






สารบัญ 
  หนา 

 
ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร      ๑ 
ยุทธศาสตร เปาประสงค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร       ๒ 
วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค อัตลักษณ สํานักงานตรวจสอบภายใน     ๓ 
 

แผนการตรวจสอบ (Audit Plan) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
 หลักการและเหตุผล         ๔  
 ขอบเขตงานตรวจสอบภายใน        ๔  
 ตัวชี้วัดและเปาหมายของงานตรวจสอบภายใน      ๕ 
 หนวยรับตรวจ         ๕ 
 บุคลากรสํานักงานตรวจสอบภายใน                ๗ 
 ประมาณการงบประมาณรายจายสําหรับการดําเนินงาน              ๗ 
 สรุปงานตามแผนการตรวจสอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕              ๘ 
 สัดสวนภาระงานของแผนการตรวจสอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕          ๑๐ 
 แผนการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕            ๑๑ 

ภาคผนวก 
 ข้ันตอนการจัดทําแผนการตรวจสอบประจําป (ข้ันตอนท่ี ๑-๘)            ๑๓ 
 ข้ันตอนท่ี ๑-๓ ขอมูลงาน/กิจกรรม/โครงการ                      ๑๔ 
 ข้ันตอนท่ี ๔ การประเมินความเสี่ยงสวนงาน                    ๑๕ 
 ข้ันตอนท่ี ๕ การวิเคราะหจํานวนคนวัน              ๑๙ 
 หนวยรับตรวจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร             ๒๓ 

 
 



แผนการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕             ๑ 

 

 
 

  
  
 
 
 

ปรัชญามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (Philosophy) 
 

 เปนสถาบันท่ีมีปณิธานมุงมัน่ในการส่ังสมเสาะแสวงหา และพัฒนาความรูให เกิดความเจรญิงอกงาม

ทางภูมิปญญาท่ีเพียบพรอมดวย 43วิชาการ จริยธรรม และคุณธรรม 43 ตลอดจนเปนผูชี้นําทิศทางสืบทอด

เจตนารมณที่ดีของสังคม เพ่ือความคงอยู ความเจริญ และความเปนอารยะของชาติ 

 

วิสัยทัศนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (Vision) 

มหาวิทยาลัยแหงการเรียนรู วิจัย และสรางนวัตกรรมระดับโลก เพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืนบน
พ้ืนฐานของศาสตรแหงแผนดิน 

 
พันธกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (Mission) 

๑. สรางองคความรูจากงานวิจัย นวตักรรม และถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาและเพ่ิมขดี
ความสามารถในการแขงขนัของประเทศ 

๒. สรางสมรรถนะกําลังคนเพ่ือรองรบัการเปล่ียนแปลงของประเทศและของโลกในทุกชวงวัย 
๓. สรางตนแบบสังคมแหงการเรียนรู เพ่ือยกระดบัคุณภาพชีวิต สังคมและชุมชน 

 
เอกลักษณของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (Uniqueness) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สรางสรรคศาสตรแหงแผนดิน เพ่ือการกินดีอยูดีของชาติและ 

ประชาคมโลก 

 

อัตลักษณของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (Identity)  

สํานึกดี (Integrity)    มุงมั่น (Determination)  

สรางสรรค (Knowledge Creation) สามัคค ี(Unity)  

 
 
 

ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ   
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

 



 

 

 

แผนการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕                                ๒ 

 

ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (Strategies) 
 

 ยุทธศาสตรท่ี 1  การสรางสรรคศาสตรแหงแผนดิน เพ่ือการพัฒนาประเทศที่ย่ังยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาสูความเปนเลิศทางวิชาการในระดับสากล 
ยุทธศาสตรท่ี 3  การเพ่ิมคณุภาพและประสิทธิภาพการดําเนินงานตามภารกิจ 
ยุทธศาสตรท่ี 4  การใชหลักธรรมาภิบาลในการบรหิารจัดการอยางย่ังยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 5  การเพ่ิมศกัยภาพในการบริหารและจัดการทรัพยากรเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลง 

 
เปาประสงค (Goals) 
 

๑. งานวิจัย งานสรางสรรค และนวัตกรรม ท่ีมีคุณภาพ มีการขยายตัวอยางตอเนื่อง และไดรับการ
ยอมรับในระดับนานาชาติ และมีศักยภาพสามารถตอบโจทยการพัฒนาทางการเกษตร อาหาร 
ปาไม ประมง สัตวแพทย และอุตสาหกรรมเปาหมายของไทย 

๒. บัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และเปนมหาวิทยาลัยของปวงชนท่ีเปดโอกาสให
ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนา 

๓. มหาวิทยาลัยแหงสังคมฐานความรูบนพ้ืนฐานพหุวัฒนธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยใหประชาชนมีโอกาสเขาถึงความรูไดอยางหลากหลายรูปแบบ 

             
ท่ีมา : แผนปฏิบัติการ 4 ป (พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕๖7) มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร และเวปไซต 
        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร www.ku.ac.th  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ku.ac.th/


 

 

 

แผนการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕                                ๓ 

 

 
       

  
  

  

วิสัยทัศนสํานักงานตรวจสอบภายใน (วิสัยทัศนสํานักงานตรวจสอบภายใน (VViissiioonn) 

องคกรที่ไดรับความเชื่อถือ และเชื่อมั่นในการตรวจสอบภายในภายใตหลักธรรมาภิบาล พัฒนางาน
ตรวจสอบภายในท่ีไดมาตรฐาน และเปนที่ยอมรับตอสังคม 
 

พันธกิจสํานักงานตรวจสอบภายในพันธกิจสํานักงานตรวจสอบภายใน (Mission) 

๑. งานบริการใหความเชื่อม่ัน (Assurance Services) เปนการตรวจสอบหลักฐานอยางเท่ียง
ธรรม เพ่ือใหไดมาซึ่งการประเมินผลอยางอิสระ โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการการกํากับ
ดูแล การบริหารความเส่ียง และการควบคุมของหนวยงานของมหาวิทยาลัย เชน การตรวจสอบงบการเงิน 
ผลการดําเนินงาน การปฏิบัติตามกฎ หลักเกณฑและขอบังคับความมั่นคงปลอดภัยของระบบตางๆ และ
การตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลทางการเงินการบัญชี เปนตน 

๒. งานบริการใหคําปรึกษา (Consulting Services) การบริการใหคําปรึกษาแนะนํา และ
บริการอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ โดยลักษณะงานและขอบเขตของงานจะจัดทําขอตกลงรวมกับผูรับบริการและ              
มีจุดประสงคเพ่ือเพ่ิมคุณคาใหกับหนวยงานของรัฐ โดยการปรับปรุงกระบวนการการกํากับดูแล การ
บริหารความเส่ียง และการควบคุมของมหาวิทยาลัยใหดีขึ้น เชน การใหคําปรึกษาแนะนําในเรื่องความ
คลองตัวในการดาํเนนิงาน การออกแบบระบบงาน วิธีการตางๆ ในการปฏิบัติงานและการฝกอบรม เปนตน  
  

วัตถุประสงควัตถุประสงค (Purpose) 

๑. เพ่ือใหขอสังเกตและขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนดวยความเปนอิสระ เท่ียงธรรม โดยเพ่ิมมูลคา

ในกระบวนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย การปฏิบัติงานของหนวยงาน ผูปฏิบัติงานทุกระดบัและกิจกรรม

ตางๆ ของมหาวิทยาลัยใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพสอดคลองกับนโยบาย 

แผนงาน ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของ 

๒. เพ่ือใหมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวามีการกําหนดและประเมินผลกระทบจากความเส่ียงท่ีสําคัญ 

นําไปสูระบบการควบคุมภายในที่ดี ภายใตการใชทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา 

๓. เพ่ือใหมั่นใจอยางสมเหตุสมผลไดวาขอมูลทางการเงิน การบริหารงาน และการดําเนินการท่ี

สําคัญมีความถูกตอง เชื่อถือไดและทันเวลา 
 

อัตลักษณของสําอัตลักษณของสํานักงานตรวจสอบภายในนักงานตรวจสอบภายใน 

 กัลยาณมิตร จิตบริการ ทํางานเปนทีม 
 

วิสัยทัศนวิสัยทัศน  พันธกิจ พันธกิจ วัตถุวัตถุประสงค ประสงค   
สํานักงานตรวจสอบภายในสํานักงานตรวจสอบภายใน  

 



 

 

 

แผนการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕                                ๔ 

 

แผนการตรวจสอบ แผนการตรวจสอบ     
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒๕๖๕๕  

 
หลักการและเหตุผล 

สํานักงานตรวจสอบภายใน เปนกลไกหนึ่งของระบบการบริหารจัดการท่ีใหความเชื่อม่ันและใหคําปรึกษา
อยางเท่ียงธรรมและเปนอิสระ เพ่ือเพ่ิมคุณคาและปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย
ใหดีข้ึน รวมท้ังจะชวยใหมหาวิทยาลัยบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายอยางมีประสิทธิผล ดวยการประเมิน
และปรับปรุงประสทิธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการกํากับดูแลอยางเปนระบบ โดยมี
การดําเนินงานภายใตมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน หลักเกณฑกระทรวงการคลังวา
ดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการตรวจสอบภายในสําหรับหนวยงาน  ของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.
๒๕๖๒ และ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๔ รวมถึงขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยการตรวจสอบภายในของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ.๒๕๖๒ 

สํานักงานตรวจสอบภายในไดจัดทําแผนการตรวจสอบดวยหลักการประเมินความเสี่ยง (Risk-Based 
Audit) โดยการประเมินความเสี่ยงสวนงานในมหาวิทยาลัย การประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน 
รวมถึงไดหารือรวมกับคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและอธิการบดีท่ีกํากับดูแลงาน
ตรวจสอบภายใน โดยในป ๒๕๖๔ คณะกรรมการตรวจสอบฯ ใหความสําคัญตอการตรวจสอบระบบบริหาร
ทรัพยากรองคการ (ERP) ระบบบริหารความเสี่ยงดานทุจริตและระบบการจัดการขอรองเรียนของมหาวิทยาลัย 
สําหรับอธิการบดีใหความสําคัญตรวจสอบโครงการพัฒนาวิชาการ 

การจัดทําแผนการตรวจสอบประจําป เปนข้ันตอนท่ีมีความสําคัญตอผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามขอบเขตงาน เพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
ภายใตเง่ือนไขทรัพยากรท่ีมีอยางจํากัด และการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซ่ึงแผนการ
ตรวจสอบสามารถนําไปสูการปฏิบัติงานไดตองเสนอแผนการตรวจสอบตออธิการบดีใหความเห็นชอบ และเสนอตอ
คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรอนุมัติ  

 

ขอบเขตงานตรวจสอบภายใน    

๑. ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงานในหนาท่ีของหนวยรับตรวจ เสนอแนะ

การปรับปรุงการบริหารจัดการความเสี่ยง และการบริหารจัดการความเสี่ยงดานทุจริต ระบบการรองเรียน 

การควบคุม และการกํากับดูแลอยางตอเนื่อง 

๒. สอบทานความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลการดําเนินงานและการเงินการคลัง 

๓. สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของกับ

การดําเนินงาน รวมท้ังขอกําหนดอ่ืนของมหาวิทยาลัย 

๔. ตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพยสินของหนวยรับตรวจ ใหมีความเหมาะสม

กับประเภทของทรัพยสินนั้น 

๕. วิเคราะหและประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัดและคุมคาในการใชทรัพยากร 

  



 

 

 

แผนการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕                                ๕ 

 

ตัวช้ีวัดและเปาหมายของงานตรวจสอบภายในตัวช้ีวัดและเปาหมายของงานตรวจสอบภายใน 

๑. จํานวนรายงานผลการตรวจสอบท่ีเสนอคณะกรรมการตรวจสอบประจํา มก. และผูบริหารครบถวนตาม

แผนการตรวจสอบประจําป (รอยละ ๑๐๐)         

๒. ระดับความพึงพอใจของผูบริหาร/หนวยรับตรวจ ตอการปฏิบัติงานตรวจสอบและงานใหคําปรึกษาแนะนํา

ในระดับดีมาก (รอยละ ๘๐ ข้ึนไป) 

๓. จํานวนครั้งในการจัดประชุมใหคณะกรรมการตรวจสอบสําเร็จตามแผน (จํานวน ๖ ครั้ง) 

๔. รอยละของงบประมาณท่ีเบิกจายไดสําเร็จตามแผนงบประมาณประจําป (รอยละ ๘๐) 

๕. ผูตรวจสอบภายในไดรับพัฒนาและฝกอบรมในดานวิชาชีพท่ีเก่ียวกับงานตรวจสอบภายใน  

จํานวน ๓๐ ชม. : คน : ป  

 
หนวยรับตรวจ 
จํานวนหนวยรับตรวจท้ังหมดมี ๔๘ สวนงาน ประกอบดวย  

๑. บางเขน จํานวน ๒๘ สวนงาน  

๒. วิทยาเขตกําแพงแสน จํานวน ๘ สวนงาน  

๓. วิทยาเขตศรีราชา จํานวน ๖ สวนงาน 

๔. วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จํานวน  ๕ สวนงาน  

๕. โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี 

โดยแบงทีมตรวจสอบเปน ๔ ทีม ทีมละ ๒ คน และแตละทีมไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบหนวยรับตรวจ ดังนี้  

 

ทีม A  รับผิดชอบหนวยรับตรวจ จํานวน ๑๓ สวนงาน  

๑. คณะวิทยาศาสตร 
๒. คณะวิศวกรรมศาสตร 
๓. สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 
๔. สํานักบริการคอมพิวเตอร 
๕. คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน 

      ๖. คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
      ๗. สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 
      ๘. คณะวิศวกรรมศาสตรศรรีาชา 
      ๙. สํานักงานวิทยาเขตศรีราชา 
      ๑๐. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม 
      ๑๑. คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ   
      ๑๒. คณะสาธารณสุขศาสตร 
      ๑๓. สํานักงานวิทยาเขตวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร 

 
 
 
 



 

 

 

แผนการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕                                ๖ 

 

ทีม B รับผิดชอบหนวยรับตรวจ จํานวน ๑๑ สวนงาน 
๑. คณะเกษตร 
๒. คณะบริหารธุรกิจ 
๓. คณะประมง 
๔. คณะสังคมศาสตร 
๕. คณะสัตวแพทยศาสตรบางเขน และวิทยาเขตกําแพงแสน 
๖. คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
๗. บัณฑิตวิทยาลัย 
๘. วิทยาลัยบูรณาการศาสตร 
๙. คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 

      ๑๐. คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ 
      ๑๑. โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี 

 

ทีม C รับผิดชอบหนวยรับตรวจ จํานวน ๑๑ สวนงาน 
๑. คณะมนุษยศาสตร 
๒. คณะเทคนิคการสัตวแพทย 
๓. คณะวนศาสตร 
๔. สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 
๕. สํานักหอสมุด 
๖. ศูนยนานาชาติสิรินธรเพ่ือการวิจัย พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี 

      ๗. สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน 
    ๘. สํานักหอสมุด กําแพงแสน 

      ๙. คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
      ๑๐. คณะเศรษฐศาสตร ศรีราชา 
      ๑๑. คณะวิทยาศาสตร ศรีราชา 
 

ทีม D รับผิดชอบหนวยรับตรวจ จํานวน ๑๓ สวนงาน 
๑. คณะศึกษาศาสตร 
๒. คณะเศรษฐศาสตร 
๓. คณะสิ่งแวดลอม 
๔. คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
๕. สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
๖. สถาบันวิทยาการข้ันสูง แหง มก. 
๗. สํานักบริหารการศึกษา 
๘. สํานักสงเสริมและฝกอบรม 
๙. สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
๑๐. สํานักงานอธิการบดี 
๑๑. คณะเกษตร กําแพงแสน 
๑๒. คณะวิทยาการจัดการ 

      ๑๓. คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร   



 

 

 

แผนการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕                                ๗ 

 

  บุคลากรสํานักงานตรวจสอบภายใน  (จํานวน ๑๐ คน) 
๑.  นางอัจฉรา        เฮียงโฮม    ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน (พนักงานมหาวิทยาลัย) 

๒.  นายชัยวฒัน        สุทธิวิเศษ    นักตรวจสอบภายใน ชํานาญการ         (พนักงานมหาวิทยาลัย) 

๓.  นางสาวสชุาดา         ตันโชติกุล    นักตรวจสอบภายใน ชํานาญการ         (พนกังานมหาวิทยาลัย) 

๔.  นางสาวภิญลดา        หวังแกว    นักตรวจสอบภายใน ชํานาญการ         (พนักงานมหาวิทยาลัย) 

๕.  นางขวัญฤทัย        นาคทรงแกว  นักตรวจสอบภายใน ชํานาญการ         (พนักงานมหาวิทยาลัย) 

๖.  นางจิตริณีย        หลอวิจิตร    นักตรวจสอบภายใน                        (พนักงานมหาวิทยาลัย) 

๗.  นางสาวยุพิน        อํ่าเมือง    นักตรวจสอบภายใน                        (พนกังานมหาวิทยาลัย) 

๘.  นางสาวอรพิณ         รัตนเสรีสุข    นักตรวจสอบภายใน                        (พนกังานมหาวิทยาลัย) 

๙.  นางสาวพรอมพรรณ   รอดสวัสดิ์     นักตรวจสอบภายใน             (พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได) 

๑๐.  นางทัศรียา        มลมิตร     ผูปฏิบัติงานบริหาร          (พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได) 

 

จํานวนคนวันที่ใชในการตรวจสอบทั้งหมด  
    จํานวนวันทําการของบุคลากร ๑ คน ใน ๑ ป มี ๓๖๕ วัน หักวันหยุดประจําสัปดาห (๙๖ วัน) วันหยุด
นักขัตฤกษ (๑๙ วัน) วันลาปวยและลาพักผอน (๓๐ วัน) คงเหลือเปนจํานวนวันทํางาน (โดยประมาณ) ๒๒๐ วันทํา
การตอคน บุคลากรของสํานักงานตรวจสอบภายในมีจํานวน ๑๐ อัตรา จึงมีวันทํางานรวมตลอดท้ังป 
(โดยประมาณ) ๒,๒๐๐ คนวัน  
 

ประมาณการงบประมาณรายจายสําหรับการดําเนินงานปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  
งบบุคลากร     ๕,๔๙๗,๙๗๕.๐๐*          บาท  
งบดําเนินงาน   ๑,๙๗๖,๙๐๐.๐๐           บาท 
งบลงทุน        ๑๕,๐๐๐.๐๐           บาท 
งบอุดหนุน      ๓๑๗,๖๐๐.๐๐           บาท  

 งบรายจายอ่ืน            ๕๐๖,๐๐๐.๐๐           บาท 
 

 รวม            ๘,๓๑๓,๔๗๕.๐๐            บาท 
 

หมายเหตุ : * งบบุคลากรท่ีไดจากงบประมาณแผนดิน จํานวนเงิน ๔,๐๕๒,๔๖๐.๐๐ บาท 
                 และท่ีไดจากงบประมาณเงินรายได จํานวนเงิน ๑,๔๔๕,๕๑๕.๐๐ บาท 

ทีมตรวจสอบ 

ทีม A ประกอบดวย นางขวัญฤทัย นาคทรงแกว/นางสาวอรพิณ รัตนเสรีสุข  

ทีม B ประกอบดวย นางจิตริณีย หลอวิจิตร /นางสาวพรอมพรรณ รอดสวัสดิ ์

ทีม C ประกอบดวย นายชัยวัฒน สุทธิวิเศษ/นางสาวภิญลดา หวังแกว       

ทีม D ประกอบดวย นางสาวสุชาดา ตันโชติกุล/นางสาวยพิุน อํ่าเมือง 

 
 
 



 

 

 

แผนการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕                                ๘ 

 

สรุปงานตามแผนการตรวจสอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  

๑. งานตรวจสอบและติดตามผล 
 

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย งานตรวจสอบ หนวยรับตรวจ 
ยุทธศาสตรท่ี ๒ 
การพัฒนาสูความเปนเลิศ
ทางวิชาการในระดับ
สากล 

 
งานตรวจสอบตามที่ไดรับมอบหมายจาก
อธิการบด ี
๑. ตรวจสอบระบบการบริหารโครงการ 
    พัฒนาวิชาการ  
๒. ตรวจสอบโครงการพัฒนาวิชาการ 

 
 
 
๑. สํานักงานบริการวิชาการ สังกัดสํานักงาน 
    อธิการบดี 
๒. สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด 
    สกลนคร 
๓. คณะสาธารณสุขศาสตร  ๔. คณะบริหารธุรกิจ      
๕. คณะวิศวกรรมศาสตร    ๖. คณะวนศาสตร 
๗. คณะสัตวแพทยศาสตร   ๘. คณะวิทยาการจัดการ 
๙. คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ 

ยุทธศาสตรท่ี 4  
การใชหลักธรรมาภิบาล
ในการ บริหารจัดการ 
อยางย่ังยืน 
 
 

 
งานตรวจสอบตามนโยบายของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 
๑. ตรวจสอบระบบสารสนเทศ : ระบบ 
    บริหารทรัพยากรองคการ (ERP) 

 
 
 
กองคลัง  

๒. ตรวจสอบระบบบริหารความเส่ียง 
    ดานทุจริต 

สํานักงานพัฒนาคุณภาพและบริหารความเส่ียง 

๓. ตรวจสอบระบบบริหารการรับแจง 
    เบาะแสของมหาวิทยาลัย 

สํานักงานกฎหมาย, กองกลาง 

ยุทธศาสตรท่ี 5   
การเพิ่มศักยภาพในการ
บริหารและจัดการ
ทรัพยากรเพื่อรองรับการ
เปล่ียนแปลง 

๔. งานตรวจสอบการบริหารทรัพยสิน   สํานักงานทรัพยสิน  
งานตรวจสอบตามกฎ ระเบียบ 
มาตรฐานการตรวจสอบภายใน  
๑. ตรวจสอบงบการเงนิของกองทุน 
    สวัสดิการ 

 
 
บางเขน วิทยาเขตกําแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

 ๒. สอบทานการควบคุมภายใน และ 
   การบริหารความเส่ียงของ 
   มหาวิทยาลัยและสวนงาน 

สวนงาน จํานวน ๑๐ สวนงาน 

 ๓. งานติดตามผลการตรวจสอบตาม 
    ขอเสนอแนะของสํานักงาน 
    ตรวจสอบภายใน 

สวนงาน จํานวน ๑๐ สวนงาน  

 
๒. งานบริการใหคําปรึกษาแกผูบริหารและผูปฏิบัติงาน  

 

 



 

 

 

แผนการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕                                ๙ 

 

๓. งานเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
     ๓.๑ งานจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
     ๓.๒ งานตรวจเยี่ยมวิทยาเขต  
 

๔. งานบริหารสํานักงานตรวจสอบภายใน  

๕. งานพัฒนาทักษะและความกาวหนาทางวิชาชีพ  
 
      สํานักงานตรวจสอบภายในไดวางแผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครอบคลุมประเภท  
งานตรวจสอบ ๕ ประเภท ดังนี้ 

๑. การตรวจสอบการเงิน (Financial Audit)  
๒. การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance Audit) 
๓. การตรวจสอบการดําเนินงาน (Performance Audit) 
๔. การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Audit) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

แผนการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕                               ๑๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

แผนการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕                               ๑๑ 

 

แผนการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
 

กิจกรรม พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอยละการ
ดําเนินงาน   ต.ค.     พ.ย. ธ.ค.  ม.ค.   ก.พ.     มี.ค. เม.ย.   พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.   ก.ย. 

  ๑. งานตรวจสอบและตดิตาม                                                                   ๕๗ 
      ๑.๑ งานตามนโยบายคณะกรรมการตรวจสอบ  

 
๑๖ 

         ๑.๑.๑ ตรวจสอบระบบสารสนเทศ : ระบบบริหาร 
                  ทรัพยากรองคการ (ERP) 

            

         ๑.๑.๒ ตรวจสอบระบบบรหิารความเส่ียงดานทุจริต             
    ๑.๑.๓ ตรวจสอบระบบบริหารการรับแจงเบาะแสของ 
             มหาวิทยาลัย 

             

    ๑.๑.๔ ตรวจสอบการบริหารทรัพยสิน              
     ๑.๒ งานท่ีอธิการบดีมอบหมาย             ๒๓ 

      ตรวจสอบโครงการพัฒนาวิชาการ             
    ๑.๓ งานตรวจสอบท่ีมีกฎ ระเบียบ มาตรฐานการตรวจสอบภายใน และมติคณะรัฐมนตรีกําหนด  

 

๑๒ 
           ๑.๓.๑ งบการเงินของกองทุนสวัสดิการบางเขน  
                     และ ๓ วิทยาเขต 

            

           ๑.๓.๒ งานสอบทานการควบคุมภายใน และการ 
                    บริหารความเส่ียงหาวิทยาลัย 
                    เกษตรศาสตรและสวนงาน 

            

    ๑.๔ งานตดิตามผลการตรวจสอบ ๖ 
          งานตดิตามผลการตรวจสอบ             

  ๒. งานบรกิารใหคําปรกึษา                 ๙ 
    ๒.๑ งานใหคําปรึกษาแนะนําดานการเงินบัญชีพัสดุ  
          การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ การบริหารความเส่ียง    
          และการควบคุมภายใน 

             
๙ 

    ๒.๒ โครงการใหคําปรึกษาแนะนํา             
  ๓. งานเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร    ๑๐ 

     ๓.๑ งานเลขานุการคณะกรรมการ             
 

 ๑๐ 
๓.๒ โครงการตรวจเยี่ยมวิทยาเขต             

๔. งานบริหารสํานักงานตรวจสอบภายใน             ๑๖ 
๔.๑ งานแผนงาน/คลังขอมูล               

 

๑๖ 
๔.๒ งานประกันคุณภาพและพัฒนาระบบองคกร             

     ๔.๓ งานบริหารงานบุคคล             
     ๔.๔ งานบริหารการเงินและพัสดุ             

     ๔.๕ งานบริหารท่ัวไป และพัฒนาสภาพแวดลอม             

      งานวิจัยสถาบัน             
๕. งานพัฒนาทกัษะและความกาวหนาทางวิชาชีพ             ๘ 

       ๕.๑ การพัฒนาทักษะความรูดานวิชาชีพ  
             และดานการบริหารจัดการ           

             
๘ 

       ๕.๒ นําระบบสารสนเทศมาใชในการตรวจสอบ 
             และบริหารสํานักงาน 

            

     ๕.๓  โครงการสัมมาทิฐิ             
 
 
 
 

 



 

 

 

แผนการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕                               ๑๒ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

แผนการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕                               ๑๓ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันตอนที่ ๑-๓ : ขอมูลงาน/กิจกรรม/โครงการ  

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการจัดทําแผนการตรวจสอบประจําป 

๑ 
๑. การหารืออธิการบดีและคณะกรรมการ 
    ตรวจสอบประจํา มก.  
    ในกิจกรรมท่ีมีความเส่ียงและมีความ 
    ตองการใหตรวจสอบ 

๒. รวบรวมหนังสือส่ังการจาก 
    หนวยงานภายนอก  
    อาทิ กรมบัญชีกลาง  
    สํานักงบประมาณ 
     
     

 ๒ 

 ๓ 
๓. รวบรวมงานตอเนื่องจากปกอน  
    - งานตรวจสอบท่ีตองดําเนินการตอเน่ือง  
    - งานติดตามผลการปรับปรุงแกไขตาม 
      ขอเสนอแนะ 

๔.ประเมินความเส่ียงสวนงาน 
         - รวบรวมขอมูลสวนงาน 
         - กําหนดเกณฑความเส่ียง 
         - ใหคะแนนความเส่ียงตามเกณฑความเส่ียง 
         - ประเมินและจัดลําดับความเส่ียงสวนงาน 

 ๔ 

๕. คํานวณคนวัน 
    - คํานวณจํานวนคนวันตามงานใหความ 
      เชื่อม่ัน งานใหคําปรึกษา และงาน 
      บริหารงานตรวจสอบ  
    - จํานวนคนวันท่ีเขาตรวจสอบสวนงานท่ีมี 
      ความเส่ียงสูงตามผลการประเมินความเส่ียง 

   

 ๕ 

๖. จัดทําแผนการตรวจสอบประจําป  
    แผนการปฏบัิติงาน ตัวช้ีวัดและ 
    เปาหมาย ผูรับผิดชอบ และงบประมาณ 

 ๖ 

๗. เสนอแผนการตรวจสอบ 
    - เสนออธิการบดีใหความเห็นชอบ 
    - เสนอคณะกรรมการตรวจสอบประจํา  
      มก. อนุมัติ  

 ๗ 

๘. เผยแพรแผนการตรวจสอบ 
    เวปไซต และqr code  ๘ 



 

 

 

แผนการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕                               ๑๔ 

 

ข้ันตอนที่ ๑-๓ : ขอมูลงาน/กิจกรรม/โครงการ 

๑. งานตามนโยบายของคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และการหารืออธิการบดี 
 

AC/CEO  นโยบายการตรวจสอบ  
คณะกรรมการตรวจสอบ
ประจํามหาวิทยาลัย 

๑. ตรวจสอบระบบบริหารทรัพยากรองคการ (ERP)  
๒. ตรวจสอบระบบบริหารความเสี่ยงดานทุจริต 
๓. ตรวจสอบระบบบรหิารการรับแจงเบาะแสของมหาวิทยาลัย 
๔. ตรวจสอบการบริหารทรัพยสิน 

อธิการบดี  ๑. ตรวจสอบระบบการบริหารโครงการพัฒนาวิชาการ 
๒. ตรวจสอบโครงการพัฒนาวิชาการ 

 
๒. งานตรวจสอบตามท่ีมีกฎ ระเบียบ มาตรฐานการตรวจสอบภายใน และมติคณะรัฐมนตรี 
    กําหนดใหตรวจสอบ  
 

งาน/กิจกรรม/โครงการ  หนังสือส่ังการจากหนวยงานภายนอก  
๑.๑ งบการเงินของกองทุนสวัสดิการ บางเขน 

และ ๓ วิทยาเขต ไดแก วิทยาเขต
กําแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา และ     
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  

ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แตงตั้งผูสอบบัญชีกองทุน
สวัสดิการ ลงวันท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗  

๑.๒ งานสอบทานการควบคุมภายใน  
      และการบริหารความเสี่ยง  
      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและสวนงาน 

หลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและ
หลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับ
หนวยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑  ขอ ๘(๔) 

 
๓. งานติดตามผลการตรวจสอบตามขอเสนอแนะของสํานักงานตรวจสอบภายใน 
    ๓.๑.๑ เงินสํารองจายของสวนงาน 
    ๓.๑.๒ เงินรับฝากในระบบ KU-ERP 
    ๓.๑.๓ เงินกองทุนของสวนงาน 
    ๓.๑.๔ งบการเงินวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

แผนการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕                               ๑๕ 

 

ข้ันตอนท่ี ๔ : การประเมินความเส่ียงสวนงาน 
   จากการประเมินความเสี่ยงสวนงานตามเกณฑการประเมินความเสี่ยง ๖ ขอ (ตารางท่ี ๕.๑) เพ่ือจัดลําดับ  

สวนงาน จํานวน ๔๗ สวนงาน (ตารางท่ี ๕.๒) ท่ีมีความเสี่ยงสูงมาดําเนินการตรวจสอบเปนลาํดับแรก สรปุผลการ
จัดลําดับไดดังนี้ 

 

ลําดับ 
ความเส่ียง 

ระดับ         
ความเส่ียง 

คะแนน       
ความเส่ียง 

สวนงาน 

๑ สูง ๒.๕๐ สํานักงานอธิการบดี   
๒ ปานกลาง ๒.๑ สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร   
๓ ปานกลาง ๒.๐๐ ๑. คณะสาธารณสุขศาสตร           ๒. คณะบริหารธุรกิจ 

๓. คณะวิศวกรรมศาสตร             ๔. คณะสัตวแพทยศาสตร  
๔ 
 

ปานกลาง ๑.๙ ๑. คณะวนศาสตร                     ๒. คณะวิทยาการจัดการ    
๓. คณะศิลปศาสตรและวทิยาการจัดการ    

 ๕  ปานกลาง ๑.๘ ๑. คณะวิทยาศาสตร                  ๒. คณะศกึษาศาสตร    
๓. สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ๔. คณะวิทยาศาสตรการกีฬา        
๕. คณะเศรษฐศาสตร                 ๖. สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 
๗. วิทยาลัยบูรณาการศาสตร        ๘. โครงการจัดต้ังวิทยาเขตสุพรรณบุรี     
๙. สถาบันวิทยาการขั้นสูงแหง มก. ๑๐. คณะเกษตร กําแพงแสน     
๑๑. คณะวศิวกรรมศาสตร กําแพงแสน  ๑๒. คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
๑๓. คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ          ๑๔. สํานักงานวิทยาเขตศรีราชา 
๑๕. สํานักงานสภามหาวิทยาลัย                   

๖ ปานกลาง ๑.๗ ๑. คณะประมง                               ๒. คณะส่ิงแวดลอม        
๓. คณะสถาปตยกรรมศาสตร              ๔. คณะเกษตร 
๕. สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  
๖. คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร    ๗. คณะวิทยาศาสตร ศรีราชา        
๘. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร       
๙. สํานักหอสมุด กําแพงแสน  

๗ 
 

ตํ่า ๑.๖ ๑. คณะสังคมศาสตร                       ๒. สํานักบริหารการศึกษา           
๓. คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร    

๘ 
 

ตํ่า ๑.๕ ๑. คณะเทคนิคการสัตวแพทย            ๒. คณะอุตสาหกรรมเกษตร           
๓. บัณฑิตวิทยาลัย                         ๔. สํานักหอสมุด  
๕. สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน       ๖. คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา 
๗. คณะเศรษฐศาสตร ศรีราชา            ๘. สํานักสงเสริมและฝกอบรม               
๙. สํานักบริการคอมพิวเตอร              ๑๐. คณะมนุษยศาสตร   
๑๑. สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน    
๑๒. ศูนยนานาชาติสิรินธรเพ่ือการวิจัย พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี  

 

    ระดับความเสี่ยง 

    คะแนนความเสี่ยง 
 
 
 

สูง ปานกลาง ต่ํา 

๒.๓๑-๓๐๐ ๑.๖๖-๒.๓๐ ๑.๐๐-๑.๖๕ 



 

 

 

แผนการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕                               ๑๖ 

 

ตาราง ๔.๑  เกณฑการประเมินความเสี่ยงเพ่ือจัดลําดับสวนงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
 

รายการ เกณฑความเส่ียง (คะแนน) 
ต่ํา = ๑ ปานกลาง = ๒ สูง = ๓ 

๑. จํานวนความเสี่ยง/จุดออน 
การควบคุมภายในท่ีคงเหลืออยู 
ประจําปบัญชี พ.ศ.๒๕๖๔ 
(แบบ ปค.๕)  

จํานวนความเสี่ยงท่ีสําคัญท่ี
คงเหลืออยูตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง จํานวน ๑-๕ 
ความเสี่ยง 

จํานวนความเสี่ยงท่ีสําคัญ ท่ี
คงเหลอือยูตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง จํานวน ๖-๑๐ 
ความเสี่ยง 

จํานวนความเสี่ยงท่ีสําคัญท่ี
คงเหลืออยูตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง ๑๑ ความเสี่ยง
ข้ึนไป และไมจัดสงขอมูล 

๒. จํานวนเงินงบประมาณ
แผนดิน และเงินรายได ท่ีไดรับ
จัดสรรโดยเฉลี่ย ๓ ปท่ีผานมา 
(ปบัญชี พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

สวนงานไดรับเงิน
งบประมาณแผนดินและ 
เงินรายได ไมเกิน ๓๓๐ 
ลานบาท 

สวนงานไดรับเงิน
งบประมาณแผนดนิและ 

เงินรายได ตั้งแต ๓๐๑ ลาน
บาท – ๖๙๙ ลานบาท 

สวนงานไดรับเงิน
งบประมาณแผนดนิและ
เงินรายได ตั้งแต ๗๐๐ 
ลานบาท ข้ึนไป 

๓. จํานวนครั้งท่ีไดรับการ
ตรวจสอบจากสํานักงาน
ตรวจสอบภายใน/สํานักงาน
การตรวจเงินแผนดิน ในชวง ๓ 
ปท่ีผานมา (ปบัญชี พ.ศ.
๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

ไดรับการตรวจสอบ 
ตอเนื่องทุกป 

ไมไดรับการตรวจสอบ  

ในชวง ๑ ปท่ีผานมา 

ไมไดรับการตรวจสอบ
ในชวง ๑-๒ ปท่ีผานมา 

๔. ผลการตรวจสอบดานการเงิน
บัญชี และทรัพยสิน ในชวง ๓ ป
ท่ีผานมา  

ผลการตรวจสอบครบถวน
ถูกตองทุกป 

ผลการตรวจสอบไมถูกตอง 
๑ ป 

ผลการตรวจสอบไมถูกตอง 
มากกวา ๒ ปข้ึนไปหรือไม
เคยไดรับการตรวจสอบ
ในชวง ๓ ปท่ีผานมา 

๕. การดําเนินการตาม
ขอเสนอแนะในรายงานผลการ
ตรวจสอบใน ๓ ปท่ีผานมา 

ดําเนินการปรับปรุงแกไข
ตามขอเสนอแนะครบถวน
ทุกประเด็น 

ดําเนินการปรับปรุงแกไขตาม
ขอเสนอแนะไมครบถวน 

ไมดําเนนิการตาม
ขอเสนอแนะ/ไมรายงานผล
การปรับปรุงแกไขตาม
ขอเสนอแนะ 

๖. จุดออนการควบคุมภายใน
ดานการเงินบัญชี และพัสดุใน 
๓ ปท่ีผานมา 

จํานวนจุดออนการควบคุม
ภายใน  ๑-๔  ขอ หรือไมมี
จุดออนการควบคุมภายใน 

จํานวนจุดออนการควบคุม
ภายใน  ๕-๘      ขอ 

จํานวนจุดออนการควบคุม
ภายใน ๙ ขอ ข้ึนไป 

 
           ตารางแปลงคาคะแนนความเสี่ยง 
 

ระดับความเส่ียง คะแนนความเส่ียง 
สูง ๒.๓๑-๓๐๐ 

ปานกลาง ๑.๖๖-๒.๓๐ 
ต่ํา ๑.๐๐-๑.๖๕ 
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ตาราง ๔.๒ สรุปผลการประเมินและจัดลําดับความเสี่ยงสวนงานตามเกณฑการประเมินความเสี่ยง 
 

สวนงาน จํานวนความ
เส่ียงที่

คงเหลือตาม
แผนบริหาร 

ความเส่ียง ป 
๒๕๖๕ 

จํานวนเงินที่
ไดรับจัดสรร 
เฉล่ีย ๓ ปที่  

ผานมา 

จํานวนครั้งที่
ไดรับการ

ตรวจสอบจาก
สนง.ตรวจสอบ
ภายในในชวง  

๓ ปที่ผานมา 

ผลการตรวจสอบ
ดานการเงิน

บัญชีและพัสดุ
ในชวง ๓ ปที่

ผานมา 

การดําเนนิการ
ตาม

ขอเสนอแนะ
ในชวง ๓ ปที่

ผานมา 

จํานวนจุดออน
การควบคุม
ภายในดาน

การเงินบัญชแีละ
พัสดุ ในชวง ๓ ป

ที่ผานมา 

   คะแนน
ความ
เส่ียง 

ระดับ 
ความเส่ียง 

บางเขน 

๑. คณะเกษตร ๑ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๑.๖๗  ปานกลาง 

๒. คณะเทคนคิการสัตวแพทย ๑ ๑ ๓ ๑.๕ ๑.๕ ๑.๒๕ ๑.๕๔ ตํ่า 

๓. คณะบริหารธุรกิจ ๒ ๒ ๑ ๓ ๒ ๒ ๒.๐ ปานกลาง 

๔. คณะประมง ๑ ๑ ๓ ๒.๕ ๑.๕ ๑.๒๕ ๑.๗๑ ปานกลาง 

๕. คณะวนศาสตร ๒ ๑ ๒ ๒.๒๕ ๓ ๑.๒๕ ๑.๙๒ ปานกลาง 

๖. คณะวิทยาศาสตร ๒ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๑.๘๓ ปานกลาง 

๗. คณะวิศวกรรมศาสตร ๓ ๓ ๑ ๓ ๑ ๑ ๒.๐ ปานกลาง 

๘. คณะมนุษยศาสตร ๑ ๑ ๒ ๒.๒๕ ๑ ๑.๒๕ ๑.๔๒ ตํ่า 

๙. คณะศึกษาศาสตร ๑ ๓ ๑ ๓ ๒ ๑ ๑.๘๓ ปานกลาง 

๑๐. คณะเศรษฐศาสตร ๒ ๒ ๒ ๒.๒๕ ๑.๒๕ ๑.๒๕ ๑.๘ ปานกลาง 

๑๑. คณะสังคมศาสตร ๑ ๑ ๑.๒๕ ๓ ๒ ๑.๒๕ ๑.๖ ตํ่า 

๑๒. คณะสิ่งแวดลอม ๑ ๑ ๓ ๒.๕ ๑.๕ ๑.๒๕ ๑.๗๑ ปานกลาง 

๑๓. คณะสัตวแพทยศาสตร ๓ ๓ ๑ ๒ ๑ ๒ ๒.๐ ปานกลาง 

๑๔. คณะสถาปตยกรรมศาสตร ๒ ๑ ๓ ๑.๕ ๑.๕ ๑.๒๕ ๑.๗๑ ปานกลาง 

๑๕. คณะอุตสาหกรรมเกษตร ๑ ๑ ๒ ๒.๕ ๑.๕ ๑.๒๕ ๑.๕๔ ตํ่า 

๑๖. บัณฑิตวิทยาลัย ๑ ๑ ๒ ๒.๕ ๑.๕ ๑.๒๕ ๑.๕๔ ตํ่า 

๑๗. วิทยาลัยบูรณาการศาสตร ๑ ๑ ๓ ๓ ๑ ๑.๒๕ ๑.๗๙ ปานกลาง 

๑๘. สถาบันวิจัยและพฒันา  
      แหง มก. 

๑ ๑ ๑ ๓ ๒ ๓ ๑.๘๓ ปานกลาง 

๑๙. สถาบันคนควาและพัฒนา 
      ผลิตผลทางการเกษตรและ 
      อุตสาหกรรมเกษตร 

๑ ๑ ๓ ๒.๕ ๑.๕ ๑.๒๕ ๑.๗ ปานกลาง 

๒๐. สถาบันคนควาและ 
     พัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 

๒ ๑ ๒ ๒.๒๕ ๒.๒๕ ๑.๒๕ ๑.๘ ปานกลาง 

๒๑. สถาบันวิทยาการข้ันสูง  
      แหง มก. 

๑ ๑ ๓ ๓ ๑ ๑.๕ ๑.๗๕  ปานกลาง 

๒๒. สํานักบริหารการศึกษา ๑ ๑ ๒ ๒.๒๕ ๒.๒๕ ๑.๒๕ ๑.๖๓ ตํ่า 

๒๓. สํานักบริการคอมพิวเตอร ๑ ๑ ๓ ๑.๒๕ ๑.๕ ๑.๒๕ ๑.๕ ตํ่า 

๒๔. สํานักสงเสริมและฝกอบรม ๑ ๑ ๓ ๑.๒๕ ๑.๒๕ ๑.๒๕ ๑.๕ ตํ่า 

๒๕. สํานักหอสมุด ๑ ๑ ๒ ๑.๒๕ ๑.๕ ๑.๒๕ ๑.๕ ตํ่า 

๒๖. สํานักงานสภามหาวิทยาลยั ๑ ๑ ๓ ๓ ๑ ๑.๕ ๑.๗ ปานกลาง 

๒๗. สํานักงานอธิการบด ี ๓ ๓ ๑ ๓ ๒ ๓ ๒.๕๐ สูง 

๒๘. ศูนยนานาชาติสิรินธร 
      เพื่อการวิจัย พัฒนาและ 
      ถายทอดเทคโนโลย ี

๑ ๑ ๓ ๑.๕ ๑.๕ ๑.๒๕ ๑.๕๔ ตํ่า 
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สวนงาน จํานวนความ
เส่ียงที่

คงเหลือตาม
แผนบริหาร 

ความเส่ียง ป 
๒๕๖๕ 

จํานวนเงินที่
ไดรับจัดสรร 
เฉล่ีย ๓ ปที่  

ผานมา 

จํานวนครั้งที่
ไดรับการ

ตรวจสอบจาก
สนง.ตรวจสอบ
ภายในในชวง  

๓ ปที่ผานมา 

ผลการ
ตรวจสอบดาน
การเงินบัญชี

และพัสดุในชวง 
๓ ปที่ผานมา 

การดําเนนิการ
ตาม

ขอเสนอแนะ
ในชวง ๓ ปที่

ผานมา 

 จํานวนจุดออน 
 การควบคุม 
 ภายในดาน 
 การเงินบัญช ี
 และพัสดุ ในชวง  
 ๓ ปที่ผานมา 

   คะแนน
ความ
เส่ียง 

ระดับ 
ความเส่ียง 

  วิทยาเขตกําแพงแสน 

๒๙. คณะเกษตร กําแพงแสน ๑ ๒ ๒ ๒.๒๕ ๒.๒๕ ๑ ๑.๗๕  ปานกลาง 

๓๐. คณะวิศวกรรมศาสตร ๒ ๑ ๒ ๒.๒๕ ๒.๒๕ ๑ ๑.๗๕ ปานกลาง 

๓๑. คณะวิทยาศาสตรการกีฬา ๓ ๑ ๓ ๑.๒๕ ๑.๕ ๑.๒๕ ๑.๘๓ ปานกลาง 

๓๒. คณะศึกษาศาสตร   
      และพัฒนศาสตร 

๑ ๑ ๒ ๒.๕ ๒.๕ ๑.๒๕ ๑.๗ ปานกลาง 

๓๓. คณะศิลปศาสตรและ 
      วิทยาศาสตร 

๑ ๒ ๑ ๒.๒๕ ๒.๒๕ ๒ ๑.๗๕ ปานกลาง 

๓๔. สํานักสงเสริมและฝกอบรม ๑ ๑ ๓ ๑.๒๕ ๑.๕ ๑.๒๕ ๑.๕ ตํ่า 

  ๓๕. สํานักหอสมุด ๒ ๑ ๓ ๑.๒๕ ๑.๕ ๑.๒๕ ๑.๖๗ ปานกลาง 

๓๖. สํานักงานวิทยาเขต ๑ ๒ ๑ ๒.๕ ๑.๕ ๑.๒๕ ๒.๐ ปานกลาง 

วิทยาเขตศรีราชา 

  ๓๗. คณะวิทยาการจัดการ ๑ ๒ ๓ ๒.๕ ๑.๕ ๑.๒๕ ๑.๙ ปานกลาง 

  ๓๘. คณะวิศวกรรมศาสตร      
        ศรีราชา  

๑ ๑ ๓ ๑.๕ ๑.๕ ๑.๒๕ ๑.๕๔ ตํ่า 

  ๓๙. คณะวิทยาศาสตร ๒ ๑ ๓ ๑.๕ ๑.๕ ๑.๒๕ ๑.๕๔ ตํ่า 

๔๐. คณะเศรษฐศาสตร ๑ ๑ ๓ ๑.๕ ๑.๕ ๑.๒๕ ๑.๕๔ ตํ่า 

 ๔๑. คณะพาณิชยนาวนีานาชาต ิ ๓ ๑ ๒ ๒.๒๕ ๑.๒๕ ๑ ๑.๗๕ ปานกลาง 

 ๔๒. สํานักงานวิทยาเขต ๑ ๑ ๒ ๒.๒๕ ๑.๒๕ ๒ ๑.๗๕ ปานกลาง 

 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร 

๔๓. คณะทรัพยากรธรรมชาต ิ
      และอุตสาหกรรม 

๑ ๑ ๓ ๒.๕ ๑.๕ ๑.๒๕ ๑.๗ ปานกลาง 

๔๔. คณะวิทยาศาสตรและ 
      วิศวกรรมศาสตร   

๒ ๑ ๒ ๒.๒๕ ๑.๒๕ ๑ ๑.๖ ตํ่า 

๔๕. คณะศิลปศาสตรและ 
      วิทยาการจัดการ   

๓ ๑ ๓ ๑.๕ ๑.๕ ๑.๒๕ ๑.๙ ปานกลาง 

๔๖. คณะสาธารณสุขศาสตร ๑ ๑ ๓ ๒.๕ ๑.๕ ๑.๒๕ ๒.๐ ปานกลาง 

๔๗. สํานักงานวิทยาเขต ๒ ๑ ๒ ๒.๒๕ ๒.๒๕ ๓ ๒.๑ ปานกลาง 

๔๘. โครงการจัดตั้งวิทยาเขต 
      สุพรรณบุรี 

๑ ๑.๒๕ ๓ ๓ ๑ ๑.๕ ๑.๘ ปานกลาง 
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ข้ันตอนท่ี ๕ : การวิเคราะหจํานวนคนวัน 
 

กิจกรรม วัตถุประสงค หนวยรับตรวจ จํานวนคนวัน 
  (คนxวัน) 

จํานวนครั้ง/
สวนงาน/
โครงการ 

รวม 

๑.งานตรวจสอบและติดตาม     ๑,๓๗๑ 

   ๑.๑ งานตรวจสอบตามนโยบายของคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
         ๑.๑.๑ ตรวจสอบระบบ 
                  บริหารทรัพยากร 
                  องคการ (ERP) 
                    
 

เพื่อใหมั่นใจวาระบบบริหาร
ทรัพยากรองคการ มีความ
พรอมใชงาน มีความปลอดภัย 
และขอมูลมีความถูกตอง 
เชื่อถือได (IT) 

กองคลัง  (๒x๘๐) 
๑๖๐ 

๑ ๑๖๐ 

         ๑.๑.๒. ตรวจสอบระบบ 
                  บริหารความเสี่ยง 
                  ดานทุจริต 

เพื่อใหมั่นใจวาระบบหรือ 
มาตรการในการปองกันการทจุริต
ของมหาวิทยาลัยมปีระสิทธิภาพ 
ประสิทธผิล(C,O) 

สํานักงาน
พัฒนาคุณภาพ

และบริหาร
ความเสี่ยง 

(๒x๓๐) 
๖๐ 

๑ ๖๐ 

         ๑.๑.๓. ตรวจสอบระบบ 
                  บริหารการรับแจง 
                  เบาะแสของ 
                  มหาวิทยาลัย 

เพื่อใหมั่นใจวาระบบการจัดการ
ขอรองเรียน ฟองรอง คดีความ
ความรับผิดทางละเมิดของ
มหาวิทยาลยัมีประสิทธิภาพ 
(C,P) 

 สํานักงาน
กฎหมาย 

(๒x๓๐) 
๖๐ 

๑ ๖๐ 

         ๑.๑.๔ ตรวจสอบการ 
                  บริหารทรัพยสิน 

เพื่อใหมั่นใจวาการบริหาร
ทรัพยสินมปีระสิทธิภาพ 
ประสิทธผิล และคุมคา (P) 

บางเขน (๒x๕๐) 
๑๐๐ 

๑ ๑๐๐ 

    ๑.๒ งานตรวจสอบจากการหารืออธิการบด ี
           ๑.๒.๑ ตรวจสอบระบบ 
                    การบริหาร 
                    โครงการพัฒนา 
                    วิชาการ 

 เพื่อใหมั่นใจวาการบริหารงาน
โครงการพัฒนาวิชาการมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธผิล และ
สรางมูลคาใหมหาวิทยาลยั (P) 

สํานักงาน
บริการวิชาการ 

 

(๒x๔๐) 
๘๐ 

๑ ๘๐ 

           ๑.๒.๒ ตรวจสอบ 
                    โครงการพัฒนา 
                    วิชาการ 

๑. เพื่อใหทราบความครบถวน
ถู ก ต อ งขอ งก าร ใช จ า ย เงิ น
โครงการ (F) 
๒. เพื่อใหทราบการดําเนินงาน
โครงการเปนไปตามขอบังคับ 
ระ เบี ยบ  และข อ เสน อของ
โครงการ (C) 

๘ สวนงาน 
 

(๒x๓๐) 
๖๐ 

๘ ๔๘๐ 

   ๑.๓ งานตรวจสอบที่มีกฎ ระเบียบ มาตรฐานการตรวจสอบภายใน และมติคณะรัฐมนตรีกําหนด 
         ๑.๓.๑ ตรวจสอบงบ 
                 การเงินของกองทุน 
                 สวัสดิการบางเขน  
                 และ ๓ วิทยาเขต  
                 ประจําป ๒๕๖๑ 

เพื่ อ ใหทราบวางบการเงินมี
ความครบถวนถูกตอง (F) 

กองคลัง  
ว.กําแพงแสน 

ว.ศรีราชา 
ว.สกลนคร 

(๒x๑๐) 
๒๐ 

๔ ๘๐ 
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กิจกรรม วัตถุประสงค หนวยรับ
ตรวจ 

จํานวนคนวัน 
  (คนxวัน) 

จํานวนครั้ง/
สวนงาน/
โครงการ 

รวม 

           ๑.๓.๒ งานสอบทานการ 
                    ควบคุมภายในและ  
                  การบริหารความ 
                  เสี่ยงมหาวิทยาลยั  
                  และสวนงาน 

 เพื่อใหมั่นใจวาสวนงานมีระบบการ
ควบคุมภายใน และการบริหาร
ความเสี่ยงเปนไปตามหลักเกณฑที่
กระทรวงการคลังกําหนด (C) 

๑๐ สวนงาน (๒x๑๐) 
๒๐ 

๑๒ 
 

๒๐๐ 

  ๑.๔ งานติดตามผลการตรวจสอบตามขอเสนอแนะของสํานักงานตรวจสอบภายใน                                        ๑๕๑ 
         ๑.๔.๑ เงินสํารองจาย 

                   สวนงาน 
 เพื่อใหมั่นใจวาหนวยรับตรวจ/ผูที่
เก่ียวของไดนําขอเสนอแนะไป
ปรับปรุงแกไขตามที่อธิการบดีสั่ง
การ 

๑๐ สวนงาน (๑x๗) 
๗ 

๑๐ ๗๐ 

         ๑.๔.๒ เงินกองทุนของ 
                    สวนงาน    

๒ สวนงาน (๑x๔) 
๔ 

๒ ๘ 

           ๑.๔.๓ บัญชีเงินรับฝากใน 
                    ระบบ KU-ERP 

๙ สวนงาน (๑x๗) 
๗ 

๙ ๖๓ 

         ๑.๔.๔ งบการเงินวิทยาเขต 
                  เฉลิมพระเกียรติ 

                    จังหวัดสกลนคร 

ว.สกลนคร (๑x๑๐) 
๑๐ 

๑ ๑๐ 

๒.งานบริการใหคําปรึกษา                                                                                                               ๒๑๙ 
   ๒.๑ งานใหคําปรึกษาแนะนาํ   
          การปฏิบัติตามกฎ  
          ระเบียบดานการเงินบญัชี  
          พัสดุ การบริหารความ 
          เสี่ยงและการควบคุม 
          ภายใน 

เพื่อใหคําปรึกษาแนะนาํและ 
เตรียมความพรอมใหหนวย 

 รับตรวจเพื่อปองกันหรือลด
ขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 

๔๗ สวนงาน (๔x๔) 
๑๖ 

 
 

๑๒ 
 
 
 

๑๙๒ 
 
 

    ๒.๒ โครงการใหคําปรึกษา 
          แนะนาํ 

 เพื่อใหผูบริหาร ผูปฏิบัติงาน ได
แนวทางการแกไขปญหา 
ขอแนะนําดานการเงนิบัญชี พัสดุ 
การปฏิบัติตามระเบียบ การ
ควบคุมภายใน การบริหารความ
เสี่ยง และการกํากับดูแล 

๑ โครงการ (๙x๓) 
๒๗ 

๑ ๒๗ 

๓. งานเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร                                                  ๒๔๐ 
      ๓.๑ งานเลขานุการ  เพื่ อ ให ก า รป ร ะ ชุ ม แ ล ะ ก า ร

ดําเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเปนไปตามแผนการ
ดําเนินงานและบรรลุวัตถุประสงค
ที่กําหนด 

- (๓x๑๐) 
๓๐ 

 

๖ 
 
 

๑๘๐ 
 
 

      ๓.๒ งานตรวจเยี่ยมวิทยาเขต - - (๔x๑๕) 
๖๐ 

๑ ๖๐ 

 
 
 

 



 

 

 

แผนการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕                               ๒๑ 

 

กิจกรรม วัตถุประสงค หนวยรับตรวจ จํานวนคนวัน 
  (คนxวัน):๑ คร้ัง 

จํานวนครั้ง/
สวนงาน/
โครงการ 

รวม 

๔.งานบริหารสํานักงานตรวจสอบภายใน                                                                                            ๕๖๔ 
   ๔.๑ งานแผนงานและคลังขอมูล 
         ๔.๑.๑ การจัดทําแผนการ 
         ตรวจสอบประจาํป/ทบทวน 
         กฎบัตรสํานักงานตรวจสอบ 
         ภายใน 
         ๔.๑.๒ การจัดทําแผน 
         งบประมาณเงินรายไดและ 
         แผนงบประมาณแผนดนิ 
         ประจําป 
         ๔.๑.๓ การจัดทําแผนบริหาร 
         ความเสี่ยงสาํนักงาน 
         ตรวจสอบภายใน 

เพื่อใหไดแผนงาน/แผน
งบประมาณ 
/แผนอัตรากําลัง ที่สอดคลอง
กับยุทธศาสตร/นโยบายของ
มหาวิทยาลยั และความ
ตองการของผูบริหาร 
 

 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
(๕x๔) 
๒๐ 

 
 

(๒x๒) 
๔ 
 
 

(๕x๑) 
๕ 

 
๑ 
 
 
 

๒ 
 
 
 

๒ 

๓๘ 
๒๐ 

 
 
 

๘ 
 
 
 

๑๐ 

๔.๒ งานประกันคุณภาพ 
๔.๒.๑ งานประกันคุณภาพ 
การศึกษาตามเกณฑ 
EdPex 

 

เพื่อใหผลการปฏิบัติงานของ
สํานักงานตรวจสอบภายใน
เปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
การตรวจสอบภายใน และตาม
เกณ ฑการประกัน คุณ ภาพ
การศึกษา 

- 
 
 
 
 

 
(๓x๔) 
๑๒ 

 
 

 
๑ 
 
 
 

๓๐ 
๑๒ 

 
 
 

๔.๒.๒ การประกันคุณภาพ 
งานตรวจสอบภายในของ 

           กรมบัญชีกลาง 

 -  (๙x๒) 
๑๘ 

๑ ๑๘ 

    ๔.๓ งานบริหารงานบุคคล  เพื่อใหการบริหารงานบุคคลมี
ประสิทธิภาพ 

- (๑x๒) 
๒ 

๑๒ ๒๔ 

    ๔.๔ งานบริหารการเงินบัญช ี
          และพัสด ุ

เพื่ อใหการดํ า เนิ นงานดาน
การเงินบัญชีและดานพัสดุ มี
ความครบถวนถูกตอง เปนไป
ตามกฎ ระเบียบที่เก่ียวของ 

- (๒x๒) 
๔ 

๑๒ ๔๘ 

    ๔.๕ งานบริหารทั่วไป 
          ๔.๕.๑ กิจกรรมการจัดการ 
          ความรูดานการตรวจสอบ 
          ภายใน 

 
เพื่อใหการบริหารงานของ
สํานักงานตรวจสอบภายใน
เปนไปตามแผนปฏิบัติงาน
ประจําป อยางมปีระสิทธิภาพ 
ประสิทธผิล 

 
- 

 
(๒x๓) 

๖ 
 

 
๒ 

๒๕๖ 
๑๒ 

          ๔.๕.๒ โครงการวันพัฒนา 
          และปลูกตนไม มก. 

- (๑x๒) 
๒ 

๑ ๒ 

          ๔.๕.๓ การจัดทํารายงาน 
          การปฏิบัติงานตรวจสอบ 
          รายไตรมาส และรายงาน 
          ผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
          ประจําป 

- (๑x๓) 
๓ 
 

๔ ๑๒ 

 
 



 

 

 

แผนการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕                               ๒๒ 

 

กิจกรรม วัตถุประสงค หนวยรับตรวจ จํานวนคนวัน 
  (คนxวัน):๑ คร้ัง 

จํานวนครั้ง/
สวนงาน/
โครงการ 

รวม 

          ๔.๕.๔ โครงการวิจัย 
                    สถาบนั 

  (๓x๓๐) 
๙๐ 

๑ ๙๐ 

          ๔.๕.๕ รายงานประจาํป 
 
          ๔.๕.๖ งานสารบรรณ 
 
          ๔.๕.๗ งานเวปไซต 
                   สํานักงาน 
                   ตรวจสอบภายใน 

  (๒x๑๒) 
๒๔ 

(๑x๒) 
๒ 

(๑x๑) 
๑ 

๑ 
 

๕๒ 
 

๑๒ 

๒๔ 
 

๑๐๔ 
 

๑๒ 

๕. งานพัฒนาทักษะและความกาวหนาทางวิชาชีพ                                                                                ๑๘๐ 
       ๕.๑ การพัฒนาทักษะความรู 
       ดานวชิาชีพและดานการบริหาร 
 

 เพื่อใหบุคลากรมีความรู 
ความสามารถเหมาะสมตรงตาม
ตําแหนงงาน และมีระบบ
สารสนเทศ มาชวยในการ
ปฏิบัติงานไดอยางม ี
ประสิทธิภาพ ประสิทธผิล 

- (๑๐x๙) 
๙๐ 

๑ ๙๐ 

      ๕.๒ นําระบบสารสนเทศมาใชใน 
      การตรวจสอบและบริหาร 
      สํานักงาน 

 (๑๐x๓) 
๓๐ 

๒ ๖๐ 

     ๕.๓ โครงการสัมมาทิฐ ิ
 

 (๑๐x๓) 
๓๐ 

๑ ๓๐ 

รวมวันทําการทั้งสิ้น ๒,๔๐๖ 
 
 

หมายเหตุ :  วัตถุประสงคการตรวจสอบ 
     O = Operation (ความมีประสิทธภิาพ ประสิทธิผล ของกระบวนการดําเนินงาน) 

               F = Financial (ความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลการเงินบัญชี) 
               C = Compliance (การปฏิบัติงานถูกตองตามกฎ ระเบียบ หลักเกณฑท่ีเก่ียวของ) 
      P = Performance (การประเมินผลการดําเนินงาน) 
               R = Risk (การดําเนินงานโครงการลดความเสี่ยงและบรรลุเปาหมาย) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

แผนการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕                               ๒๓ 

 

หนวยรับตรวจ ตรวจสอบโครงการพัฒนาวิชาการ จํานวน ๙ สวนงาน 
๑. สํานักงานอธิการบดี       
๒. สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร 
๓. คณะสาธารณสุขศาสตร 
๔. คณะบรหิารธุรกิจ 
๕. คณะวิศวกรรมศาสตร      
๖. คณะสัตวแพทยศาสตรบางเขน และวิทยาเขตกําแพงแสน        
๗. คณะวนศาสตร 
๘. คณะวิทยาการจัดการ 
๙. คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ    
 

หนวยรับตรวจที่ไดรับการติดตามผลการตรวจสอบ  
 

เงินสํารองจาย จํานวน ๑๐ สวนงาน 
๑. คณะบริหารธุรกิจ 
๒. คณะวนศาสตร 
๓. คณะศึกษาศาสตร 
๔. คณะสิ่งแวดลอม 
๕. สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 
๖. สํานักบริหารการศึกษา 
๗. คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน 
๘. คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
๙. สํานักงานวิทยาเขตศรีราชา 
๑๐. สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร 

 

บัญชีเงินรับฝาก จํานวน ๙ สวนงาน 
๑. คณะบริหารธุรกิจ 
๒. คณะศึกษาศาสตร 
๓. สํานักบริหารการศึกษา 
๔. สํานักงานอธิการบดี 
๕. คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน 
๖. คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
๗. คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
๘. สํานักงานวิทยาเขตศรีราชา 
๙. สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร 

 

เงินกองทุนของสวนงาน จํานวน ๒ สวนงาน 
๑. คณะบริหารธุรกิจ 
๒. คณะวนศาสตร 




	แผนการตรวจสอบ
	ขอบเขตงานตรวจสอบภายใน


