะ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ โ ค ร ง ส ร้ ำ ง ก ำ ร จั ด ส ร ร ง บ ป ร ะ ม ำ ณ เ งิ น ร ำ ย ไ ด้ ข อ ง
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  

๘.ก ำกับดูแลให้ เจ้ ำหน้ำที่ปฏิบัติตำมข้อ ๙ ข้อ ๑๒.๒ ของระเบียบ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ว่ำด้วยเงินยืมทดรองจ่ำยจำกเงินรำยได้ พ.ศ.๒๕๓๗ และ 
ข้อ ๑๕ ของระเบียบเงินรำยได้มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ว่ำด้วยเงินรำยได้ พ.ศ.๒๕๔๕ 
อย่ำงเคร่งครัด 
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๑.๓. ผลการตรวจสอบงบการเงิน วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน ได้ตรวจสอบงบกำรเงินวิทยำเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เ พ่ือให้มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ทรำบว่ำ         
งบกำรเงินของวิทยำเขตเฉลิมพระเกียรติฯมีควำมครบถ้วนถูกต้อง น่ำเชื่อถือและ            
มีกำรควบคุมภำยในอย่ำงเพียงพอเหมำะสม ซึ่งจำกผลกำรตรวจสอบ พบว่ำงบกำรเงิน
ยังไม่ครบถ้วนถูกต้อง สำเหตุมีดังนี้ 

๑ บัญชีเงินฝำกคลังและสถำบันกำรเงิน มียอดคงเหลือไม่ถูกต้องตรงกับ
เอกสำรหลักฐำน 

๒ บัญชีลูกหนี้ จ ำนวน ๕๓,๕๕๐,๒๗๓.๗๑ บำท ไม่ถูกต้องตรงกับเอกสำร
หลักฐำน และมีลูกหนี้ค้ำงช ำระเกินกว่ำที่ระเบียบฯ ก ำหนด ในปี พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๖ 
จ ำนวน ๕,๖๙๙,๖๗๔.๐๐ บำท  

๓ บัญชีที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ มียอดคงเหลือในบัญชีไม่ตรงกับรำยงำนกำร
บันทึกทรัพย์สิน และรำยกำรทรัพย์สินไม่ตรงกับรำยงำนผลกำรตรวจสอบพัสดุประจ ำปี 
พ.ศ.๒๕๕๗ 

๔ ผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๗ มีรำยได้ต่ ำกว่ำ
ค่ำ ใช้จ่ ำย ๖ ,๕๘๘ ,๓๖๓.๕๐ บำท ซึ่ งมีสำ เหตุมำจำกกำรรับเงินผ่ ำนระบบ              
Bill payment 

๕ ระบบกำรควบคุมภำยใน ยังคงมีจุดอ่อนที่ส ำคัญใน เรื่อง กำรยืมเงิน กำรรับ
เงิน กำรจ่ำยเงิน รวมถึงกำรควบคุมวัสดุและครุภัณฑ์ 
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๒๐        รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘                                                                        
  

 

   ข้อเสนอแนะ 
 

       ระดับมหาวิทยาลัย 
          มหาวิทยาลัยควรทบทวนกระบวนการบันทึกบัญชีตามระบบ KU-ERP ที่เหมาะสม
กับวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งมีการบริหารงานแบบรวมอ านาจ  (Centralization)   
การอนุมัติ การเบิกจ่าย และบันทึกบัญชีไว้ที่ส านักงานวิทยาเขต เพื่อลดข้ันตอน ลดเอกสาร 
ลดเวลา และก าลังคน แต่ได้ข้อมูลทางการเงินที่ครบถ้วน ถูกต้อง  เป็นปัจจุบัน สามารถ
จัดท างบการเงินในภาพรวมของมหาวิทยาลัยได้ 
       ระดับวิทยาเขต 

๑. ปรับปรุงบัญชีและงบการเงินจากระบบ KU-ERP ให้ครบถ้วนถูกต้อง 
๒. ทบทวนบัญชีเงินฝากธนาคารของวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติฯ ให้เกิด 
    ผลประโยชน์ ทั้งนี้ ไม่ควรมีบัญชีเงินฝากธนาคารที่มากเกินความจ าเป็น 
๓. ติดตามลูกหนี้ค้างนานเกินระยะเวลาที่ระเบียบก าหนด 
๔. สะสางครุภัณฑ์ในรายงานการบันทึกทรัพย์สิน บัญชีแยกประเภท และ 
    ครุภัณฑ์ที่มีอยู่ให้ถูกต้องตรงกัน 
๕. ปรับปรุงระบบการรับเงินผ่านระบบ Bill payment เพื่อให้รับรู้รายได้ 
    ปัจจุบันของวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นปัจจุบัน 
๖. ปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้เพียงพอและเหมาะสม 
 

 

๑.๔ การตรวจสอบสินทรัพย์ถาวรในระบบ KU-ERP 
 
 
 
 
 
 

           ส านักงานตรวจสอบภายในได้สอบทานและวิเคราะห์รายงานผลการตรวจสอบ
สินทรัพย์ถาวรในระบบ KU-ERP ของคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจ าหน่วยงาน
ระดับ คณะ สถาบัน ส านัก จ านวน ๓๖ หน่วยงาน เพื่อให้มหาวิทยาลัยฯ ทราบความ    
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มีอยู่จริงของสินทรัพย์ถำวร กำรควบคุมสินทรัพย์ถำวรถูกต้องตำมระเบียบ หลักเกณฑ์
และนโยบำยบัญชี รวมถึงกำรใช้งำนอย่ำงคุ้มค่ำ ซึ่งผลกำรตรวจสอบสรุปได้ ดังนี้ 

๑. ความมีอยู่จริงของครุภัณฑ์ตามบัญชีและรายงานการบันทึกทรัพย์สิน พบว่ำ 
มี ๑๗ หน่วยงำน ที่ครุภัณฑ์ครบถ้วนตำมตำมบัญชีและรำยงำนฯ มี ๕ หน่วยงำน  
ที่ครุภัณฑ์มีมำกกว่ำบัญชีและรำยงำนฯ และมี ๑๔ หน่วยงำน ที่ครุภัณฑ์มีน้อย
กว่ำบัญชีและรำยงำนฯ  
๒. ความครบถ้ วน  ถู กต้ อ งของการติ ด รหั สบนตั วครุ ภัณ ฑ์  พบว่ ำมี              
๒๓ หน่วยงำน มีกำรติดรหัสบนตัวครุภัณฑ์ครบถ้วนทุกตัว และมี ๑๓ หน่วยงำน 
ที่ติดรหัสไม่ครบถ้วน  
๓. การเก็บรักษาครุภัณฑ์ พบว่ำมี ๒๖ หน่วยงำน เก็บรักษำครุภัณฑ์ไว้อย่ำง
สะอำด เรียบร้อย และปลอดภัย และ ๑๐ หน่วยงำน เก็บรักษำครุภัณฑ์ไม่สะอำด       
ไม่เรียบร้อย และไม่ปลอดภัย  
๔. ความครบถ้วน ถูกต้องของการยืมและการเบิกครุภัณฑ์  พบว่ำมี ๒๐
หน่วยงำน ที่มีหลักฐำนกำรยืมและเบิกครุภัณฑ์ครบถ้วน ถูกต้องมี ๑๔ หน่วยงำน
ที่มีหลักฐำนกำรยืมและเบิกครุภัณฑ์ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง และ ๒ หน่วยงำน ที่ไม่
มีกำรยืมครุภัณฑ์ที่สุ่มตรวจสอบ เนื่องจำกเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่สำมำรถเคลื่อนย้ำยได้  
๕. การใช้ประโยชน์ของครุภัณฑ์ พบว่ำ หน่วยงำนส่วนใหญ่มีกำรใช้ประโยชน์
จำกครุภัณฑ์อย่ำงคุ้มค่ำ 

 

๑.๕ ผลการตรวจสอบการด าเนินงานโครงการรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน  
 ส ำนักงำนตรวจสอบภำยในได้ด ำเนินกำรตรวจสอบโครงกำรรองรับกำรเปิดเสรี
ประชำคมอำเซียน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยตรวจสอบเอกสำรหลักฐำน
กำรเบิก-จ่ำยเงิน ของโครงกำรเตรียมควำมพร้อมสู่ประชำคมอำเซียน (นิสิต) รุ่ นที่      
๑-๗,๙-๑๙ และของ (บุคลำกร) รุ่นที่ ๑-๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้มหำวิทยำลัยฯ 
ทรำบว่ำกำรด ำเนินงำนโครงกำรฯ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยตำมที่ก ำหนด       
มีกระบวนกำรด ำเนินงำนตำมกิจกรรมที่ก ำหนด มีระบบกำรควบคุมภำยในและกำรก ำกับ
ดูแลกำรด ำเนินงำนโครงกำรอย่ำงเพียงพอเหมำะสม รวมทั้งมีกำรเบิกจ่ำยเงินตำม     
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กฎ ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้องตลอดจนทรำบถึงปัญหำและอุปสรรคใน      
กำรด ำเนินงำนโครงกำรฯ ซึ่งผลกำรตรวจสอบ พบว่ำ 

  ๑. โครงกำรฯ มีแผนกำรด ำเ นินงำนกำรอบรมทักษะกำรพูดสื่อสำร
ภำษำอังกฤษ ในภำพรวมสอดคล้องกับงบประมำณที่ได้รับจัดสรร ประจ ำปี ๒๕๕๗ 
จ ำนวน ๒๖,๓๖๓,๗๐๐.๐๐ บำท 
           ๒. โครงกำรฯ บรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำรฯ โดยจัด
ฝึกอบรมทักษะกำรพูดภำษำอังกฤษอย่ำงต่อเนื่องภำยใต้วิธีกำรสอนแบบ Task-based 
Method ซึ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลำง (Learning Center) โดยแสดงผลกำรด ำเนินงำน
ที่บรรลุเป้ำหมำยเป็นไปตำมตัวชี้วัด 
 ๓. โครงกำรฯ ด ำเนินกำรครบทุกกิจกรรมที่ก ำหนดไว้ในแผนกำรด ำเนินงำน 
โดยจัดอบรมฯ ทั้งหมด ๒๓ รุ่น แต่มีบำงโครงกำรฯ ที่ด ำเนินงำนล่ำช้ำกว่ำแผนฯ 
เนื่องจำกจ ำนวนบุคลำกรเข้ำร่วมโครงกำรฯ ไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย และเกิดเหตุกำรณ์
เคอร์ฟิว     
 ๔. กำรด ำเนินงำนโครงกำรฯ ที่ยังมีจุดอ่อนกำรควบคุมภำยใน เช่น          
กำรรวบรวมเอกสำรหลักฐำน กำรสรุปผลและปิดโครงกำร ล่ำช้ำไม่เป็นไปตำม
ระยะเวลำที่ก ำหนด เอกสำรบำงรำยกำรไม่ครบถ้วน และเจ้ำหน้ำที่ไม่มีควำมรู้        
ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดโครงกำรฝึกอบรมเท่ำท่ีควร  
 ๕. กำรเบิกจ่ำยเงินของโครงกำรฯ ครบถ้วนถูกต้อง เป็นไปตำมระเบียบฯ       
ที่ก ำหนดส่วนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในโครงกำรฯ ส่วนใหญ่มีกำรปฏิบัติถูกต้องตำมระเบียบ
ส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มีบำงรำยกำรที่มี
กำรที่มีกำรปฏิบัติไม่เป็นไปตำมระเบียบฯ เช่น กำรจัดซื้อเอกสำรกำรประชุม หนังสือ
และวัสดุกำรจ้ำงเหมำรถบัส  ยำนพำหนะผู้ประสำนงำน กำรจ้ำงเหมำห้องประชุม      
ไม่จัดท ำรำยงำนขอซื้อและขออนุมัติด ำเนินกำรตำมระเบียบส ำนักนำยกฯ ข้อที่ ๒๗     
และ ข้อที ่๒๙ 
 ๖. โครงกำรฯ ได้รับงบประมำณ ทั้งสิ้น ๒๖,๓๖๓,๗๐๐.๐๐ บำท มีค่ำใช้จ่ำย
ในกำรด ำเนินงำน จ ำนวน ๒๓ รุ่น (นิสิตและบุคลำกร) เป็นเงิน ๒๕,๘๒๗,๙๐๘.๐๐ 
บำท มีงบประมำณเหลือจ่ำย จ ำนวน ๕๓๕,๗๙๒.๐๐ บำท  และดอกเบี้ยบัญชีเงินฝำก
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ธนำคำร จ ำนวน ๖๑,๐๔๕.๑๙ บำท ซึ่งโครงกำรฯ ได้น ำเงินเหลือจ่ำยพร้อมดอกเบี้ย 
จ ำนวน ๕๙๖,๘๓๗.๑๙ บำท  ฝำกคืนกองคลังเข้ำเป็นเงินรำยได้แผ่นดินเรียบร้อยแล้ว 
 

ทั้งนี้ ส ำนักงำนตรวจสอบภำยในได้ให้ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้กำร
ด ำเนินงำนโครงกำรฯ มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น โดยอธิกำรบดีได้พิจำรณำสั่งกำร ดังนี้ 

๑. มหำวิทยำลัยฯ ควรก ำหนดแนวปฏิบัติในกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณแผ่นดิน   
ในหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เพ่ือให้ทุกหน่วยงำนปฏิบัติได้ถูกต้อง เป็นไปตำมกฎ ระเบียบ  

๒. ให้หัวหน้ำโครงกำรรองรับกำรเปิดเสรีประชำคมอำเซียนก ำกับดูแลเจ้ำหน้ำที่
ปฏิบัติงำนตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม รวมถึงระเบียบทำงรำชกำรที่เก่ียวข้องอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือป้องกันควำมเสียหำย
ที่อำจเกิดข้ึน 
๑.๖  ผลการตรวจสอบภาษีหัก ณ ที่จ่ายของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ส ำนักงำนตรวจสอบภำยในได้ตรวจสอบภำษีหัก ณ ที่จ่ำย โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
๑. เพ่ือให้มั่นใจว่ำมหำวิทยำลัยมีระบบกำรควบคุมภำยในเกี่ยวกับระบบเงินเดือน

และค่ำจ้ำงมีอยู่จริง  
๒. เพ่ือให้มั่นใจว่ำมหำวิทยำลัยได้มีกำรจ่ำยช ำระเงินเดือน ค่ำจ้ำงประจ ำ 
      ค่ำตอบแทน และเงินอ่ืนที่จ่ำยควบกับเงินเดือนให้แก่บุคลำกรที่มีตัวตนจริง 
๓. มหำวิทยำลัยได้มีกำรถือปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ และข้อบังคับ ที่ก ำหนด  
๔. มีกำรค ำนวณภำษีหัก ณ ที่จ่ำยถูกต้องตำมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ตำมประมวล 
     รัษฎำกร และน ำส่งเงินครบถ้วนและถูกต้อง 
 

ส ำนักงำนตรวจสอบภำยในได้ตรวจสอบเฉพำะกลุ่มข้ำรำชกำรที่มีเงินรำยได้
ตั้งแต่ ๓๐,๐๐๐.๐๐ บำทขึ้นไป ในเดือนสิงหำคม ๒๕๕๘ ผลกำรตรวจสอบ พบว่ำ 
ระบบกำรควบคุมภำยในเกี่ยวกับระบบเงินเดือนและค่ำจ้ำง ยังคงมีควำมเสี่ยงในเร่ือง
กำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย ที่ไม่ครบถ้วน ถูกต้อง เนื่องจำกข้อมูลครอบครัว และรำยกำรหัก
ลดหย่อนของข้ำรำชกำรที่น ำเข้ำสู่ระบบจ่ำยตรง ไม่ครบถ้วน ถูกต้อง และไม่เป็น
ปัจจุบัน มีผลท ำให้กำรค ำนวณภำษีหัก ณ ที่จ่ำย ในเดือนสิงหำคม ไม่ครบถ้วน ถูกต้อง 

  
 

ปัจจุบัน มีผลท ำให้กำรค ำนวณภำษีหัก ณ ที่จ่ำย ในเดือนสิงหำคม ไม่ครบถ้วน ถูกต้อง
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๑.๗  ผลการตรวจสอบโครงการก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
กายภาพและด้านคอมพิวเตอร์ 
 
 
 
 
 

 ส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน ได้ตรวจสอบกำรด ำเนินงำนโครงกำรก่อสร้ำง
อำคำรเรียนและปฏิบัติกำรทำงวิทยำศำสตร์กำยภำพและด้ำนคอมพิวเตอร์ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้มหำวิทยำลัยทรำบว่ำโครงกำรก่อสร้ำงฯ มีกำรด ำเนินงำนที่มี
ประสิทธิภำพ ประสิทธิผล ประหยัดและเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด รวมถึงปัญหำ
และอุปสรรค ในกำรด ำเนินงำน ผลกำรตรวจสอบ พบว่ำ 

๑. โครงกำรก่อสร้ำงฯ ไม่มีแผนกำรปฏิบัติงำน (Action Plan) ในภำพรวมที่ชัดเจน
ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงกำรใช้อำคำร จึงไม่สำมำรถติดตำมควำมคืบหน้ำของโครงกำรก่อสร้ำง 
และไม่สำมำรถสรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรก่อสร้ำงฯ ว่ำเป็นไปตำมแผนและ
เป้ำหมำย แต่อย่ำงไรก็ตำมกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณของโครงกำรก่อสร้ำงฯ เป็นไป
ตำมที่ได้รับอนุมัติ จ ำนวน ๖๙๖,๘๘๙,๒๑๓.๐๐ บำท กำรเบิกจ่ำยเงินเป็นไปตำมงวด
งำน และงวดเงินที่ก ำหนดในสัญญำแต่ละฉบับ  

๒. กำรใช้งำนอำคำรเรียนและปฏิบัติกำรทำงวิทยำศำสตร์กำยภำพและอำคำรด้ำน
คอมพิวเตอร์เป็นไปตำมค ำของบประมำณที่ได้รับอนุมัติ 

 

ข้อเสนอแนะ 
 จำกประเด็นข้อตรวจพบดังกล่ำว มหำวิทยำลัยเห็นชอบให้ผู้รับผิดชอบ
ด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขตำมข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. หำกมหำวิทยำลัยได้รับงบประมำณในลักษณะที่เป็นโครงกำรหลำยอำคำร             
ควรมอบหมำยให้มีผู้รับผิดชอบในกำรจัดท ำภำพรวม ของแผนปฏิบัติงำน (Action 
Plan) และก ำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละเรื่อง ระยะเวลำแล้วเสร็จ เป้ำหมำยตัวช้ีวัด       
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และติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนฯ รวมทั้งรายงานผลให้ มหาวิทยาลัย      
ทราบอย่างต่อเนื่อง 

๑. จัดท าคู่มือข้ันตอนการบริหารจัดการโครงการก่อสร้างให้แก่ผู้บริหารหน่วยงาน 
เพื่อให้สามารถมองภาพรวมของการด าเนินโครงการก่อสร้างอาคาร ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้บริหารที่ยังไม่มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการโครงการก่อสร้างมาก่อน ให้สามารถ
บริหารจัดการโครงการฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

๒. ควรมีการประเมินความเสี่ยงโครงการก่อสร้าง และจัดท าแผนบริหารจัดการความ
เสี่ยงที่จะส่งผลให้โครงการฯ ไม่บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
 

๑.๘   ผลการตรวจสอบโครงการการศึกษานานาชาติ โรงเ รียนสาธิ ตแห่ง 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

 
 
 
 
 
           ส านักงานตรวจสอบภายในไดด้ าเนินการตรวจสอบโครงการการศึกษานานาชาติฯ  
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มหาวิทยาลัยทราบถึงความครบถ้วนถูกต้องความเช่ือถือได้ และเป็น
ปัจจุบันของงบการเงิน รวมทั้ง มีกระบวนการข้ันตอนการด าเนินงานเปน็ไปตามกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย โดยจากผลการตรวจสอบ พบว่า โครงการฯ มีนโยบายการ
บริหารการศึกษาและปรัชญาการศึกษาท่ีชัดเจนมีรายได้จากการจัดการศึกษาและ         
การด าเนินงานที่ค่อนข้างสูง มีช่ือเสียงเป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไป  แต่อย่างไรก็ตาม         
การบริหารงานของโครงการยังมีการด าเนินงานที่ไม่เป็นไปตามระเบียบที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด ดังนี้ 
 

๑ .  โ ค ร ง ก า ร ฯ  ไ ม่ น า ส่ ง เ งิ น ร า ย ไ ด้ ใ ห้ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ต า ม ร ะ เ บี ย บ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยเงินรายได้ พ.ศ.๒๕๔๕  
 

 

 



รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘26

รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘                                                            ๒๖ 
 

๒.  งบการเงินของโครงการฯ ไม่ได้รับการรับรองตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓-๒๕๕๗ 
และรอบปีบัญชีไม่เป็นปีงบประมาณ (๑ ตุลาคม ปีปัจจุบัน ถึง ๓๐ กันยายนของปีถัดไป) 

๓.  โครงการฯ ไม่ได้บันทึกบัญชีในระบบบริหารงานทรัพยากรองค์กร (KU-ERP)  
๔.  การด าเนินงานของโครงการฯ ไม่เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย

การพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เช่น มีการจัดจ้างที่เข้าข่ายการแบ่งซื้อ     
แบ่งจ้าง  การจัดซื้อหนังสือและสื่อการสอนจากต่างประเทศผ่านบัตรเครดิต การจัดซื้อ 
จัดจ้างไม่เข้าระบบอเิลก็ทรอนิกส ์(e-GP) และการบันทึกทะเบียนทรัพย์สนิยังไม่ครบถ้วน 
ถูกต้อง  

๕.  การจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษไม่เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการบริหาร
โครงการการศึกษานานาชาติโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ.
๒๕๓๘ 
     ๖. การให้ทุนการศึกษาลูกจ้าง ช่ัวคราวเงินรายได้ จ านวน ๒ ราย เป็นเงิน 
๑๖,๘๕๕,๖๓๖.๕๑ บาท มหาวิทยาลัยไม่ต่อสัญญาจ้างพนักงาน ท าให้เงินทุนการศึกษา
จ านวนดังกล่าวสูญเปล่า  
 

   ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้พิจารณาและสั่งการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
ตามข้อเสนอแนะ ดังนี ้
 

ระดับมหาวิทยาลัย 
๑. ทบทวนและปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการบริหารโครงการการศึกษานานาชาติ 

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี๒๕๓๘ และฉบับที่  ๒ ปี ๒๕๔๑       
ให้สอดคล้องกับระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยเงินรายได้ พ.ศ.๒๕๔๕    
และสอดคล้องกับการด าเนินงานในปัจจุบัน เพื่อให้การด าเ นินงานโครงการฯ             
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคล่องตัว 
    ๒. พิจารณาวิธีซื้อและวิธีจ้างที่ใช้เงินรายได้ โดยก าหนดราคาซื้อหรือจ้างในแต่ละวิธี
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม     
ให้ราคาสูงข้ึนสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน 
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ระดับโครงการฯ 
๑. ด าเนินการน าเงินรายได้ฝากกองคลังตามระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์     

ว่าด้วยเงินรายได้ พ.ศ.๒๕๔๕ ข้อ ๑๖  แต่ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการ
บริหารงาน ให้โครงการฯ มีเงินส ารองจ่าย  ๑๐%  ของเงินรายได้ของโครงการฯ แต่ไม่เกิน   
๓๐  ล้านบาท 

๒. ปรับปรุงงบการเงินประจ าปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ - ๒๕๕๗ โดยรอบระยะเวลา
บัญชีให้เป็นไปตามรอบปีงบประมาณเริ่ม ๑ ตุลาคม ปีปัจจุบัน ถึง ๓๐ กันยายนของ    
ปีถัดไปและให้โครงการฯ ประสานกับคณะบริหารธุรกจิตรวจสอบรับรองงบการเงิน และ
จัดส่งงบการเงินที่ได้รับการรับรองแล้วให้อธิการบดีทราบ 

๓. โครงการควรเริ่มบันทึกบัญชีในระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ( KU-ERP)              
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘)  

๔. เรียกคืนเงินกันไว้จ่าย ส าหรับค่าจัดซื้อหนังสือและสื่อการสอนจากต่างประเทศ
ผ่านบัตรเครดิต จ านวน ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท และให้น าฝากกองคลัง 

๕. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยเข้าระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

๖. บันทึกทะเบียนทรัพย์สินให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน  
๗. เรียกคืนเงินทุนการศึกษา จ านวน ๑๖,๘๕๕,๖๓๖.๕๑ บาท จากผู้รับผิดชอบ 

และน าฝากกองคลัง 
๘. ปรับปรุงกระบวนการข้ันตอนและการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล และเป็นไปตามกฎ ระเบียบที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
 

๑.๙ ผลการตรวจสอบการบริหารงบลงทุน 
         ส านักงานตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบการบริหารงบลงทุน โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้มหาวิทยาลัยทราบว่าผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามมติที่คณะรัฐมนตรี
ก าหนดให้เบิกจ่ายงบลงทุนสะสมสิ้นไตรมาสที่ ๓  ให้ได้ร้อยละ  ๗๓  ซึ่งจากผลการตรวจสอบ พบว่า  
การเบิกจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ ในหมวดงบลงทุนสิ้นไตรมาสที่ ๓ เบิกจ่าย
สะสมได้ร้อยละ ๕๓ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในหมวดงบลงทุน ซึ่งต่ ากว่า
เป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีก าหนด ทั้งนี้ เนื่องมาจาก 
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๑. ครุภัณฑ์ จ ำนวน ๓๐ รำยกำร ด ำเนินกำรจัดซื้อแล้ว แต่ผู้ขำยยังไม่ส่งมอบ
ครุภัณฑ์ตำมที่ระบุไว้ในสัญญำ/ใบสั่งซื้อ รวมถึงยังไม่บันทึกในระบบ GFMIS  
๒. สิ่งก่อสร้ำง/งำนปรับปรุงซ่อมแซม จ ำนวน ๘ รำยกำร อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร
ก่อสร้ำงและรอส่งมอบตำมงวดงำน 

 

   ทั้งนี้อธิกำรบดีได้มอบหมำยใหค้ณะท ำงำนเรง่รดัติดตำมกำรใช้จำ่ยงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปี ๒๕๕๘  และเร่งรัดติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณให้เป็นไปตำมแผนฯ 
รวมทั้งติดตำมและแก้ไขปัญหำที่ท ำให้ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
เพื่อให้กำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยของมหำวิทยำลัยมีประสิทธิภำพ 

 
 

๑.๑๐  ตรวจสอบการรับคืนและการจ่ายเงินส่วนท่ีเพ่ิมส าหรับเงินบ าเหน็จบ านาญ
พระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบ าเหน็จบ านาญตามพระราชบัญญัติบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการ พ.ศ.๒๔๙๔ พ.ศ.๒๕๕๗   
              ส ำนักงำนตรวจสอบภำยในได้ตรวจสอบกำรรับคืนและกำรจ่ำยเงินส่วนที่
เพิ่มส ำหรับเงินบ ำเหน็จบ ำนำญพระรำชบัญญัติ กำรกลับไปใช้สิทธิในบ ำเหน็จบ ำนำญ
ตำมพระรำชบัญญัติบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร พ.ศ.๒๔๙๔ พ.ศ.๒๕๕๗ มีวัตถุประสงค์ 
เพื่อทรำบถึงควำมโปร่งใส ครบถ้วน ถูกต้องของกำรรับคืนและกำรจ่ำยเงินส่วนที่เพิ่ม
ส ำหรับเงินบ ำเหน็จบ ำนำญพระรำชบัญญัติ ซึ่งผลตรวจสอบสรุปรำยละเอียดได้ ดังนี้ 
 

๑. กรณีกำรรับเงินคืน  มีผู้มีสิทธิเข้ำร่วมโครงกำร Undo ที่ได้รับเงินคืนจำกรัฐบำล 
ส ำหรับรอบกำรจ่ำยที่ ๒ มีจ ำนวน  ๒๑๗ รำย เป็นเงิน ๔๓,๐๙๗,๒๗๐.๙๖ บำท  
พบว่ำ ผู้มีสิทธิ จ ำนวนเงิน และทะเบียนกำรจ่ำยตรงเงินบ ำนำญมีข้อมูลถูกต้องตรงกัน 
ซึ่งกรมบัญชีกลำง จะจ่ำยคืนให้กับผู้มีสิทธิในเดือน ตุลำคม ๒๕๕๘ 
๒. กรณีจ่ำยเงินส่วนเพิ่ม  มีผู้มีสิทธิเข้ำร่วมโครงกำร Undo ที่ต้องจ่ำยเงินส่วนเพิ่มคืน
รัฐบำล มีจ ำนวน ๓๖๗ รำย เป็นเงิน ๑๐๖,๙๕๖,๘๘๗.๒๕ บำท ณ วันที่ ๓๑ สิงหำคม 
๒๕๕๘ มีผู้มีสิทธิมำจ่ำยเงินสว่นเพิ่มแล้ว จ ำนวน ๓๓๖ รำย โดยจ่ำยเงินใน ๒ ลักษณะ 
คือ ๑) ผู้ที่จ่ำยเงินส่วนเพิ่มในครำวเดียว จ ำนวน ๓๑๔ รำย ๒) แบ่งช ำระเงินเป็น ๓ 
งวดๆ ละ เท่ำๆ กัน จ ำนวน ๒๒ รำย จำกกำรตรวจสอบ พบว่ำ 
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๒.๑  ช่ือผู้มีสิทธิและจ ำนวนเงิน ที่ปรำกฏในแบบ บ.๓ และแบบ บ.๕ กับส ำเนำ
ใบเสร็จรับเงิน มีข้อมูลถูกต้อง ตรงกัน จ ำนวน ๑๓๙ รำย ยกเว้นอีก ๑๙๗ รำย ที่ยังไม่
พบแบบ บ.๕ 

 ๒ . ๒  ก ำ ร น ำ เ งิ น ที่ ไ ด้ รั บ ฝ ำ ก ธ น ำ ค ำ ร บั ญ ชี “ รั บ เ งิ น  Undo” ข อ ง
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์น้ัน จ ำนวนเงินในส ำเนำใบเสร็จรับเงินและใบน ำฝำกเงิน 
(Pay in slip) และแบบ บ.๓ ถูกต้องตรงกัน จ ำนวน ๓๓๔ รำย ยกเว้น ๒ รำย ที่ส ำเนำ
ใบเสร็จรับเงินและใบน ำฝำกเงิน (Pay in slip) ตรงกัน แต่มีจ ำนวนเงินมำกกว่ำแบบ    
บ.๓ จ ำนวน ๒,๐๐๐ บำท ส ำหรับจ ำนวนเงินที่รับไว้เกินดังกล่ำวนั้ น กองคลัง            
จะด ำเนินกำรส่งคืนให้กับผู้มีสิทธิต่อไป 
        กำรน ำเงินส่งคลังในบัญชีเงินฝำกธนำคำรของกรมบัญชีกลำง โดยตรวจสอบ
จ ำนวนเงินที่ปรำกฏในส ำเนำใบน ำฝำกเงิน (Pay in TR) และใบรับเงินที่ได้รับจำก
ธนำคำรกรุ ง ไทย  ( Deposit Receipt) มี กำรน ำส่ ง ครบถ้วน ถูกต้ อง  จ ำนวน
๘๘,๕๔๒,๓๑๑.๘๖ บำท จำกผู้มีสิทธิ จ ำนวน ๓๓๖ รำย 
 

๑.๑๑  ผลการตรวจสอบระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ วิทยาเขต 
         เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

        ส ำนักงำนตรวจสอบภำยในได้ด ำเนินกำรตรวจสอบระบบควำมมั่นคง
ปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศ ของ วิทยำเขตเฉลิมพร ะเกียรติ  จั งห วัดสกลนคร                          
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผูบ้ริหำรมั่นใจว่ำวิทยำเขตเฉลิมพระเกียรติฯ มีกำรควบคุมและ
ป ฏิบั ติ ง ำน ด้ำนกำ รรั กษำควำมปล อด ภัย ระบ บส ำร สน เทศตำมป ระกำศ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เรื่อง แนวนโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรรักษำควำมมั่นคง
ปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ พ.ศ.๒๕๕๗ รวมถึงทรำบปัญหำ
และอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน โดยจำกผลกำรตรวจสอบ พบว่ำ วิทยำเขตเฉลิม       
พระเกียรติฯ ได้ด ำเนินกำรควบคุมควำมปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศตำมแนวนโยบำยและ
แ น ว ป ฏิ บั ติ ใ น ก ำ ร รั ก ษ ำ ค ว ำ ม มั่ น ค ง ป ล อ ด ภั ย ด้ ำ น ส ำ ร ส น เ ท ศ ข อ ง
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ซึ่งประกอบไปด้วย  
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 ๑)  นโยบำยกำรควบคุมกำรเข้ำถึงและกำรใช้งำนสำรสนเทศ 
 ๒)  นโยบำยกำรตรวจสอบและประเมินควำมเสี่ยงด้ำนสำรสนเทศ 
 ๓)  นโยบำยกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรใช้ระบบสำรสนเทศและ
ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ ส ำหรับนโยบำยกำรส ำรองและกำรกู้คืนข้อมูล
สำรสนเทศนั้นมีกำรด ำเนินกำร แต่ไม่ครบถ้วน 

 

        ทั้งนี้ อธิกำรบดีได้พิจำรณำและสั่งกำรให้ผู้ที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไข     
ตำมข้อเสนอแนะ ดังนี้  
 

ระดับมหำวิทยำลัย 
๑. จัดหำศูนย์ส ำรองข้อมูลหรือระบบแม่ข่ำยส ำรอง เพ่ือใช้ท ำงำนทดแทนระบบ   

แม่ข่ำยหลักของวิทยำเขตเฉลิมพระเกียรติฯในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทำงธรรมชำติ หรือ
อุบัติเหตุฉุกเฉิน เช่นเดียวกับระบบแม่ข่ำยของวิทยำเขตบำงเขนซึ่งได้ติดตั้งไว้ที่วิทยำ
เขตศรีรำชำ 

๒. ให้บริกำรซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตำมกฎหมำย ให้บุคลำกรสำมำรถ 
Download ซอฟต์แวร์มำใช้งำนได้ เช่น ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติกำรหรือโปรแกรม
ประยุกต์ที่จ ำเป็นต่อกำรท ำงำน  
ระดับวิทยำเขต 

๑. ทบทวนแผนควำมต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) ให้สำมำรถใช้ได้อย่ำง
เหมำะสมตำมภำรกิจของวิทยำ เขต เฉลิมพระ เกียรติฯ  และสอ ดคล้องกับ
เอกสำรแนบท้ำยประกำศมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เรื่อง แนวนโยบำยและแนวปฏิบัติ
ในกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ พ.ศ.
๒๕๕๗ หมวดที่  ๓ และควรทดสอบแผนดังกล่ำว เ พ่ือให้มั่นใจได้ว่ำวิทยำเขต        
เฉลิมพระเกียรติฯ สำมำรถใช้งำนระบบสำรสนเทศหลักได้ตำมปกติอย่ำงต่อเนื่อง และ
ไม่มีกำรสูญเสียข้อมูลที่ส ำคัญเมื่อเกิด สภำวะวิกฤตใดๆ ก็ตำม เช่น เหตุกำรณ์อัคคีภัย 
อุทกภัย วำตภัย เหตุกำรณ์ชุนชนประท้วง/จลำจล เป็นต้น  

๒. จัดท ำข้อปฏิบัติในกำรควบคุมข้อมูลสื่อ และสินทรัพย์ด้ำนสำรสนเทศใน       
เชิงกำยภำพและกำรควบคุมกำรเข้ำถึงแฟ้มข้อมูลให้เป็นลำยลักษณ์อักษรที่ชัดเจน 
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๓. จัดให้มีโปรแกรมส ำเร็จรูปส ำหรับกำรเรียนกำรสอนที่ถูกต้องตำมกฎหมำย    
และเป็นไปตำมควำมต้องกำรของอำจำรย์อย่ำงเพียงพอ เหมำะสม  
๑.๑๒  ผลการตรวจสอบงบการเงินกองทุนสวัสดิการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
        ส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน ได้ด ำเนินกำรตรวจสอบเพื่อรับรองงบกำรเงินกองทุน
สวัสดิกำรมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ดังนี้  

๑. งบกองทุนสวัสดิกำรบำงเขน ปี ๒๕๕๓ และ ปี ๒๕๕๔ มีกำรจัดสวัสดิกำร 
ได้แก่ กิจกรรมตลำดนัด โครงกำรอ่ิมบุญสุขใจ และโครงกำรตรวจสุขภำพประจ ำปี
ให้กับบุคลำกร โดยมีรำยได้ประมำณปีละ ๗ ล้ำนบำท ค่ำใช้จ่ำยประมำณปีละ ๘ ล้ำน
บำท และมูลค่ำสินทรัพย์รวม ณ วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๕๔ ประมำณ ๑๕ ล้ำนบำท   
ซึ่งจำกกำรตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนพบประเด็นในเรื่องของควำมมีอยู่จริงของ       
รถโดยสำร เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ ซึ่งส่งผลต่อควำมเชื่อถือได้ของกำรแสดง
มูลค่ำรวมทั้งกำรคิดค่ำเสื่อมรำคำในงบกำรเงิน  

๒. งบกองทุนสวัสดิกำร วิทยำเขตศรีรำชำ ปี ๒๕๕๔ มีกำรจัดสวัสดิกำร ได้แก่ 
กิจกรรมตลำดนัด รถรับ-ส่งสวัสดิกำร โครงกำรเงินกู้เพ่ือคุณภำพชีวิต โครงกำรตรวจ
สุขภำพประจ ำปีและสวัสดิกำรทันตกรรมให้กับบุคลำกร โดยมีรำยได้ประมำณ ๑ ล้ำน
บำท มีค่ำใช้จ่ำยประมำณ ๓ แสนบำท และมูลค่ำสินทรัพย์รวม ณ วันที่ ๓๑ ธันวำคม 
๒๕๕๔ ประมำณ ๒.๖ ล้ำนบำท ซึ่งจำกำรตรวจสอบเอกสำรหลักฐำน พบว่ำ กำรจัดท ำ
งบกำรเงินเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  
๑.๑๓  ผลการตรวจสอบงบการเงินของส านักพิมพ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

กำรตรวจสอบและรับรองงบกำรเงินของส ำนักพิมพ์ได้ด ำเนินกำรมำเป็น       
ปีที่ ๑๓ ส ำนักงำนตรวจสอบภำยในได้รับควำมไว้วำงใจจำกผู้บริหำรส ำนักพิมพ์ฯ        
ให้ตรวจสอบผลกำรด ำเนินงำนทุกๆ ระยะ ๖ เดือนอย่ำงต่อเนื่อง สร้ำงควำมเชื่อมั่น
เกี่ยวกับรำยงำนทำงกำรเงิน บัญชี เอกสำรหลักฐำน รวมถึงกำรปฏิบัติงำนที่ถูกต้อง
เป็นไปตำมระเบียบ ทั้งนี้ ท ำให้ผู้บริหำรของส ำนักพิมพ์ฯ สำมำรถน ำข้อมูลทำงกำรเงิน
ไป ใช้ป ระ โยชน์ ในกำรบริ หำรจั ดกำร ได้ อย่ ำ ง เหมำะสมทันต่ อ เหตุ ก ำรณ์                 
เกิดประสิทธิภำพ ประสิทธิผลมำกยิ่งขึ้น โดยส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรตรวจสอบและ
รับรองงบกำรเงินตำมแนวทำงมำตรฐำนทำงวิชำชีพกำรตรวจสอบภำยในและ           
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มีข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ มาโดยตลอด ในปีนี้ได้รับรองงบการเงิน
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ มูลค่าทรัพย์สินรวม  จ านวน ๔๙,๐๒๑,๐๐๙.๑๖ บาท  

 

 

๑.๑๔  ผลการตรวจสอบงบการเงินโครงการโคเนื้อเพ่ือลดผลกระทบจากการท า
ข้อตกลงเขตการค้าเสรี  

ส านักงานตรวจสอบภายในได้ด าเนินการตรวจสอบโครงการโคเนื้อเพื่อลด
ผลกระทบจากการท าข้อตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) จ านวน ๓ โครงการ ได้แก่ โครงการ
คัดเลือกพ่อพันธ์ุก าแพงแสนเพื่อผลิตน้ าเช้ือ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านโคเนื้อ 
และโครงการจัดต้ังตลาดกลางโคเนื้อพันธ์ุก าแพงแสน สรุปได้ ดังนี้ 

- โครงการคัดเลือกพ่อพันธ์ุก าแพงแสนเพื่อผลิตน้ าเ ช้ือ งบการเงินประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ สามารถรับรองความ ครบถ้วน ถูกต้องได้ ส าหรับ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ อยูร่ะหว่างปรับปรุงเอกสารหลักฐาน    
-  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านโคเนื้อ งบการเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๓ สามารถรับรองความครบถ้วน ถูกต้องได้ ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔         
อยู่ระหว่างปรับปรุงเอกสารหลักฐาน    
-  โครงการจัดต้ังตลาดกลางโคเนื้อพันธ์ุก าแพงแสน งบการเงินประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๓ ซึ่งอยู่ระหว่างปรับปรุงงบการเงิน 
 
 
 
 
  

๒)  ผลการติดตามการตรวจสอบ 
 

        การติดตามผลการตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องเงินรายได้ของ
หน่วยงานต่างๆ  
 ส านักงานตรวจสอบภายใน ได้ติดตามผลการด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบที่อธิการบดีสั่งการแล้ว ดังนี้  
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๒.๑ ติดตามความครบถ้วนถูกต้องเงินรายได้ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ พบว่า 
คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้จัดท ารายงานเสนออธิการแล้ว 

 ๒.๒ ติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงแก้ไขการบริหารงานพัสดุโครงการ  
พหุภาษา คณะศึกษาศาสตร์ 

          จากผลการติดตามเมื่อปีงบประมาณที่ผ่านมา ในประเด็นที่ โครงการฯ            
ไม่สามารถด าเนินการโอนข้อมูลสินทรัพย์ของโครงการฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๔ จนถึง
ปัจจุบันเข้าสู่ระบบ KU-ERP ได้ เนื่องจาก 

๑. กองคลังจะด าเนินการน าข้อมูลงบการเงินของโครงการฯ เข้าสู่ระบบ      
KU-ERP ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ซึ่งจะรวมถึงข้อมูลสินทรัพย์ถาวรทั้งหมดของ
โครงการฯ  

๒. โครงการฯ อยู่ระหว่างรอนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ที่จะก าหนดสถานะ
ของโครงการฯ ในระบบ KU-ERP 

 
 

     ทั้งนี ้ส านักงานตรวจสอบภายในจะติดตามความคืบหน้าของด าเนินงานต่อไป 
 

 

๒.๓  ติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการ
ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินรายได้ในระบบ KU-ERP จ านวน ๔๖ หน่วยงาน 

จากผลการติดตามการปรับปรุงแก้ไขในรายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน
รายได้ในระบบ KU-ERP มีหน่วยงานที่ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
จ านวน ๑๑ หน่วยงาน และอยู่ระหว่างก าลังปรับปรุงแก้ไข จ านวน ๑ หน่วยงาน  เหลือ
อีก ๓๔ หน่วยงาน ที่ยังไม่ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ซึ่งส านักงาน
ตรวจสอบภายในจะติดตามหน่วยงานที่ยังไม่ด าเนินการฯ ต่อไป  

 

 ๓) ผลงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
 

  ส านัก ง านตรวจสอบภายในมีบทบาทส า คัญในการ ช่วยสนับสนุน               
ให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและรายงาน         
การควบคุมภายใน เสนอสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน       
เป็นประจ าทุกปี  โดยท าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตั้งแต่ 



รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘34

รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘                                                                        ๓๔ 
 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๙ เป็นต้นมา ซึ่งส านักงานฯ ได้ให้ค าปรึกษาแนะน าและ
ประสานงานกับทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยให้จัดส่งแผนบริหารความเสี่ยงทั้งในระดับ
หน่วยงานและระดับวิทยาเขต รวมทั้งวิเคราะห์และสรุปความเสีย่งที่คงเหลอือยู่ตามแผน 
ดังกล่าว เพื่อเป็นข้อมูลให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง
ระดับมหาวิทยาลัยและวิทยาเขตบางเขน ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ส านักงานฯ มี
ผลงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สรุปได้ดังนี้ 

 

  ๑ ติดตามรวบรวมการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๘ และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ 
     ๑.๑ การจัดท าแผนฯ ระดับคณะ สถาบัน ส านัก จ านวน ๕๘ หน่วยงาน 
     ๑.๒ การจัดท าแผนฯ ระดับวิทยาเขต จ านวน ๓ วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขต
ก าแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
  ๒ วิเคราะห์ความเสี่ยงระดับหน่วยงานและวิทยาเขต เพ่ือเป็นข้อมูลให้ 
คณะกรรมก า รบริ ห า รค วาม เสี่ ย ง ร ะดั บ วิทย า เขตบา ง เ ข นและ ระดั บ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 

 ๒.๑ วิเคราะห์ความเสี่ยงตามแผนบรหิารความเสี่ยงของคณะ สถาบัน ส านัก ภายใน
วิทยาเขตบางเขน จ านวน ๓๙ หน่วยงาน ซึ่งมีความเสี่ยงคงเหลืออยู่จ านวน ๑๓๑ ความ
เสี่ยง มีมาตรการจัดการความเสี่ยง ๒๓๗ มาตรการ เพื่อเป็นข้อมูลให้ คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงระดับวิทยาเขตใช้จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของวิทยาเขตบางเขน 
(ตารางที่ ๒.๑) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MANAGEMENT ANAGEMENTANAGEMENT
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     จ านวนความเสี่ยงและมาตรการจัดการความเสีย่งระดับหน่วยงานใน 
             วิทยาเขตบางเขน  ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

หน่วยงาน แผนบริหารความเสีย่ง 

(วิทยาเขตบางเขน) ความเสี่ยง 
มาตรการจดัการ

ความเสี่ยง 

๑.คณะเกษตร ๔ ๕ 

๒.คณะประมง ๕ ๖ 

๓.คณะวิทยาศาสตร ์ ๓ ๘ 

๔.คณะวิศวกรรมศาสตร ์ ๖ ๑๑ 

๕.คณะวนศาสตร ์ ๔ ๕ 

๖.คณะศึกษาศาสตร ์ ๑ ๑ 

๗.คณะเศรษฐศาสตร ์ ๓ ๔ 

๘.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ ๑ ๓ 

๙.คณะสังคมศาสตร ์ ๖ ๘ 

๑๐.บัณฑิตวิทยาลัย ๑ ๑ 

๑๑.สถาบันค้นคว้าและพฒันาผลิตภัณฑ์
อาหาร 

๑ ๗ 

๑๒.สถาบันค้นคว้าและพฒันาผลิตผลทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

๓ ๔ 

ตารางที่ ๒.๑ 
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หน่วยงาน แผนบริหารความเสีย่ง 

(วิทยาเขตบางเขน) ความเสี่ยง 
มาตรการจดัการ
ความเสี่ยง 

๑๓.สถาบันวิจัยและพฒันา มก. ๔ ๖ 

๑๔.ส านักหอสมุด ๔ ๖ 

๑๕.ส านักทะเบียนและประมวลผล ๕ ๑๓ 

๑๖.ส านักส่งเสริมและฝกึอบรม ๖ ๑๑ 

๑๗.กองกลาง ๑ ๔ 

๑๘.กองการเจ้าหน้าที ่ ๗ ๕ 

๑๙.กองกจิการนิสิต ๑ ๓ 

๒๐.กองแผนงาน ๓ ๖ 

๒๑.กองวิเทศสัมพันธ์ ๙ ๘ 

๒๒.กองยานพาหนะอาคารและสถานที ่ ๑ ๑ 

๒๓.สถานพยาบาล ๑ ๒ 

๒๔.ส านักงานอธิการบด ี ๓ ๑๓ 

๒๕.ส านักงานประกันคุณภาพ ๒ ๒ 

๒๖.ส านักงานกฎหมาย ๑ ๔ 

๒๗.ส านักงานทรพัย์สิน ๑ ๒ 
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รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘                                                                        ๓๗ 
 

  

หน่วยงาน แผนบริหารความเสีย่ง 

(วิทยาเขตบางเขน) ความเสี่ยง 
มาตรการจดัการ
ความเสี่ยง 

๒๘.ส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร ๑ ๙ 

๒๙.ส ำนักกำรกีฬำ ๑ ๑ 

๓๐.ส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน ๑ ๒ 

๓๑.คณะบรหิำรธุรกิจ ๑ ๓ 

๓๒.คณะเทคนิคสัตวแพทยศำสตร ์ ๔ ๕ 

๓๓.คณะอุตสำหกรรมศำสตร ์ ๑ ๓ 

๓๔.คณะสัตวแพทยศำสตร ์ ๑๓ ๓๒ 

๓๕.คณะสิ่งแวดล้อม ๑๐ ๑๓ 

๓๖.ส ำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ ๓ ๓ 

๓๗.กองคลัง ๑ ๒ 

๓๘.คณะมนุษยศำสตร ์ ๒ ๘ 

๓๙.ศูนย์นำนำชำติสิรินธรเพื่อกำรวิจัยฯ ๖ ๗ 

รวม ๑๓๑ ๒๓๗ 
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๒.๒  วิเคราะห์ความเสี่ยง ตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับวิทยาเขต ๔ วิทยาเขต 
ซึ่งมีความเสี่ยงคงเหลืออยู่ ๒๕ ความเสี่ยง มีมาตรการจัดการความเสี่ยง ๖๔ มาตรการ   
เพื่อใช้เป็นข้อมูลให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย  ใช้จัดท าแผน
บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ตารางที่ ๒.๒) 

ตารางท่ี ๒.๒ 
     จ านวนความเสี่ยงและมาตรการจัดการความเสี่ยงระดับวิทยาเขต 
                               ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  

วิทยาเขต ความเสี่ยงท่ีคง
เหลืออยู่ 

มาตรการจดัการ
ความเสี่ยง 

บางเขน 
ก าแพงแสน 

ศรีราชา 
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัด

สกลนคร 

๑๕ 
๖ 
๓ 
๑ 

๓๙ 
๑๖ 
๔ 
๕ 

รวม ๒๕ ๖๔ 
 

๓. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง วิทยาเขตบางเขน และ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เพ่ือจัดท ารายงานผล
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการฯ ได้ประเมินและ
จัดล าดับความเสี่ยงตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินบัญชี พัสด ุสารสนเทศ กายภาพ สิ่งแวดล้อม 
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน และความเสี่ยงจากปัจจัย
ภายนอก รวมถึงก าหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรบัได้และก าหนดมาตรการ/วิธีการจัดการ
ความเสี่ยง   
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     ๓.๑ รายงานผลและแผนการบริหารความเสี่ยง วิทยาเขตบางเขนประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ มีความเสี่ยงคงเหลืออยู่ ๑๕ ความเสี่ยง และมีมาตรการจัดการ
ความเสี่ยง ๓๙ มาตรการ 

     ๓.๒ รายงานผลและแผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ มีความเสี่ยงคงเหลืออยู่ ๑๕ ความเสี่ยง และมี
มาตรการจัดการความเสี่ยง ๒๙ มาตรการ โดยแผนฯ ดังกล่าวเสนออธิการบดีอนุมัติ 
และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา  

     ๓.๓ รายงานผลการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย 
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปอ.๑ รายงานผลการประเมิน
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน แบบ ปอ.๒ และรายงานแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน แบบ ปอ.๓ เสนออธิการบดีอนุมัติ และส่งคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินและปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่า
ด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ 

๔. ติดตามการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๘ และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๗ พร้อมสรุปผลการด าเนินงานฯ 

ส านักงานฯได้ติดตามและเร่งรัดการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงทั้ง
ระดับหน่วยงานย่อย ระดับวิทยาเขต และระดับมหาวิทยาลัยฯเมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม 
๒๕๕๘ และ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ เพื่อให้ผู้รับผิดชอบตามแผนฯสามารถด าเนินการ
บริหารจัดการความเสี่ยงแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด จากการติดตามท าให้
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบตามแผนบริหารความเสี่ยงได้ด าเนินการตามมาตรการจัดการ
ความเสี่ยงแล้วเสร็จ ๖๖% อยู่ระหว่างด าเนินการ ๒๑% และยังไม่ได้ด าเนินการ ๘% 
(ตารางที่ ๒.๓) พร้อมทั้งได้สรุปรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงทุก
ระดับให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและผู้บริหารของมหาวิทยาลัยทราบ เพื่อเป็น
แนวทางในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงและแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน 
รวมทั้งน าข้อมูลดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาในการก าหนดนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยงในปีถัดไป 



รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘40

ตารางท่ี ๒.๓ 
สรุปผลการด าเนินการจัดการความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
 

แผนบริหารความ
เสี่ยงระดับ 

ความ
เสี่ยงท่ี

คง
เหลืออยู่ 

ด าเนินการ
จัดการ

ความเสี่ยง
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยัง
ไม่ได้

ด าเนิน
การ 

ไม่
รายงาน 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 
(รายละเอียดตาม
ตารางที่ ๒.๔) 

๑๕ ๘ ๕ - ๒ 

วิทยาเขต 
- บางเขน 
- ก าแพงแสน 
- ศรีราชา 
-เฉลิมพระเกียรติ   
จ.สกลนคร 

 
๑๕ 
๖ 
๓ 
๑ 

 
๑๐ 
๕ 
๒ 
๑ 

 
๔ 
๑ 
๑ 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
๑ 
 

หน่วยงาน 
 (๕๘ หน่วยงาน) 

๒๐๔ ๑๓๖ ๔๑ ๑๙ ๘ 

รวม ๒๔๔ ๑๖๒ ๕๒ ๑๙ ๑๑ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๖๖ ๒๑ ๘ ๕ 
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ตารางท่ี ๒.๔ 
   แผน/ผลการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

      ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

ด้าน 
ความเสี่ยงท่ี
ยังเหลืออยู่ 

การจัดการความเสีย่ง 
สถานภาพ

การ
ด าเนินงาน* 

ด้าน
ยุทธศาสตร ์

๑.ไม่สามารถ
ด ารงความเป็น
อันดับ ๑ ของ
ประเทศไทย 
ในสาขา 
Agricuture  
and Forestry  
ที่มหาวิทยาลัย 
มีความ
เช่ียวชาญและ
โดดเด่น 
๒.อันดับของ
มหาวิทยาลัย
ใน QS World 
University 
Rankings 
ไม่ติดอันดับ 
๑ ใน ๔๐๐ 
 
 

๑. พัฒนาอาจารย์รุ่นใหม่ให้มีความ
ช านาญโดยการจัดกลุ่มวิจัย / วิชาการ 

 

 

 

 

 
 

๒.๑ ก าหนดเป้าจ านวนผลงานตีพิมพ์
ระดับนานาชาติให้กับทุกคณะ 

๒.๒ ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายทางวิจัย
และทางวิชาการ 

๒.๒ ส่งเสริมการจัดสัมมนาและฝึกอบรม
ระดับนานาชาติ  

 

O 
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ด้าน 
ความเสี่ยงท่ี
ยังเหลืออยู่ 

การจัดการความเสีย่ง 
สถานภาพ

การ
ด าเนินงาน* 

ด้านการ
เรียนการ
สอน 

 ๓.การบริหาร      
หลักสูตรไม่ได้
มาตรฐานตาม 
TQF และไม่
ผ่านเกณฑ์
ประเมินตาม 
ตัวบ่งช้ี สกอ. 
๒๕๕๗ 

๓.๑ จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตาม
ทวนสอบมาตรฐานหลักสูตร 
๓.๒ ประชาสัมพันธ์และปรับวิธีการรับ
ตร ง เพื่ อ ให้ นัก เ รียนกลุ่ ม เป้ าหมาย
สามารถเลือกเข้าคณะที่ตรงความสนใจ
มากขึ้น 
๓.๓ ผลักดันให้คณะ/ภาควิชาก ากับให้มี
การเร่งรัดการขอต าแหน่งวิชาการ 

 
 
 

 
 

 
 

 
ด้านการ
วิจัย 

๔. ผลงาน 
วิจัยที่ได้รับ
การตีพิมพ์
เผยแพร่
ระดับนานา 
ชาติในฐาน 
ข้อมูลสากล 
ที่มี impact 
factor สูง 
ยังไม่สามารถ
แข่งขันได ้
๕ .  จ า น ว น
ผลงานวิจัยที่
น า ไ ป ใ ช้
ประโยชน์ใน

๔.  มหา วิทยาลัยฯ ก าหนดกลยุท ธ์
สนับสนุนทรัพยากรต่างๆ ให้เพียงพอใน
ส า ข า ที่ เ ป็ น ค ว า ม เ ช่ี ย ว ช า ญ ข อ ง
มหาวิทยาลัยฯ  
 
 
 
 
 
 
 
๕.๑ เพิ่มช่องทางการเผยแพร่ผลงานวิจัย
ที่ได้รับการน าไปใช้ประโยชน์ 
๕.๒ เช่ือมโยงการบริหารจัดการงานวิจัย
ระหว่าง สวพ มก. ส านักงานบริการ
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ด้าน 
ความเสี่ยงท่ี
ยังเหลืออยู่ 

การจัดการความเสีย่ง 
สถานภาพ

การ
ด าเนินงาน* 

ระดับชาติยัง
มี ต่ า ก ว่ า
เ ป้ า ห ม า ย
ที่ตั้งไว้ 

วิชาการ และภาคอุตสาหกรรม ภาค
สังคมและชุมชน 

ด้านการ
บริการ
วิชาการ 

๖.การบริการ
วิชาการยังไม่
สร้างความ
เข้มแข็งให ้
กับชุมชน
และสงัคมให้
ไปสู่การ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต
ที่ดีและยั่งยืน
อย่างชัดเจน 

๖ . ๑ จั ด ท า แ ผ น บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร ที่
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ข อ ง
มหาวิทยาลัยในด้านการบริการวิชาการ
ต่อสังคมและชุมชนและก าหนดเป็น
แน ว ท า ง ใ ห้ ค ณ ะ  ส า นั ก  ส ถ า บั น
ด าเนินการ 
๖.๒ เพิ่มช่องทาง Social Media อย่าง
เป็นทางการ เพื่อเพิ่มสื่อประชาสัมพันธ์
ออกไปอย่างต่อเนื่อง  

 
 
 
 
 
 
 

 

ด้านการ
บริหาร
ท่ัวไป 

  ๗.การบรหิาร
มหาวิทยาลัย
ในก ากับของ
รัฐบาลไม่มี
ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล 
๘.  โครงการ
เพื่อการลง 

๗.๑ ด าเนินการประเมินความเสี่ยงการ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัยในก ากับของ
รัฐบาล 
 
 
 
๘.๑ แต่งตั้งคณะท างานบริหารจัดการ
โครงการธุรกิจขนาดใหญ่ (ประกอบด้วย

- 
 
 
 
 
 
- 
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ด้าน 
ความเสี่ยงท่ี
ยังเหลืออยู่ 

การจัดการความเสีย่ง 
สถานภาพ

การ
ด าเนินงาน* 

ทุนเชิงธุรกจิ
ขนาดใหญ่ไม่
ได้ผล 
ประโยชน์
ตอบแทน
จากการ
ด าเนินการ
อย่างคุ้มค่า 

รองฯ ฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน รองฯ 
ฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ  
รองฯ ที่รับผิดชอบด้านการวางแผน และ
รองฯ อื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง) ซึ่ งมีหน้าที่
วางแผนและติดตามโครงการธุรกิจขนาด
ใ ห ญ่ เ พื่ อ ใ ห้ ก า ร ป ร ะ ก อ บ ก า ร              
มีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 

ด้านการ
บริหารงาน
บุคคล 

๙. บุคลากร
บางส่วนยังมี
ส ม ร ร ถ น ะ
ไม่ได้ เป็นไป
ตามที่องค์กร
คาดหวัง 

๙.๑ ก าหนดกรอบการประเมินสมรรถนะ
ที่องค์กรคาดหวัง 

 
 
 
 
 
 

ด้าน
การเงิน
บัญช ี

 
 
 
 
 
 

๑๐.รายงาน
ทางการเงินที่
ออกจากระบบ 
ERPยังไม่
ครบถ้วน
ถูกต้องและ
เป็นปจัจบุัน 
ทั้งของ
มหาวิทยาลัย 

๑๐.๑ให้ผู้บริหารหน่วยงานก ากับดูแล
อย่างใกล้ชิดสร้างจิตส านึกในการท างาน
ของบุคลากรเ พ่ือส่วนรวม และควร
ก าหนดเป็น KPI ที่ใช้ในการประเมินผล
งานเพื่อปรับเงินเดือนประจ าปี 
๑๐.๒ จัดให้มีการอบรมความรู้เรื่องการ
ท างานตามระบบ ERP และแนวปฏิบัติ
ตามระเบียบทางด้านการเงินบัญชี และ
พัสดุตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

O 

O 
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ด้าน 
ความเสี่ยงท่ี
ยังเหลืออยู่ 

การจัดการความเสีย่ง 
สถานภาพ

การ
ด าเนินงาน* 

 
 
 

ด้านพัสด ุ

 และของ
หน่วยงาน 
 

 ๑๑. ครุภัณฑ์
บางรายการไม่
ครบถ้วนตรง
ตามทะเบียน
คุมครุภัณฑ์
และบญัชี
สินทรพัย์ใน
ระบบ KU-ERP 
 

หัวหน้างานคลัง/หัวหน้างานการเงิน 
หัวหน้างานพัสดุ  หั วหน้ าส านักงาน
เลขานุการคณะ/ส านัก/สถาบัน และผู้ที่
มี ศักยภาพที่ จะข้ึนมาด ารงต าแหน่ง
ดังกล่าวในอนาคต 
๑๐.๓ มหาวิทยาลัยฯ ควรพิจารณาให้มี
ระบบการบริหารงานบุคคลที่มีอัตรา
ค่าตอบแทนที่ เท่ า เทียมกัน ส าหรับ
ต าแหน่งงานระดับเดียวกัน โดยเฉพาะ
ต าแหน่งทางด้านการเงินบัญชี และพัสดุ 
และควรมีการจัดหลักสูตรเพื่ออบรมคนที่
เ ข้ามาทดแทนอย่างสม่ า เสมอและ
ต่อเนื่อง  
๑๐.๔ หน่วยงานระดับวิทยาเขต/คณะ/
ส านั ก /ส ถาบัน  ควรมี ก า รทบทวน
โครงสร้างและอัตราก าลังของหน่วยงาน
สนับสนุน โดยการวิเคราะห์งาน (Job 
Analysis)เ พื่ อ ก า ห น ด ห น้ า ที่ ค ว า ม
รับผิดชอบของแต่ละต าแหน่งงานให้
ชัดเจน  จัดคนให้เหมาะสมกับภาระงาน 
ก าหนดอัตราเงินเดือนที่เหมาะสม และ 
ก าหนดคุณวุฒิให้ตรงกับสายงาน เช่น 
ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ควรมี

 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
X 
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ด้าน 
ความเสี่ยงท่ี
ยังเหลืออยู่ 

การจัดการความเสีย่ง 
สถานภาพ

การ
ด าเนินงาน* 

คุณวุฒิปริญญาตรีบัญชีเป็นอย่างน้อย 
เป็นต้น 

ด้าน
สารสนเทศ 

๑๒.การให ้
บริการด้าน 
ICT ยั ง ไ ม่
ต่อเนื่อง 
 

๑๒.๑ โครงการจัดจ้างบ ารุงรักษาระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
๑๒.๒โคร งการพัฒนาระบบบริ ก าร

เครือข่ายและโครงสร้างพื้นฐาน 
๑๒.๓ โครงการจัดท า DR Site (Disaster 
Recovery Site) ส าหรับส ารองข้อมูล 

 
 

O 
 

O 

  
๑๓.ความไม่
มั่นคงปลอด 
ภัยด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

 

๑๔. ไม่มีการ
บรหิารจัด 
การและการ
ใช้ข้อมูลร่วม 
กันเท่าที่ควร 
 

 
๑๓.๑ โครงการความมั่นคงปลอดภัยด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑๓.๒ โครงการจัดหาระบบบริหารจดัการ
บัญชีผู้ ใ ช้ (Identity management–IDM) 
แบบรวมศูนย์เพื่อแก้ไขปัญหาการดักจับ
บัญชีผู้ใช้ของระบบสารสนเทศ 
๑๓.๓ การจัดท าระบบตรวจจับและ
บรรเทาปัญหาการโจมตีทางเครือข่าย 
 

๑๔.๑ โครงการออกแบบระบบมาตรฐาน
ข้อมูลกลาง 

 

 

 

 

 

 
 

O 
 

 

 

O 
 

 

 
 

 

 

 



รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 47

ด้าน 
ความเสี่ยงท่ี
ยังเหลืออยู่ 

การจัดการความเสีย่ง 
สถานภาพ

การ
ด าเนินงาน* 

๑๕.บุคลากร 
ที่ให้บริการ
ด้านสาร 
สนเทศไม่
เพียงพอ 

๑๕.๑ โครงการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT
ข อ ง ห น่ ว ย ง า น ต่ า ง ๆ  ข อ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

๑๕.๒ การบริหารจัดการเพื่อรักษาไว้ซึ่ง
บุคลากรด้าน ICT ที่มีศักยภาพ 

 

 
 

*หมายเหตุ :   =  ด าเนินการแล้วเสร็จตามก าหนด 
 O    =  อยู่ระหว่างด าเนินการ 

   X    =  ยังไม่ได้ด าเนินการ 
-   =  ไม่ได้รายงาน 

 

๔) ผลงานการให้ค าปรึกษาแนะน า  
 

      การให้ค าปรึกษาแนะน าเป็นหนึ่งในกิจกรรมของงานตรวจสอบภายใน ภายใต้
มาตรฐานสากล ซึ่งทางส านักงานตรวจสอบภายในให้ความส าคัญในการให้ค าปรึกษา
แนะน าที่ถูกต้องตามกฎ ระเบียบทางการเงิน บัญชี พัสดุ หลักการบัญชี ตลอดจนการ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โดยค านึงถึงประโยชน์ที่หน่วยงานและ
มหาวิทยาลัยพึงได้รับ เพื่อช่วยลดข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดข้ึนในการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนช่วยปรับปรุงการด าเนินงานภายในหน่วยงานให้ดีข้ึน ด้วยเหตุดังกล่าว หลาย
หน่วยงานจึงขอค าปรึกษาแนะน าในประเด็นค าถามต่างๆ วันละค่อนข้างมากในหลาย
ช่องทาง อาทิ โทรศัพท์ จดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ (Line/E-mail) การเดินทางมาขอรับ
ค าปรึกษาด้วยตนเองที่ส านักงานตรวจสอบภายใน และนอกจากนี้ส านักงานตรวจสอบ
ภายในยังได้เดินทางไปให้ค าปรึกษาแนะน าแก่หน่วยงานต่างๆ นับว่าเป็นการเพิ่มช่อง
ทางการให้ค าปรึกษาแนะน าแก่หน่วยงานมากยิ่งข้ึน ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
ส านักงานตรวจสอบภายในให้ค าปรึกษาแนะน าด้านการเงินบัญชี การบริหารงานพัสดุ 
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รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘                                                                        ๔๘ 
 

 และการตรวจสอบระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ERP (Enterprise Resource 
Planning) รวมถึงการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน โดยรวมประมาณเดือนละ ๙๐ ครั้ง 

 

๕) ผลงานการให้บริการทางวิชาการ 
 

๑. โครงการอบรมพัฒนาทักษะคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจ าคณะ
สถาบัน ส านัก เรื่อง “การตรวจสอบการจัดเก็บเงินรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล” 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ปรับเปลี่ยนเป็น
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ การบริหารการจัดเก็บเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยจึงต้อง  
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ครบถ้วน ไม่รั่วไหล ตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้        
และเป็นไปอย่างโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้มีเงินงบประมาณเพียงพอต่อ   
การพัฒนามหาวิทยาลัย ดังนั้นส านักงานตรวจสอบภายในจึงจัดโครงการอบรมพัฒนา
ทักษะคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจ าคณะ สถาบัน ส านัก เรื่อง “การตรวจสอบ
การจัดเก็บเงินรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล” ให้แก่ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย
และหน่วยงาน รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจ าคณะ สถาบัน ส านัก     
เมื่อวันที่ ๒๗-๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมรวงข้าว (ห้อง ๒๐๔) ช้ัน ๒ อาคาร 
วชิรานุสรณ์ คณะเกษตร และ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ช้ัน ๒ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารได้รู้ทันถึงความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ อีกทั้งให้คณะกรรมการตรวจสอบภายในฯ ได้เรียนรู้และเข้าใจการ
ตรวจสอบการจัดเก็บเงินรายได้ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ครบถ้วน ไม่รั่วไหล  
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  การจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ ส ำนักงำนตรวจสอบภำยในได้รับเกียรติจำกอธิกำรบดี
เป็นประธำนในพิธีเปิด พร้อมทั้งได้รับเกียรติจำกวิทยำกรผู้ทรงคุณวุฒิที่มำกด้วย
ประสบกำรณ์และเชี่ยวชำญโดยตรงจำกส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดิน และส ำนักงำน
คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติมำบรรยำยให้ควำมรู้ ข้อควร
ระวัง กำรด ำเนินงำนที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริต รวมทั้งควำมเข้ำใจด้ำนกฎระเบียบ 
ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่ำงๆ  ทั้งนี้กำรอบรมแบ่งเป็น ๒ วัน ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันแรก เป็นกำรบรรยำย หัวข้อพิเศษ “รู้ทัน ป้องกันกำรทุจริตมหำวิทยำลัยใน
ก ำกับของรัฐ”โดยช่วงเช้ำได้รับเกียรติจำก นำยพิศิษฐ์  ลีลำวชิโรภำส ผู้ว่ำกำรตรวจเงิน
แผ่นดินส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินเป็นวิทยำกรให้ควำมรู้  ควำมเข้ำใจแก่ผู้บริหำร
ทุกระดับของมหำวิทยำลัยฯ ผู้บริหำรหน่วยงำนระดับคณะ สถำบัน ส ำนัก 
คณะกรรมกำรตรวจสอบภำยในฯ และเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องในเรื่อง       
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กำรปฏิบัติงำนตำมกฎ ระเบียบที่ก ำหนด กำรป้องกันกำรทุจริต และกำรบริหำรงำนที่
โปร่งใสตำมหลักธรรมำภิบำลเพ่ือรองรับกำรเป็นมหำวิทยำลัยในก ำกับของรัฐ และสร้ำง
ควำมเชื่อมั่นให้แก่สำธำรณชนและช่วงบ่ำยได้รับเกียรติจำก นำยอุทิศ บัวศรี ผู้ช่วย
เลขำธิกำรคณะกรรมกำร จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำม       
กำรทุจริตแห่งชำติ มำบรรยำยให้ควำมรู้เพ่ิมเติมในเกี่ยวกับนโยบำยภำครัฐในกำร
ด ำเนินกำรต่อต้ำนกำรทุจริตในภำครัฐและทุกภำคส่วน อย่ำงเช่น พระรำชบัญญัติว่ำ
ด้วยควำมผิดเกี่ยวกับกำรเสนอรำคำต่อหน่วยงำนของรัฐ  (กฎหมำยว่ำด้วยควำมผิด
เกี่ยวกับกำรฮ้ัว)  พ.ศ. ๒๕๔๒ และแนวทำงในกำรปลูกจิตส ำนึกต่อต้ำนกำรทุจริต
คอร์รัปชั่นให้แก่คนในองค์กร ตลอดจนแนวทำงในกำรปลูกจิตส ำนึกต่อต้ำนกำรทุจริต
คอร์รัปชั่นให้แก่คนในองค์กร ซึ่งมีผู้เข้ำร่วมอบรมเป็นจ ำนวน ๑๙๒ คน ณ ห้องประชุม
รวงข้ำว ชั้น ๒ อำคำรวชิรำนุสรณ์ คณะเกษตร มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

วันที่สอง เป็นกำรบรรยำย เรื่อง “ระบบกำรรับเงินและกำรน ำส่งเงินในระบบ  
KU-ERP” และ “แนวทำงกำรตรวจสอบกำรจัดเก็บเงินรำยได้ในระบบ KU-ERP”       
โดยนำงประไพพิศ ลลิตำภรณ์  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน เพ่ือให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบภำยในฯ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในระบบกำรรับเงินและกำรน ำส่ง
เงินในระบบ KU-ERP พร้อมทั้งสำมำรถด ำเนินกำรตรวจสอบตำมแนวกำรตรวจสอบกำร
จัดเก็บเงินรำยได้อย่ำงถูกต้อง แม่นย ำ และเป็นที่น่ำเชื่อถือแนวทำงกำรตรวจสอบดังกล่ำว 
ประกอบไปด้วย แบบสอบถำมกำรควบคุมภำยใน กำรจัดเก็บเงินรำยได้ในระบบ KU-ERP 
และแนวกำรตรวจสอบ โดยมีเนื้อหำสำระที่ครอบคลุมควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน 
วัตถุประสงค์กำรตรวจสอบ ประเด็นกำรตรวจสอบทั้ง ๔ ประเด็น วิธีกำรตรวจสอบใน  
แต่ละประเด็นนั้นมีเอกสำรประกอบ ขอบเขตกำรตรวจสอบและวิธีกำรสุ่มเลือกตัวอย่ำง 
รวมถึงกระดำษท ำกำรเพื่อใช้บันทึกผลกำรตรวจสอบ ตลอดจนรูปแบบกำรรำยงำนผลกำร
ตรวจสอบและช่วงบ่ำยเป็นกำรน ำควำมรู้มำทดลองฝึกปฏิบัติตำมแนวกำรตรวจสอบ   
กำรจัดเก็บเงินรำยได้ในระบบ KU-ERP โดยแบ่งกลุ่มเป็น ๑๐ กลุ่มๆ ละ ๑๐-๑๒ คน 
และมีผู้ตรวจสอบภำยในเป็นวิทยำกรประจ ำกลุ่ม ส ำหรับผู้เข้ำร่วมอบรมประกอบด้วย 
คณะกรรมกำรตรวจสอบภำยในประจ ำคณะ สถำบัน ส ำนัก และเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน     
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ที่เกี่ยวข้อง จ ำนวน ๑๑๒ คน ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร อำคำรสำรนิเทศ ๕๐ ปี 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์   
          โครงกำรฯ นี้ มีผู้บริหำรทุกระดับของมหำวิทยำลัยฯ ผู้บริหำรหน่วยงำนระดับ
คณะ สถำบัน ส ำนัก และคณะกรรมกำรตรวจสอบภำยในฯ พร้อมด้วยเจ้ำหน้ำที่
ผู้ปฏิบัติงำนที่ เกี่ยวข้อง เข้ำร่วมอบรมทั้งสิ้น ๓๐๔ คน โดยใช้งบประมำณใน           
กำรด ำเนินงำนเป็นจ ำนวนเงิน ๑๘๖,๓๑๑.๐๐ บำท โครงกำรฯ นี้ได้รับควำมสนใจเป็น
อย่ำงมำก เพรำะผู้เข้ำอบรมสำมำรถน ำควำมรู้ ควำมเข้ำใจไปป้องกันหรือเฝ้ำระวัง         
กำรด ำเนินงำนที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริต และเสริมสร้ำงระบบกำรก ำกับดูแลให้มีควำม
โปร่งใสเป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล 
 

๒ เป็นวิทยากรบรรยาย 
 

๑. เป็นวิทยากร เรื่องระเบียบวิธีปฏิบัติทางการเงินบัญชีและการควบคุมภายใน 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน  ได้เชิญนำงประไพพิศ ลลิตำภรณ์ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน เป็นวิทยำกรบรรยำยให้ควำมรู้ เรื่อง“ระเบียบ
วิธีปฏิบัติทำงกำรเงินบัญชีและกำรควบคุมภำยใน” โดยมีนำงอัจฉรำ เฮียงโฮม       
เป็นผู้ช่วยวิทยำกรให้แก่ผู้บริหำร หัวหน้ำงำนกำรเงินบัญชี และผู้ปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้อง 
ประจ ำคณะ โครงกำร และภำควิชำ จ ำนวน ๒๐ คน เมื่อวันที่ ๔ สิงหำคม ๒๕๕๘     
ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๓ คณะวิศวกรรมศำสตร์ วิทยำเขตก ำแพงแสน   
  

๒. เป็นวิทยากร  เรื่อง “การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน” ให้กับ
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้  
      - ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม เชิญนำงประไพพิศ  ลลิตำภรณ์ ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนตรวจสอบภำยในเป็นวิทยำกรบรรยำย เรื่อง กำรบริหำรควำมเสี่ยงและ     
กำรควบคุมภำยใน โดยมีนำงอัจฉรำ เฮียงโฮม และนำยชัยวัฒน์ สุทธิวิเศษ เป็นผู้ช่วย
วิทยำกรให้แก่ผู้บริหำรและบุคลำกรของส ำนักส่งเสริมและฝึกอบรม จ ำนวน ๔๐ คน 
เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลำคม ๒๕๕๗ ณ ห้อง ๙๐๔ ชั้น ๙ อำคำรวิทยำบริกำร ส ำนักส่งเสริม
และฝึกอบรม มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  
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  -  ศาลปกครอง เชิญนำงประไพพิศ  ลลิตำภรณ์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน
ตรวจสอบภำยใน เป็นวิทยำกรบรรยำย เรื่อง โครงกำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยง                      
(Risk Management) โดยมีนำงอัจฉรำ เฮียงโฮม และนำยชัยวัฒน์ สุทธิวิเศษ เป็น
ผู้ช่วยวิทยำกรให้แก่ผู้บริหำรและบุคลำกร จ ำนวน ๔๐ คน เมื่อวันที่ ๑๓-๑๔ มกรำคม 
๒๕๕๘ ณ ห้องสัมมนำ ชั้น ๑๑ ส ำนักงำนศำลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 
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  -  ศาลปกครอง เชิญนำงประไพพิศ  ลลิตำภรณ์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน
ตรวจสอบภำยใน เป็นวิทยำกรบรรยำย เรื่อง โครงกำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยง                      
(Risk Management) โดยมีนำงอัจฉรำ เฮียงโฮม และนำยชัยวัฒน์ สุทธิวิเศษ เป็น
ผู้ช่วยวิทยำกรให้แก่ผู้บริหำรและบุคลำกร จ ำนวน ๔๐ คน เมื่อวันที่ ๑๓-๑๔ มกรำคม 
๒๕๕๘ ณ ห้องสัมมนำ ชั้น ๑๑ ส ำนักงำนศำลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 
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๖) ผลงานประกันคุณภาพ 
 

ส ำนักงำนตรวจสอบภำยในด ำเนินกำรประกันคุณภำพ แบ่งเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ 
๑) กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ตำมแนวทำงและตัวบ่งชี้ของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
อุดมศึกษำ (สกอ.) และกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำที่มุ่งสู่ควำมเป็นเลิศ เพ่ือให้เกิด
กำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำให้มีคุณภำพอย่ำงก้ำวกระโดดและยั่งยืน โดยใช้เกณฑ์
คุณภำพกำรศึ กษำ เ พ่ื อกำรด ำ เนิ นกำรที่ เ ป็ น เ ลิ ศ  (Education Criteria for 
Performance Excellence : EdPex)  ๒) กำรประกันคุณภำพงำนตรวจสอบภำยใน 
ตำมแนวทำงกำรประเมินตนเองของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำร     
ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำร พ.ศ.
๒๕๕๑ ข้อ ๑๓(๓) โดยก ำหนดให้ทุกส่วนรำชกำรมีกำรประกันคุณภำพงำนตรวจสอบ
ภำยในเป็นประจ ำทุกปี เพ่ือให้เกิดควำมเชื่อมั่นอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำกระบวนกำร
ท ำงำนของส ำนักงำนตรวจสอบภำยในสำมำรถน ำไปสู่ผลกำรท ำงำนของส ำนักงำน
ตรวจสอบภำยในสำมำรถน ำไปสู่กำรท ำงำนที่มีคุณภำพ รำยงำนผลกำรตรวจสอบได้รับ
กำรยอมรับจำกผู้บริหำร ผู้รับตรวจ ผู้ที่เกี่ยวข้อง และช่วยสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กับส่วน
รำชกำร ซึ่งในปีงบประมำณ ๒๕๕๗ ส ำนักงำนตรวจสอบภำยในมีกำรด ำเนินกำร ดังนี้  

๑. การประกันคุณภาพการศึกษา มหำวิทยำลัยได้จัดให้ส ำนักงำนตรวจสอบ
ภำยในเป็นหน่วยงำนหนึ่งในกลุ่มภำรกิจ (Cluster) ของส ำนักงำนอธิกำรบดี โดยเร่ิม
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ด ำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำตั้งแต่ปีกำรศึกษำ ๒๕๔๔ และในแต่ละปีจะได้รับ
กำรประเมินจำกคณะกรรมกำรประเมินทั้งในระดับส ำนักและระดับมหำวิทยำลัย ซึ่งกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับส ำนัก ในรอบปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ (๑ มิถุนำยน 
๒๕๕๖-๓๑ กรกฎำคม ๒๕๕๘) เป็นกำรประเมินโดยใช้เกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำเพ่ือ     
กำรด ำเนินกำรที่เป็นเลิศ (EdPex) ซึ่งเป็นเกณฑ์ใหม่และเปลี่ยนรูปแบบและวิธีกำรใน
กำรประเมิน ท ำให้ในรอบปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ จึงไม่ได้รับกำรประเมินจำกคณะกรรมกำร
ประเมินคุณภำพของส ำนักงำนอธิกำรบดี (Peer Review)  ส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน
ได้ท ำกำรศึกษำตนเองตำมแนวทำงกำรประเมินคุณภำพ EdPex เ พ่ือวิเครำะห์
สถำนภำพตนเองในบริบทกำรท ำงำน ปัจจัยภำยใน ปัจจัยสภำวะแวดล้อมกำรแข่งขัน
ภำยนอก และควำมมีประสิทธิผลของกำรด ำเนินงำน และได้จัดท ำรำยงำนกำรศึกษำ
ตนเอง (SSR) โดยรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนใน ๖ หมวด เพ่ือให้ทรำบกระบวนกำรใน
กำรท ำงำนและผลลัพธ์ของกำรด ำเนินงำน 

ส ำหรับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับมหำวิทยำลัย ส ำนักงำนตรวจสอบ
ภำยในได้รับมอบหมำยให้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในข้อย่อยที่ ๓ ด ำเนินงำนตำมแผน
บริหำรควำมเสี่ยง ที่เป็นผลจำกกำรวิเครำะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจำกปัจจัย
ภำยนอก หรือปัจจัยที่ไม่สำมำรถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจของ
สถำบันและให้ระดับควำมเสี่ยงลดลงจำกเดิม ขององค์ประกอบที่ ๕ เร่ือง กำรบริหำร
จัดกำร (ข้อย่อย ๗ ข้อ) ซึ่งมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ได้บริหำรควำมเสี่ยงครบทุก
กระบวนกำร และด ำเนินกำรตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ท ำ
ให้ระดับควำมเสี่ยงลดลง โดยในรอบปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์
มำตรฐำนของ สกอ.ในองค์ประกอบที่ ๕ ได้คะแนนกำรประเมิน ๔ คะแนนอยู่ในระดับดี  

๒. การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ส ำนักงำนตรวจสอบภำยในได้
สอบทำนและทบทวนกำรปฏิบัติงำนว่ำเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยในและ
จริยธรรมในกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน เพ่ือให้ผู้บริหำรและหน่วยรับตรวจมีควำม
ม่ันใจในกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนตรวจสอบภำยในเป็นไปตำมมำตรฐำน           
กำรตรวจสอบภำยใน โดยได้จัดท ำแบบประเมินตนเอง ประจ ำปี ๒๕๕๘ ตำมแนวทำง
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กำรประเมินตนเองของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำร  พ.ศ.๒๕๕๗ ซึ่งมี
ประเด็นที่ใช้ในกำรพิจำรณำรวมทั้งสิ้น ๑๔ ประเด็น ประกอบด้วยมำตรฐำนด้ำน
คุณสมบัติ ๔ ประเด็น มำตรฐำนด้ำนกำรปฏิบัติงำน จ ำนวน  ๖ ประเด็น และจริยธรรม
กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน ๔ ประเด็น  

ในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๘ ส ำนักงำนตรวจสอบภำยในมีกำรประเมิน
คุณภำพกำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมมำตรฐำนและจริยธรรมผู้ตรวจสอบภำยใน โดยใน
ภำพรวมผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนทั้งมำตรฐำนด้ำนคุณสมบัติ มำตรฐำนด้ำน    
กำรปฏิบัติงำน และจริยธรรมกำรปฏิบัติงำนผู้ตรวจสอบภำยใน อยู่ในระดับดีมำก    
โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ย ๔.๙๙ จำกคะแนนเต็ม ๕ 
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การพัฒนาบุคลากร 
 

 บุคลำกรเป็นหนึ่งในปัจจัยทำงกำรบริหำรและเป็นทรัพยำกรที่มีคุณค่ำมำกที่สุด
ในองค์กร เนื่องจำกบุคลำกรเป็นผู้ผลักดันให้องค์กรสำมำรถด ำเนินภำรกิจต่ำงๆ       
ให้ส ำเร็จลุล่วง  ดังนั้นองค์กรจึงเน้นด้ำนกำรส่งเสริมบุคลำกรทุกส่วนให้มีกำรพัฒนำ
ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทั้งทำงวิชำชีพ และวิชำกำร ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีช่วยกันสร้ำง
คุณค่ำและชื่อเสียงให้แก่องค์กร ซึ่งทำงส ำนักงำนตรวจสอบภำยในให้ควำมส ำคัญใน
เรื่องดังกล่ำว โดยได้มีกำรพัฒนำบุคลำกรเป็นประจ ำทุกปี เพ่ือปรับตัวให้ทันต่อกำร
เปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันสู่กำรเป็นผู้ตรวจสอบภำยในยุคดิจิตอล ผู้ตรวจสอบ
ภำยในจึงต้องเพ่ิมพูนควำมรู้ ควำมสำมำรถ และทักษะทั้งทำงด้ำนวิชำชีพ วิชำกำร 
รวมถึงเทคโนโลยีและกำรสื่อสำรที่ทันสมัย เพ่ือมำประยุกต์ใช้กับงำนตรวจสอบภำยใน
ยุคดิจิตอลที่มีควำมซับซ้อนและยำกมำกขึ้น ผู้ตรวจสอบภำยในจึงต้องใช้ทั้งควำมรู้ 
ทักษะและประสบกำรณ์ ตลอดจนสติปัญญำในกำรคิดวิเครำะห์ สังเครำะห์ เพ่ือแก้ไข
สถำนกำรณ์อย่ำงมีประสิทธิภำพ ซึ่งในปีนี้ ส ำนักงำนตรวจสอบภำยในได้ส่งบุคลำกร
ร่ วมประชุม  อบรม สัมมนำกับหน่ วยงำนภำยใ นและภำยนอกที่ มี ชื่ อ เสี ย ง                
โดยมีรำยละเอียด ดังนี้  
 

๑.  โครงการจัดการความรู้ด้านการตรวจสอบภายใน (KM)  
  ส ำนักงำนตรวจสอบภำยในให้ควำมส ำคัญกับกำรจัดกำรควำมรู้ ซึ่งถือว่ำเป็น

ต้นทุนทำงปัญญำที่สำมำรถน ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและหน่วยงำน ประกอบ
กับกำรประเมินคุณภำพภำยในก ำหนดตัวชี้วัดในกำรจัดกำรควำมรู้ ส ำนักงำนฯ จึงได้
ด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้เรื่อยมำและเพ่ือให้มีกำรจัดกำรควำมรู้ที่เป็นรูปธรรมชัดเจน 
ส ำนักงำนฯจึงได้ก ำหนดประเด็นควำมรู้ที่ส ำคัญ ในกำรปฏิบัติงำน ได้แก่ ควำมรู้ด้ำน
กำรตรวจสอบกำรจัดเก็บเงินรำยได้ในระบบ KU-ERP โดยมีเป้ำหมำยเพ่ือให้ผู้ตรวจ
สอบภำยในของส ำนักงำนฯ ได้เรียนรู้และพัฒนำองค์ควำมรู้ของตนเองตำมกระบวนกำร
ตรวจสอบที่เป็นมำตรฐำนสำกล กำรปฏิบัติที่เป็นไปตำมกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ทำง
กำรเงินและงบประมำณของระบบกำรบริหำรทรัพยำกรองค์กำร (ERP) รวมทั้งให้
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ค ำปรึกษำ แนะน ำ แก่คณะกรรมกำรตรวจสอบภำยในประจ ำหน่วยงำนในกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ระหว่ำง  
ผู้ตรวจสอบภำยในและคณะกรรมกำรตรวจสอบภำยในฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
แสดงถึงกำรบริหำรงำนที่โปร่งใสของมหำวิทยำลัย  สู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยในก ำกับ   
ของรัฐ ส ำนักงำนฯ จึงได้จัดกำรควำมรู้ ดังนี้  
การถอดความรู้: ผู้ตรวจสอบภำยในได้ประชุมและก ำหนดประเด็นควำมรู้ที่ส ำคัญด้ำน
กำรตรวจสอบเงินรำยได้ในระบบ KU-ERP เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภำยในมีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนกำรตรวจสอบภำยในและสำมำรถปฏิบัติงำนได้ตำม
มำตรฐำนสำกล พร้อมทั้งกำรค้นหำเทคนิคต่ำงๆ เพื่อน ำมำสู่แนวปฏิบัติที่ดีและตรงตำม
เป้ำหมำย   
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: ผู้ตรวจสอบภำยในได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเจ้ำหน้ำที่ผู้ดูแลและ
เกี่ยวข้องกับกำรจัดเก็บเงินรำยได้ในระบบ KU-ERP เกี่ยวกับข้ันตอนกำรจัดเก็บเงิน
รำยได้รวมถึงกำรบันทึกบัญชี  อีกทั้งได้ร่วมระดมสมองระหว่ำงผู้ตรวจสอบภำยในกับ
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ร่วมกันวิเครำะห์กระบวนกำรข้ันตอนกำรจัดเก็บเงินรำยได้ 
เอกสำรหลักฐำน และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดท ำแนวกำรตรวจสอบเงินรำยได้ใน
ระบบ KU-ERP (Audit Program) กระดำษท ำกำรตรวจสอบ รำยงำนผลกำรตรวจสอบ
และตัวอย่ำงเอกสำรประกอบ  
การน าไปใช้: ผู้ตรวจสอบภำยในได้น ำแนวกำรตรวจสอบเงินรำยได้ในระบบ KU-ERP 
(Audit Program) ใช้ในกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรให้ควำมรู้และให้ค ำปรึกษำแนะน ำแก่
คณะกรรมกำรตรวจสอบภำยในประจ ำหน่วยงำน เพื่อที่จะสำมำรถน ำ Audit Program 
และควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ในกำรตรวจสอบเงินรำยได้ของหน่วยงำนตำมแผนกำรตรวจสอบ
ประจ ำปี ๒๕๕๘ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล  
การบ ารุงรักษา : ส ำนักงำนตรวจสอบภำยในประชุมหำรือกันเพื่อทบทวนแนวกำร
ตรวจสอบเงินรำยได้ในระบบ KU-ERP และหำแนวทำงพัฒนำปรับปรุง Audit Program 
ให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึน สอดคล้องกับกำรปฏิบัติงำน โดยได้ปรับปรุงกระดำษ      
ท ำกำรตรวจสอบเงินรำยได้ให้มีควำมสมบูรณ์ข้ึน  นอกจำกนี้ส ำนักงำนฯ  ได้น ำแนว         
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กำรตรวจสอบเงินรำยได้ในระบบ KU-ERP เผยแพร่บนเว็บไซต์ส ำนักงำนตรวจสอบ
ภำยใน เพื่อให้ผู้ที่สนใจสำมำรถน ำไปใช้เป็นแนวทำงในกำรตรวจสอบต่อไป    
 

๒.  โครงการสัมมาทิฐิ “ EMERGING IDENTITY OF INTERNAL AUDIT ” 
 ส ำนักงำนตรวจสอบภำยในจัดโครงกำรสัมมำทิฐิในปีนี้ เพ่ือมุ่งเน้นพัฒนำ
ศักยภำพของบุคลำกรเป็นส ำคัญทั้งทำงด้ำนสติปัญญำ ร่ำงกำยและจิตใจ  ตลอดจน
เสริมสร้ำงควำมรักและรักษำควำมสำมัคคีระหว่ำงกัน เพ่ือร่วมกันสร้ำงสรรค์ผลงำนที่
เป็นประโยชน์และน ำไปสู่กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยอย่ำงยั่งยืนตำมแผนกำรตรวจสอบ
ประจ ำปี โดยโครงกำรฯ นี้ จัดขึ้นที่จังหวัดน่ำน ระหว่ำงวันที่ ๒๘-๓๑ มกรำคม ๒๕๕๘ 
มีบุคลำกรเข้ำร่วมโครงกำรจ ำนวน ๑๐ คน และ นำงสำวสุภิญญำ ปำนด ำ นักวิชำกำร
คอมพิวเตอร์ ช ำนำญกำรพิเศษ บุคลำกรยืมตัวจำกส ำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ ซึ่งมี
วัตถุประสงค์เ พ่ือให้ผู้ตรวจสอบภำยในและบุคลำกรรับเชิญได้ร่วมกันอภิปรำย
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นและประสบกำรณ์ระหว่ำงกัน เพ่ือน ำไปประยุกต์ใช้ให้เกิ ด
ประโยชน์กับงำนตรวจสอบ โดยภำยในโครงกำรฯ มีกิจกรรมต่ำงๆ ดังนี้  

๑. การระดมความคิดเห็น(Brainstorming)บุคลำกรได้ร่วมกันระดมควำม
คิดเห็นเพ่ือวำงแผนและขั้นตอนกำรตรวจสอบงบกำรเงิน วิทยำเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร ประกอบด้วย 

    ๑.๑ แนวกำรตรวจสอบงบกำรเงิน(Audit Program) เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบ
ภำยในมีวิธีกำรและขั้นตอนในกำรตรวจสอบเป็นไปตำมมำตรฐำน 

    ๑.๒ แบบสอบถำมกำรควบคุมภำยใน เพ่ือประเมินควำมเพียงพอและ
เหมำะสมของกำรควบคุมภำยในด้ำนกำรควบคุมท่ัวไป กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรบันทึกบัญชี 
กำรติดตำมและรำยงำนทำงกำรเงิน  

๒. การบรรยาย และแลกเปลี่ยนความรู้ของบุคลำกรส ำนักงำนตรวจสอบ
ภำยในที่ได้เข้ำร่วม โครงกำร IIA Thailand Annual Conference 2014 ซึ่งจัดโดย
สมำคมผู้ตรวจสอบภำยในแห่งประเทศไทย ทั้งนี้บุคลำกรจะได้น ำควำมรู้ที่ได้รับจำกกำร
แลกเปลี่ยนควำมรู้ ไปประยุกต์ใช้ในงำนตรวจสอบให้ได้มำตรฐำนสำกล และเข้ำใจ
บทบำทของผู้ตรวจสอบภำยใน ในเรื่องต่ำงๆ ดังนี้  
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๒.๑ Corporate Social Responsibility 
๒.๒ Transforming Internal Audit To the New Era 
๒.๓ Maximizing Value from Your Lines of Defense 
๒.๔ CEO's Vision Deploying Internal Auditor 

 

๓. การท าบุญ  ไหว้พระ บุคลำกรของส ำนักงำนตรวจสอบภำยในได้พร้อมใจ
กันท ำบุญและไหว้พระ เพ่ือควำมเป็นสิริมงคลและควำมสงบสุขทำงใจ โดยได้เดินทำงไป
กรำบไหว้นมัสกำร วัดพระธำตุแช่แห้ง พระธำตุช่อแฮ วัดศรีพันต้น วัดภูมินทร์         
วัดมิ่งเมือง วัดพระธำตุเขำน้อย วัดพระธำตุช้ำงค้ ำ วัดสวนตำล วัดบุญยืน วัดหนองบัว 
วัดปรำงค์ และเสำหลักเมือง สร้ำงควำมเปี่ยมสุขให้กับบุคลำกรเป็นอย่ำงมำก  
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การประชุม/อบรม/สัมมนา   
ส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน  ส่งเสริมให้บุคลำกรเข้ำร่วม ประชุม อบรม สัมมนำ    

กับหน่วยงำนภำยนอกและหน่วยงำนภำยใน ดังน้ี 
 

วัน เดือน/ปี หัวข้อ/เรื่อง/หลักสูตร หน่วยงานท่ีจัด ผู้เข้าอบรม 
หน่วยงานภายนอก 

๒-๗ พ.ย.๕๗ โครงกำรอบรมตรวจสอบกำร
เบิกจ่ำยเงินค่ำรักษำพยำบำล
ข้ำรำชกำรของส่วนรำชกำร 

กระทรวง 
ศึกษำธิกำร 

นำงสำวยุพิน อ  ำเมือง  

๒๒-๒๓ ธ.ค. ๕๗ โครงกำรสัมมนำส่งเสริมขีด
สมรรถนะผู้ตรวจสอบภำยใน
ภำครัฐ เรื อง “กำรตรวจสอบ
กำรบริหำรเชิงปฏิบัติกำร” 

กรมบัญชีกลำง นำงอัจฉรำ เฮียงโฮม 

๑๔-๑๕ ม.ค.๕๘ โ ค ร งก ำร อบร มห ลัก สู ต ร
ประกำศนียบัตรผู้ตรวจสอบ
ภำยในภำครัฐ(CGIA) ประจ ำปี
งบประมำณ ๒๕๕๘ หลักสูตร 
Fundamental  

กรมบัญชีกลำง นำงขวัญฤทัย นำคทรงแก้ว 

๑๖-๒๒ มี.ค.๕๘ โ ค ร งก ำร อบร มห ลั ก สู ต ร
ประกำศนียบัตรผู้ตรวจสอบ
ภำยในภำครัฐ(CGIA) ประจ ำปี
งบประมำณ ๒๕๕๘ หลักสูตร 
Advanced ด้ำน Financial 
and Compliance รุ่นที  ๑ 

กรมบัญชีกลำง นำงสำวสุชำดำ ตันโชติกุล 

๒๓ เม.ย.๕๘  โครงกำรสัมมนำ “เครือข่ำย
ก ำ ร จั ด ก ำ ร ค ว ำ ม รู้ นั ก
ตรวจสอบภำยในระห ว่ำง
มหำวิทยำลัย” 

 สถำบันเทคโนโลยี 
   พระจอมเกล้ำ 

เจ้ำคุณทหำร
ลำดกระบัง 

๑.นำงประไพพิศ ลลิตำภรณ์   
๒.นำงอัจฉรำ เฮียงโฮม  
๓.นำยชัยวัฒน์ สุทธิวิเศษ  
๔.นำงจิตริณีย์  หล่อวิจิตร 
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วัน เดือน/ปี หัวข้อ/เร่ือง/หลักสูตร หน่วยงานที่จัด  ผู้เข้าอบรม 
๕ มิ.ย.๕๘ โครงกำรประชุมสัมมนำเชิง

วิชำกำรของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบและประเมินผล

ประจ ำกระทรวงกับผู้บริหำร
กระทรวงศึกษำธิกำร ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๘  

กระทรวง 
ศึกษำธิกำร 

๑.นำงประไพพิศ ลลิตำภรณ์   
๒.นำงสำวภิญลดำ หวังแก้ว 
๓.นำงสำวสุชำดำ ตันโชติกุล 

๒-๑๒ มิ.ย.๕๘ โครงกำรอบรมหลักสูตร “กำร
เสริ มสร้ ำ งสมรรถนะด้ ำน
กำร เ งินกำรคลั งภำครั ฐ ” 
ระดับช ำนำญกำรรุ่นที่ ๑๐  

กรมบัญชีกลำง นำงจิตริณีย์ หล่อวิจิตร 

๓-๘ ส.ค.๕๘  โครงกำรอบรมหลักสูตร 
 ประกำศนียบัตรผู้ตรวจสอบ 
 ภำยในภำครัฐ (CGIA) ประจ ำปี 
 งบประมำณ ๒๕๕๘ หลักสูตร  
 Intermediate Consulting  
รุ่นที่ ๒ 

กรมบัญชีกลำง นำงจิตริณีย์ หล่อวิจิตร 

 ๑๐-๑๑ ก.ย.๕๘ โครงกำรสัมมนำ “เครือข่ำยกำร
จัดกำรควำมรู้ นักตรวจสอบ
ภำยในระหว่ำงมหำวิทยำลัย” 

มหำวิทยำลยั 
ขอนแก่น 

๑.นำงประไพพิศ ลลิตำภรณ์   
๒.นำงอัจฉรำ เฮียงโฮม  
๓.นำยชัยวัฒน์ สุทธิวิเศษ  
๔..นำงสำวภิญลดำ หวังแก้ว 
๕.นำงจิตริณีย์  หล่อวิจิตร 
๖.นำงสำวสุชำดำ ตันโชติกุล 
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 วัน เดือน/ปี หัวข้อ/เรื่อง/หลักสูตร หน่วยงานท่ีจัด ผู้เข้าอบรม 
    

๕ พ.ย.๕๗ โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่องการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ 

ส านักงาน
อธิการบดี 

๑.นางอัจฉรา เฮียงโฮม 
๒.นางสาวสุชาดา ตันโชติกุล 

๒๖ พ.ย.๕๗ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง“การถ่ายภาพด้วยกล้อง
ดิจิตอลเบื้องต้น” 

งาน
ประชาสัมพันธ์ 

 นางอัจฉรา เฮียงโฮม 

๑๔ ต.ค.๕๗  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
 “การจัดท าแผนบริหารความ 
เสี่ยงด้านโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา” 

ส านักงาน
ตรวจสอบ
ภายใน 

๑.นางประไพพิศ ลลิตาภรณ์   
๒.นางอัจฉรา เฮียงโฮม  
๓.นายชัยวัฒน์ สุทธิวิเศษ  
๔.นางวรรณธนา บุญมี   
๕.นางสาวภิญลดา หวังแก้ว 
๖.นางจิตริณีย์  หล่อวิจิตร 
๗ นางสาวสุชาดา ตันโชติกุล 
๘.นางสาวยุพิน อ่ าเมือง 
๙.นางขวัญฤทัย นาคทรงแก้ว 
๑๐.นางสาวพร้อมพรรณ  รอดสวัสดิ์ 
 

  ๒๘-๓๑ ม.ค.๕๘     โ ค ร ง ก า ร สั ม ม า ทิ ฐิ 
“EMERGING IDENTITY OF 
INTERNAL AUDIT” 

ส านักงาน
ตรวจสอบ
ภายใน 

๑.นางประไพพิศ ลลิตาภรณ์   
๒.นางอัจฉรา เฮียงโฮม  
๓.นายชัยวัฒน์ สุทธิวิเศษ  
๔.นางวรรณธนา บุญมี   
๕.นางสาวภิญลดา หวังแก้ว 
๖.นางจิตริณีย์  หล่อวิจิตร 
๗ นางสาวสุชาดา ตันโชติกุล 
๘.นางสาวยุพิน อ่ าเมือง 
๙.นางขวัญฤทัย  นาคทรงแก้ว  
๑๐.นางสาวพร้อมพรรณ  รอดสวัสดิ์ 

 

หน่วยงานภายใน 
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วัน /เดือน/ปี หัวข้อ/เรื่อง/หลักสูตร หน่วยงานท่ีจัด ผู้เข้าอบรม 
๒๐ พ.ค.- 
๓ ก.ค.๕๘  

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร 
“การบริหารงานอุดมศึกษา
ระดับสูง” รุ่นที่ ๒  

ส านักส่งเสริม
และฝึกอบรม 
ก าแพงแสน 

นางอัจฉรา เฮียงโฮม 

 ๒๘-๒๙ พ.ค.๕๘ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
เ รื่ อ ง  “ก าร เ ขี ย น ห นั ง สื อ
ราชการ” รุ่นที่ ๑ 

กองการ
เจ้าหน้าที่ 

นางขวัญฤทัย นาคทรงแก้ว 

๔-๕ มิ.ย.๕๘ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
เ รื่ อ ง  “ก าร เ ขี ย น ห นั ง สื อ
ราชการ” รุ่นที่ ๒ 

กองการ
เจ้าหน้าที่ 

นางสาวยุพิน อ่ าเมือง 

  ๒๗-๒๘ ก.ค.๕๘ โครงการอบรมพัฒนาทักษะ
คณ ะกรรมการตร วจสอบ
ภายในประจ าคณะ สถาบัน 
ส านัก  เรื่อง “การตรวจสอบ
การจัดเก็บเงินรายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสิทธิผล” 

ส านักงาน
ตรวจสอบ
ภายใน 

๑.นางประไพพิศ ลลิตาภรณ์   
๒.นางอัจฉรา เฮียงโฮม  
๓.นายชัยวัฒน์ สุทธิวิเศษ  
๔.นางวรรณธนา บุญมี   
๕.นางสาวภิญลดา หวังแก้ว 
๖.นางจิตริณีย์  หล่อวิจิตร 
๗ นางสาวสุชาดา ตันโชติกุล 
๘.นางสาวยุพิน อ่ าเมือง 

  ๙.นางขวัญฤทัย นาคทรงแก้ว 
 ๑๐.นางสาวพร้อมพรรณ รอดสวัสดิ์ 

๒๗-๒๘ ส.ค.๕๘ โครงการพัฒนากระบวนการ
ท างานให้ มีประสิทธิภาพ : 
หลักสูตรแนวทางการปฏิบัติใน
การจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาด
อิ เ ล็ ก ท รอ นิ คส์ ( Electronic 
Market:e-Market) แ ล ะ ด้ ว ย
วิ ธี ก า ร ป ร ะ ก ว ด ร า ค า
อิ เล็ กทรอนิกส์  ( Electronic 
Bidding : e-Market) 

คณะ
บริหารธุรกิจ 

๑.นางอัจฉรา เฮียงโฮม  
๒.นายชัยวัฒน์ สุทธิวิเศษ  
๓.นางสาวภิญลดา หวังแก้ว  
๔.นาง จิตริณี ย์  หล่ อ วิ จิตร     
๕.นางสาวยุพิน อ่ าเมือง  
๖.นางขวัญฤทัย นาคทรงแก้ว 

   ๗.นางวรรณธนา บุญมี 
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๑ รศ.ดร.สรุวิช วรรณไกรโรจน ์ รองศำสตรำจำรย ์ คณะเกษตร 

๒ นำงสำววสพร นิชรัตน ์ อำจำรย ์ คณะเกษตร 

๓ นำงสำวกัญญำรัตน์ หริัญรัตน ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน คณะเกษตร 

๔ นำงสำวณัฏฐณิี ทะนะแสง เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป คณะเกษตร 

๕ นำยนริศ ปำนศรีแก้ว นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ  
ช ำนำญกำร 

คณะเทคนิคกำรสัตวแพทย ์

๖ ผศ.นำวำโทส ำรำญ ทองเล็ก ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ คณะบริหำรธรุกิจ 

๗ นำงสำวพรรทิมำ ติยะบตุร เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป  
ช ำนำญกำร 

คณะบริหำรธรุกิจ 

๘ รศ.สริิวรรณ นันทจันทูล รองศำสตรำจำรย ์ คณะมนุษยศำสตร ์

๙ นำงสำวสลักจิตร ทวีวิโรตม์กติต ิ นักวิชำกำรศึกษำ 
ช ำนำญกำร 

คณะมนุษยศำสตร ์

๑๐ นำงสำวปยิวรรณ จั่นเพิ้ง เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป  
ช ำนำญกำร 

คณะมนุษยศำสตร ์

๑๑ รศ.ดร.สมหวัง ขันตยำนุวงศ์ รองศำสตรำจำรย ์ คณะวนศำสตร ์

๑๒ นำงปุณณภำ สำยขุนทด บุคลำกร ช ำนำญกำรพิเศษ คณะวนศำสตร ์

๑๓ นำงสำวเกื้อกูล อุตรำรัชต์กิจ เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป  
ช ำนำญกำร 

คณะวนศำสตร ์

๑๔ นำงบรรเจดิ ศรีโปฎก เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป  
ช ำนำญกำร 

คณะวนศำสตร ์
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๑๕ ผศ.วันวิสำ สุดประเสริฐ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ คณะวิทยำศำสตร ์

๑๖ นำงศรินยำ ม่วงเพ็ง เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป คณะวิทยำศำสตร ์

๑๗ รศ.เกียรติยุทธ กวีญำณ รองศำสตรำจำรย ์ คณะวิศวกรรมศำสตร ์

๑๘ ผศ.ดร.ปำนจิต ด ำรงกุลก ำจร ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ คณะวิศวกรรมศำสตร ์

๑๙ นำยปวเรศ ชมเดช อำจำรย ์ คณะวิศวกรรมศำสตร ์

๒๐ นำงสุกิจจำ พงษ์สุวรรณ เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป  
ช ำนำญกำร 

คณะวิศวกรรมศำสตร ์

๒๑ นำงสำวรัชภร พำนิชเฮง เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป คณะวิศวกรรมศำสตร ์

๒๒ ผศ.ภัทรวรรธน์ จรีพัฒน์ธนธร ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ คณะศึกษำศำสตร ์

๒๓ นำยมฤษฎ์ แก้วจินดำ อำจำรย ์ คณะศึกษำศำสตร ์

๒๔ นำยประสบโชค โชคเหมำะ อำจำรย ์ คณะศึกษำศำสตร ์

๒๕ นำงสำวกำนดำ บุญม ี เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป คณะศึกษำศำสตร ์

๒๖ รศ.นงนุช อังยุรีกุล รองศำสตรำจำรย ์ คณะเศรษฐศำสตร ์

๒๗ รศ.ดร.วินัย พุทธกูล รองศำสตรำจำรย ์ คณะเศรษฐศำสตร ์

๒๘ นำงสำววนิดำ กมลจินดำ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
ช ำนำญกำร   

คณะเศรษฐศำสตร ์

๒๙ รศ.นิตยำ เงินประเสริฐศร ี รองศำสตรำจำรย ์ คณะสังคมศำสตร ์

๓๐ ผศ.ทิพทินนำ สมุทรำนนท์ 
 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ คณะสังคมศำสตร ์
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๓๑ นำงสำวชุติมน ศรีนวกะตระกูล นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
ช ำนำญกำร   

คณะสังคมศำสตร ์

๓๒ นำงสำวทวิกำ อินสอน นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
ช ำนำญกำร   

คณะสังคมศำสตร ์

๓๓ ผศ.สันติ แก้วโมกลุ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ คณะสัตวแพทยศำสตร ์

๓๔ ผศ.อุไร พงศ์ชัยฤกษ์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ คณะสัตวแพทยศำสตร ์

๓๕ ผศ.อุคเดช บุญประกอบ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ คณะสัตวแพทยศำสตร ์

๓๖ นำงสำวปริญทิพย์ วงศ์ไทย อำจำรย ์ คณะสัตวแพทยศำสตร ์

๓๗ นำงอำริยำ ยอดหล้ำ เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป 
ช ำนำญกำรพิเศษ 

คณะสัตวแพทยศำสตร ์

๓๘ ดร.กิตติชัย ดวงมำลย ์ อำจำรย ์ คณะสิ่งแวดล้อม 

๓๙ ดร.นฤชิต ด ำปิน อำจำรย ์ คณะสิ่งแวดล้อม 

๔๐ นำยพิทักษ์ พุ่มไสว นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน คณะสิ่งแวดล้อม 

๔๑ นำงสำวฟำรีดำ เรำะห์มำนีย ์ บุคลำกร ช ำนำญกำร คณะอุตสำหกรรมเกษตร 

๔๒ นำงสำววำสนำ แตงอ่อน ผู้ปฏิบัติงำนบริหำร คณะอุตสำหกรรมเกษตร 

๔๓ นำงฤทัยวรรณ สิทธิวรกร เจ้ำหนำ้ที่บริหำรงำนทั่วไป คณะอุตสำหกรรมเกษตร 

๔๔ นำงโสภำ อินทรณุ นักวิชำกำรศึกษำ 
ช ำนำญกำรพิเศษ 

บัณฑิตวิทยำลัย 

๔๕ นำงลออรัตน์ ไพรสิงห ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
ช ำนำญกำร   

บัณฑิตวิทยำลัย 
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๔๖ นำงสำวจันทิมำ จิตระพันธ ์ เจ้ำหนำ้ที่บริหำรงำนทั่วไป บัณฑิตวิทยำลัย 

๔๗ นำยวุฒินันท์ คงทัด นักวิจัย เชี่ยวชำญ สถำบันค้นคว้ำและพัฒนำ
ผลิตผลฯ 

๔๘ นำยวรำวุฒิ ศุภมติรมงคล นักวิจัย ช ำนำญกำร สถำบันค้นคว้ำและพัฒนำ
ผลิตผลฯ 

๔๙ นำงสุนทรำ อุชุภำพ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
ช ำนำญกำร   

สถำบันค้นคว้ำและพัฒนำ
ผลิตผลฯ 

๕๐ นำงสุภัญญ์ณำ เกิดแก้ว เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป สถำบันค้นคว้ำและพัฒนำ
ผลิตผลฯ 

๕๑ นำงสำวพิมพ์ปวีณ อนุพันธ์ บุคลำกร สถำบันวิจยัและพัฒนำแห่ง มก. 

๕๒ นำงสำววำสนำ บัวจันทร ์ เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป 
ช ำนำญกำร 

สถำบันวิจยัและพัฒนำแห่ง มก. 

๕๓ นำงสำวอัจฉรำวรรณ คล้องช้ำง เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป 
ช ำนำญกำร 

สถำบันวิจยัและพัฒนำแห่ง มก. 

๕๔ นำงสำวจำรุวรรณ วิชัยพรหม เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป สถำบันวิจยัและพัฒนำแห่ง มก. 

๕๕ นำงสำวธนพร มีโพธ์ิ นักวิชำกำรศึกษำ ส ำนักทะเบียนและประมวลผล 

๕๖ นำงสำวพรปณต ปกครอง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ส ำนักทะเบียนและประมวลผล 

๕๗ นำยธเนศ ดำวรุ่งโรจน ์ นักวิจัย ช ำนำญกำร ส ำนักงำนประกันคณุภำพ 

๕๘ นำงสำวณัฏยำ เบ้ำสุภ ี นักวิชำกำรศึกษำ ส ำนักงำนประกันคณุภำพ 

๕๙ นำงประวีณ์นุช เกตุแก้ว นักวิชำกำรศึกษำ ช ำนำญกำร ส ำนักงำนประกันคณุภำพ 

๖๐ นำงสุภำพร สอนวงษ์  นักวิชำกำรคอมพิวเตอร ์ 
ช ำนำญกำรพิเศษ 

ส ำนักบริกำรคอมพิวเตอร ์
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๖๑ นำงสำวสุภญิญำ ปำนด ำ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร ์ 
ช ำนำญกำรพิเศษ 

ส ำนักบริกำรคอมพิวเตอร ์

๖๒ นำงวิภำ นกแก้ว นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
ช ำนำญกำร   

ส ำนักส่งเสรมิและฝกึอบรม 

๖๓ นำงเพื่อนแก้ว ทองอ ำไพ นักเอกสำรสนเทศ  
ช ำนำญกำรพิเศษ 

ส ำนักหอสมดุ 

๖๔ นำงสำวนภำลัย ทองปัน บรรณำรักษ์ 
ช ำนำญกำรพิเศษ 

ส ำนักหอสมดุ 

๖๕ นำงสำวธนำภรณ์ ฉิมแพ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
ช ำนำญกำร   

ส ำนักหอสมดุ 

๖๖ นำงสำวดลนภำ แว่วศร ี บรรณำรักษ์ ช ำนำญกำร ส ำนักหอสมดุ 

๖๗ จ่ำสิบตรสีวรรค์ชิด สภุำพวงษส์กุล นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
ช ำนำญกำร   

ส ำนักงำนอธิกำรบด ี
 

๖๘ นำงสำวสุชีรำ จรรยำมั่น นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
ช ำนำญกำรพิเศษ   

กองแผนงำน 

วิทยาเขตก าแพงแสน 

๖๙ นำยธีระศักดิ์ จ ำปำนิล นักวิชำกำรคอมพิวเตอร ์ คณะเกษตร ก ำแพงแสน 

๗๐ นำงสำวทัสนนัทน์ หงสะพัก นักวิจัย ช ำนำญกำร คณะเกษตร ก ำแพงแสน 

๗๑ นำงสำวอตินุช แซ่จิว นักวิจัย ช ำนำญกำร คณะเกษตร ก ำแพงแสน 

๗๒ นำงสำวจุไรรัตน์ ศริินันท ์ เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป
ช ำนำญกำรพิเศษ 

คณะเกษตร ก ำแพงแสน 

๗๓ นำงสุปรำณี สระทองฮ่วม เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป
ช ำนำญกำร 

คณะเกษตร ก ำแพงแสน 
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๗๔ นำงสำวเพ็ญนิภำ พูลสวสัดิ ์ อำจำรย ์ คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ 

๗๕ นำงสำวไพลิน เผือกประคอง อำจำรย ์ คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ 

๗๖ นำงสำวสุกัญญำ ศิบุญนันท์ นักวิชำกำรศึกษำ คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ 

๗๗ นำงสำวอัญชิษฐำ ภูอุดม นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ 

๗๘ นำงสำววีรวัลย์ กสิกุล เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ 

๗๙ ผศ.ดร.มนต์ทิพย์ ช่ ำชอง ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ คณะวิศวกรรมศำสตร์
ก ำแพงแสน 

๘๐ นำงสำวกรรณิกำร์ ปู่น้อย นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน คณะวิศวกรรมศำสตร์
ก ำแพงแสน 

๘๑ นำงสำวเพชรน้อย ยอดอยูด่ ี บุคลำกร ช ำนำญกำร คณะวิศวกรรมศำสตร์
ก ำแพงแสน 

๘๒ นำงยุพิน เจนจริยโกศล เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป
ช ำนำญกำร 

คณะวิศวกรรมศำสตร์
ก ำแพงแสน 

๘๓ นำงสำววงเดือน พลับจะโปะ นักวิชำกำรศึกษำ ช ำนำญกำร คณะศึกษำศำสตร์และ 
พัฒนศำสตร์ 

๘๔ นำยชำญศักดิ์ พบลำภ นักวิชำกำรศึกษำ คณะศึกษำศำสตร์และ 
พัฒนศำสตร์ 

๘๕ นำงณัฐินี ชุติมันตพงศ ์ อำจำรย ์ คณะศลิปศำสตร์และวิทยำศำตร ์

๘๖ นำงสุวรรณี ศรีนวล นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
ช ำนำญกำร 

คณะศลิปศำสตร์และวิทยำศำตร ์

๘๗ นำงสำวกำญจนำ ลัดดำกลม เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป
ช ำนำญกำรพิเศษ 

คณะสตัวแพทยศำสตร์  
ก ำแพงแสน 
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๘๘ นำงประวีณำ ภูบัวเพชร เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป
ช ำนำญกำร 

คณะสตัวแพทยศำสตร ์
ก ำแพงแสน 

๘๙ นำงรุ่งรัตนำ ฉ่ ำสิงห ์ นักวิชำกำรเกษตร ช ำนำญกำร ส ำนักงำนส่งเสรมิและฝึกอบรม 
ก ำแพงแสน 

๙๐ นำงนวลฉว ีพรบัณฑติย์ปัทมำ เจ้ำหนำ้ที่บริหำรงำนทั่วไป 
ช ำนำญกำร 

ส ำนักงำนส่งเสรมิและฝึกอบรม 
ก ำแพงแสน 

๙๑ นำงสำวขวัญกมล สระทองฮ่วม นักวิชำกำรเกษตร ส ำนักงำนส่งเสรมิและฝึกอบรม 
ก ำแพงแสน 

๙๒ นำงสำวสุมลฑำ สังใจสม บุคลำกร ช ำนำญกำร ส ำนักหอสมดุ ก ำแพงแสน 

๙๓ นำงสำวณัฐชุดำ ธนำยดุิษกุล ผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุด 
ช ำนำญกำร 

ส ำนกัหอสมดุ ก ำแพงแสน 

๙๔ นำงสำวนภัสมน สดโคกกรวด บรรณำรักษ์ ส ำนักหอสมดุ ก ำแพงแสน 

๙๕ นำงจงกล พุทธิชัยกุล บรรณำรักษ์ ส ำนักหอสมดุ ก ำแพงแสน 

๙๖ นำงฐิตวดี เพลงปำน เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป ส ำนักหอสมดุ ก ำแพงแสน 

๙๗ นำงสำวอโรชำ ทองลำว นักวิชำกำรศึกษำ ช ำนำญกำร ส ำนักงำนวิทยำเขตก ำแพงแสน 

๙๘ นำยธรรมรัตน์ มำฆะนุกิจ นิติกร ช ำนำญกำร ส ำนักงำนวิทยำเขตก ำแพงแสน 

๙๙ นำยพิชัยยุทธ บุญม ี นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ส ำนักงำนวิทยำเขตก ำแพงแสน 

๑๐๐ นำงสำวทัดชำวดี นฤทุม เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป ส ำนักงำนวิทยำเขตก ำแพงแสน 

๑๐๑ นำงนันทกำญจน์ โล่เรียง เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป 
 

ส ำนักงำนวิทยำเขตก ำแพงแสน 
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วิทยาเขตศรีราชา 

๑๐๒ 
 

นำงสำวบุญจริำ ปั่นทอง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
ช ำนำญกำร 

คณะพำณิชยนำวีนำนำชำติ 

๑๐๓ นำงสำวโสภณำ คุณุทัย เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป คณะพำณิชยนำวีนำนำชำติ 

๑๐๔ นำงสำวสำยชล เต็มพร้อม เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป คณะพำณิชยนำวีนำนำชำติ 

๑๐๕ ผศ.ประไพพิศ สวสัดิร์ัมย ์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ คณะวิทยำกำรจดักำร 

๑๐๖ นำงสำวศิรินุช อินละคร อำจำรย ์ คณะวิทยำกำรจดักำร 

๑๐๗ นำยณัฐวุฒิ ทรัพยส์มบัต ิ อำจำรย ์ คณะวิทยำกำรจดักำร 

๑๐๘ นำงสำวธีรนุช เบ็ญจมภิญโญ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
ช ำนำญกำร 

คณะวิทยำกำรจดักำร 

๑๐๙ นำงสำวดลลักษณ์ มำนพ อำจำรย ์ คณะวิทยำศำสตร์ ศรรีำชำ 

๑๑๐ นำงสำวอรวรรณ วัชนุภำพร อำจำรย ์ คณะวิทยำศำสตร์ ศรรีำชำ 

๑๑๑ นำงสำวจ ำนงค์ ธัญญสิทธ์ิ นักวิทยำศำสตร ์ช ำนำญกำร คณะวิทยำศำสตร์ ศรรีำชำ 

๑๑๒ นำงสำวพนอ รวยสูงเนิน นักวิทยำศำสตร ์ คณะวิทยำศำสตร์ ศรรีำชำ 

๑๑๓ นำยธเนศ วงศ์หงษ์ อำจำรย ์ คณะวิศวกรรมศำสตร์ ศรีรำชำ 

๑๑๔ นำยชัยฤกษ์ จักรพัฒนจิต อำจำรย ์ คณะวิศวกรรมศำสตร์ ศรีรำชำ 

๑๑๕ นำงสำวสุภัชญำ ชวนพงษ์พำนิช อำจำรย ์ คณะวิศวกรรมศำสตร์ ศรีรำชำ 

๑๑๖ นำยเอกภัทร ลักษณะค ำ อำจำรย ์ คณะเศรษฐศำสตร์ ศรรีำชำ 
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๑๑๗ นำงสำววรำนันต์ ตันติเวทย ์ อำจำรย ์ คณะเศรษฐศำสตร์ ศรรีำชำ 

๑๑๘ นำงพรรณวดี ดำวประดับวงษ ์ นักวิชำกำรศึกษำ คณะเศรษฐศำสตร์ ศรรีำชำ 

๑๑๙ นำงพวงพิศ โฆสิตสมิต เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป
ช ำนำญกำรพิเศษ 

ส ำนักงำนวิทยำเขตศรีรำชำ 

๑๒๐ นำงกัญชุมำ จันทโรปกรณ ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
ช ำนำญกำร 

ส ำนักงำนวิทยำเขตศรีรำชำ 

๑๒๑ นำงสำวกัญญำฏำ พวงมะล ิ เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป
ช ำนำญกำร 

ส ำนักงำนวิทยำเขตศรีรำชำ 

๑๒๒ นำงสำวพัชรินทร์ รอดชูแสง เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป ส ำนักงำนวิทยำเขตศรีรำชำ 

๑๒๓ นำงอนุตรำ สุนทรส เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป ส ำนักงำนวิทยำเขตศรีรำชำ 

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

๑๒๔ นำงชนยิตรี แสงวิจิตร อำจำรย ์ คณะสำธำรณสุขศำสตร ์

๑๒๕ นำยวรวิทย์ กุลตังวัฒนำ อำจำรย ์ คณะศิลปศำสตร์และ 
วิทยำกำรจัดกำร 

๑๒๖ ผศ.ประครอง วรกำ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ วิทยำเขตเฉลิมพระเกียรตฯิ

๑๒๗ นำยอนุสรณ์ กุลวงษ ์ นักวิชำกำรเกษตร ช ำนำญกำร วิทยำเขตเฉลิมพระเกียรตฯิ

๑๒๘ นำงสำวปทุมวดี ศรีประทุมวงศ ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
ช ำนำญกำร 

วิทยำเขตเฉลิมพระเกียรตฯิ

๑๒๙ นำงวนิดำ พิลำชัย เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป
ช ำนำญกำร 

วิทยำเขตเฉลิมพระเกียรตฯิ

๑๓๐ นำยวุฒิ บุญกระจำ่ง เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป วิทยำเขตเฉลิมพระเกียรตฯิ
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 ๖๔ รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘                          ๒๕๕๘                          ๒๕๕๘                                             ๔ รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.     

  

ท่ี ป รึ กษา  

ฝ่ า ย จั ดท า  

  

 คณะผู้จดัท ำ 

  ๑. นางประไพพิศ  ลลิตาภรณ์ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน 

 

๒. นางอัจฉรา  เฮียงโฮม 
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน 

๑.นำยชัยวัฒน์  สุทธิวิเศษ              นักตรวจสอบภำยใน 

๒.นำงจิตริณีย์  หล่อวิจิตร              นักตรวจสอบภำยใน 

๓.นำงสำวสุชำดำ  ตันโชติกุล          นักตรวจสอบภำยใน 

๔.นำงสำวภิลดำ  หวังแก้ว             นักตรวจสอบภำยใน 

๕.นำงสำวพร้อมพรรณ  รอดสวัสด์ิ   นักตรวจสอบภำยใน 




