
แผนการตรวจสอบ
ประจ าปีงบประมาณ

พ.ศ.2564



สารบัญ 
  หนา 

 
ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ เอกลักษณ อัตลักษณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร    ๑ 
ยุทธศาสตร เปาหมาย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร       ๒ 
วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค อัตลักษณ สํานักงานตรวจสอบภายใน     ๓ 
 

แผนการตรวจสอบ (Audit Plan) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
 หลักการและเหตุผล         ๔  
 ขอบเขตงานตรวจสอบภายใน        ๔  
 ตัวชี้วัดและเปาหมายของงานตรวจสอบภายใน      ๕ 
 หนวยรับตรวจ         ๕ 
 บุคลากรสํานักงานตรวจสอบภายใน                ๗ 
 ประมาณการงบประมาณรายจายท่ีไดรับจัดสรรสําหรับการดําเนินงาน            ๗ 
 สรุปงานตามแผนการตรวจสอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔              ๘ 
 สัดสวนภาระงานของแผนการตรวจสอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔           ๑๐ 
 แผนการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔             ๑๑ 

ภาคผนวก 
 ข้ันตอนการจัดทําแผนการตรวจสอบประจําป (ข้ันตอนท่ี ๑-๙)             ๑๓ 
 ข้ันตอนท่ี ๑-๔ ขอมูลงาน/กิจกรรม/โครงการ              ๑๔ 
 ข้ันตอนท่ี ๕ การประเมินความเสี่ยงสวนงาน                     ๑๖ 
 ข้ันตอนท่ี ๖ การวิเคราะหจํานวนคนวัน               ๒๐ 
 หนวยรับตรวจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร              ๒๔ 

 
 



แผนการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔             ๑ 

 

 

  
 
 
 
ปรัชญามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (Philosophy) 
 

 เปนสถาบันท่ีมีปณิธานมุงมั่นในการส่ังสมเสาะแสวงหา และพัฒนาความรูให เกิดความเจริญงอก

งามทางภูมิปญญาท่ีเพียบพรอมดวย42วิชาการ จริยธรรม และคุณธรรม 42 ตลอดจนเปนผูชี้นําทิศทางสืบทอด

เจตนารมณที่ดีของสังคม เพ่ือความคงอยู ความเจริญ และความเปนอารยะของชาติ 

 
วิสัยทัศนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (Vision) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสรางสรรคศาสตรแหงแผนดินสูสากล เพ่ือพัฒนาประเทศอยางย่ังยืน 

 
พันธกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (Mission) 

๑. สรางคนที่มีปญญา รูเหตุรูผล อยูในคุณธรรม และมีจิตสํานึกเพ่ือสวนรวม 

๒. สะสมภูมิปญญา สรางและพัฒนาองคความรูท่ีหลากหลาย ตลอดจนสรางผลงานท่ีมีมาตรฐาน 

สามารถแขงขันได 

๓. รวมพัฒนาชุมชน และรับผิดชอบตอสังคม 

๔. สืบสานทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรม และดํารงอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 

๕. บริหารทรัพยากรมหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพ 

 
เอกลักษณ (Uniqueness) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มุงสรางศาสตรแหงแผนดนิ เพ่ือความกินดีอยูดีของชาต ิ
 

อัตลักษณของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (Identity) : I D K U 

สํานึกดี (Integrity)    มุงมั่น (Determination)  

สรางสรรค (Knowledge Creation) สามัคคี (Unity)   

 
 
 
 

ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม   
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

 



 

 

 

แผนการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                                ๒ 

 

ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (Strategies) 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๑  การสรางสรรคศาสตรแหงแผนดิน เพ่ือการพัฒนาประเทศที่ย่ังยืน 

ยุทธศาสตรท่ี ๒  การพัฒนาสูความเปนเลิศทางวิชาการในระดับสากล 

ยุทธศาสตรท่ี ๓  การเพ่ิมคณุภาพและประสิทธิภาพการดําเนินงานตามภารกจิ 

ยุทธศาสตรท่ี ๔  การใชหลักธรรมาภิบาลในการบรหิารจัดการอยางย่ังยืน 

 

เปาหมาย (Goals) 
 

พัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรใหเปน “มหาวิทยาลัยของศาสตรแหงแผนดิน” ท่ีเขมแข็งอยาง 

ตอเนื่องและย่ังยืน โดยเชื่อมโยงกับศาสตรการเกษตรซึ่งเปนพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัย พรอมท้ังนอมนํา

ศาสตร แหงพระราชา ศาสตรชุมชน และศาสตรสากล มาผสมผสานในการสรางสรรควิชาการและนําไป   

สูการเปนมหาวิทยาลัยชั้นนํา ประกอบดวย  

๑) มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)  

๒) มหาวิทยาลัยแหงเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital University)  

๓) มหาวิทยาลัยวิจัย (Research University) 

๔) มหาวิทยาลัยระดับโลก (World Class University)  

๕) มหาวิทยาลัยท่ีมีความรับผิดชอบตอรัฐและสังคม (Social Responsibility University)  

๖) มหาวิทยาลัยแหงความผาสุก (Happiness University) 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

แผนการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                                ๓ 

 

 
       

  

 
วิสัยทัศนสํานักงานตรวจสอบภายใน (วิสัยทัศนสํานักงานตรวจสอบภายใน (VViissiioonn) 

เปนผูนําดานงานตรวจสอบภายในที่ไดมาตรฐานสากล คงไวซึ่งความเปนเลิศอยางย่ังยืน 
 

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 ที่เกี่ยวของ โดยลักษณะงานและขอบเขตของงานจะจัดทําขอตกลงรวมกับผูรับบริการและ              
มีจุดประสงคเพ่ือเพ่ิมคุณคาใหกบัหนวยงานของรัฐ โดยการปรับปรุงกระบวนการการกาํกับดแูล การบริหาร
ความเส่ียง และการควบคุมของมหาวทิยาลัยใหดีขึ้น เชน การใหคําปรึกษาแนะนําในเรื่องความคลองตัวใน
การดําเนินงาน การออกแบบระบบงาน วิธีการตางๆ ในการปฏิบัตงิานและการฝกอบรม เปนตน  
  

วัตถุวัตถุประสงคประสงค (Purpose) 

๑. เพ่ือใหขอสังเกตและขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนดวยความเปนอิสระ เท่ียงธรรม โดยเพ่ิมมูลคา

ในกระบวนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย การปฏิบัติงานของหนวยงาน ผูปฏิบัตงิานทุกระดับและกิจกรรม

ตางๆ ของมหาวิทยาลัยใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพสอดคลองกับนโยบาย 

แผนงาน ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของ 

๒. เพ่ือใหมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวามีการกําหนดและประเมินผลกระทบจากความเส่ียงท่ีสําคัญ 

นําไปสูระบบการควบคุมภายในที่ดี ภายใตการใชทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา 

๓. เพ่ือใหมั่นใจอยางสมเหตุสมผลไดวาขอมูลทางการเงิน การบริหารงาน และการดําเนินการท่ี

สําคัญมีความถูกตอง เชื่อถือไดและทันเวลา 

  

อัตลักษณอัตลักษณของของสํานักงานตรวจสอบภายในสํานักงานตรวจสอบภายใน 

 กัลยาณมิตร จิตบริการ ทํางานเปนทีม 
 
 

วิสัยทัศนวิสัยทัศน  พันธกิพันธกิจ เปาประสงค อัตลักษณจ เปาประสงค อัตลักษณ  
สํานักงานตรวจสอบภายในสํานักงานตรวจสอบภายใน  

 



 

 

 

แผนการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                                ๔ 

 

แผนการตรวจสอบ แผนการตรวจสอบ ((AAuuddiitt  PPllaann))    
ประจําปประจําปงบประมาณงบประมาณ  พ.ศ.พ.ศ.๒๕๖๔๒๕๖๔  

 
หลักการและเหตุผล 

สํานักงานตรวจสอบภายใน เปนกลไกหนึ่งของระบบการบริหารจัดการท่ีใหความเชื่อม่ันและใหคําปรึกษา
อยางเท่ียงธรรมและเปนอิสระ เพ่ือเพ่ิมคุณคาและปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย
ใหดีข้ึน รวมท้ังจะชวยใหมหาวิทยาลัยบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายอยางมีประสิทธิผล ดวยการประเมิน
และปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการกํากับดูแลอยางเปนระบบ โดยมี
การดําเนินงานภายใตมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน หลักเกณฑกระทรวงการคลังวา
ดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการตรวจสอบภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และ (ฉบับท่ี ๒)       
พ.ศ.๒๕๖๒ รวมถึงขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
พ.ศ.๒๕๖๒ 

สํานักงานตรวจสอบภายในไดจัดทําแผนการตรวจสอบดวยหลักการประเมินความเสี่ยง (Risk-Based 
Audit) โดยการประเมินความเสี่ยงกิจกรรมและสวนงานตางๆ ในมหาวิทยาลัยตามผลการตรวจสอบ การประเมิน
ความเพียงพอของการควบคุมภายใน รวมถึงการรับนโยบายของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ท่ีใหตรวจสอบ
รายงานการเงินของของมหาวิทยาลัย การบริหารทรัพยสิน และโครงการจางงานใหกับประชาชนท่ีไดรับผลกระทบ
จากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid ระยะ ๒) และนโยบายของอธิการบดีท่ีให
ตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจาง   

การจัดทําแผนการตรวจสอบประจําป เปนข้ันตอนท่ีมีความสําคัญตอผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามขอบเขตงาน เพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
ภายใตเง่ือนไขทรัพยากรท่ีมีอยางจํากัด ซ่ึงจะสมบูรณและสามารถนําไปปฏิบัติงานไดตองเสนอแผนการตรวจสอบ
ตออธิการบดีใหความเห็นชอบ และเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรอนุมัติ  

 

ขอบเขตงานตรวจสอบภายใน    

๑. ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงานในหนาท่ีของหนวยรับตรวจ เสนอแนะ

การปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกํากับดูแลอยางตอเนื่อง 

๒. สอบทานความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลการดําเนินงานและการเงินการคลัง 

๓. สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของกับ

การดําเนินงาน รวมท้ังขอกําหนดอ่ืนของมหาวิทยาลัย 

๔. ตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพยสินของหนวยรับตรวจ ใหมีความเหมาะสม

กับประเภทของทรัพยสินนั้น 

๕. วิเคราะหและประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัดและคุมคาในการใชทรัพยากร 

 
 

 

 



 

 

 

แผนการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                                ๕ 

 

ตัวช้ีวัดตัวช้ีวัดและเปาหมายและเปาหมายของงานตรวจสอบภายในของงานตรวจสอบภายใน 

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. จํานวนผูตรวจสอบภายในท่ีไดรับวุฒิบัตรดานการตรวจสอบเพ่ิมข้ึน (๑ คน)  

 
หนวยรับตรวจ 
จํานวนหนวยรับตรวจท้ังหมดมี ๔๗ สวนงาน ประกอบดวย  

๑. บางเขน จํานวน ๒๘ สวนงาน  

๒. วิทยาเขตกําแพงแสน จํานวน ๘ สวนงาน  

๓. วิทยาเขตศรีราชา จํานวน ๖ สวนงาน 

๔. วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จํานวน  ๕ สวนงาน  

โดยแบงทีมตรวจสอบเปน ๔ ทีม ทีมละ ๒ คน และแตละทีมไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบหนวยรับตรวจ ดังนี้  

 

ทีม A  รับผิดชอบหนวยรับตรวจ จํานวน ๑๔ สวนงาน  

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

      ๖. คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
      ๗. สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 
      ๘. คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา 
      ๙. สํานักงานวิทยาเขตศรีราชา 
      ๑๐. คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร   
      ๑๑. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม 
      ๑๒. คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ   
      ๑๓. คณะสาธารณสุขศาสตร 

    ๑๔. สํานักงานวิทยาเขตวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

แผนการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                                ๖ 

 

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

      ๙. คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ 
 

ทีม C รับผิดชอบหนวยรับตรวจ จํานวน ๑๑ สวนงาน 
๑. คณะมนุษยศาสตร 
๒. คณะเทคนิคการสัตวแพทย 
๓. คณะประมง 
๔. คณะวนศาสตร 
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. สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 
๗. สถาบันวิทยาการข้ันสูง แหง มก. 
๘. สํานักบริหารการศึกษา 
๙. สํานักสงเสริมและฝกอบรม 
๑๐. สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
๑๑. สํานักงานอธิการบดี 
๑๒. คณะเกษตร กําแพงแสน 

      ๑๓. คณะวิทยาการจัดการ 
 
   
 



 

 

 

แผนการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                                ๗ 

 

บุคลากรสํานักงานตรวจสอบภายใน  (จํานวน ๑๐ คน) 

     ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน (อยูระหวางการคัดเลือก) 

๑.  นางอัจฉรา        เฮียงโฮม    นักตรวจสอบภายใน ชํานาญการพิเศษ  (พนักงานมหาวิทยาลัย) 

๒.  นายชัยวฒัน        สุทธิวิเศษ    นักตรวจสอบภายใน ชํานาญการ         (พนักงานมหาวิทยาลัย) 

๓.  นางสาวสชุาดา         ตันโชติกุล    นักตรวจสอบภายใน ชํานาญการ         (พนักงานมหาวิทยาลัย) 

๔.  นางสาวภิญลดา        หวังแกว    นักตรวจสอบภายใน ชํานาญการ         (พนักงานมหาวิทยาลัย) 

๕.  นางจิตริณีย        หลอวิจิตร    นักตรวจสอบภายใน                        (พนักงานมหาวิทยาลัย) 

๖.  นางสาวยุพิน        อํ่าเมือง    นักตรวจสอบภายใน                        (พนักงานมหาวิทยาลัย) 

๗.  นางขวัญฤทัย        นาคทรงแกว  นกัตรวจสอบภายใน                        (พนักงานมหาวิทยาลัย) 

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 วัน   
ทําการตอคน บุคลากรของสํานักงานตรวจสอบภายในมีจํานวน ๑๐ อัตรา จึงมีวันทํางานรวมตลอดท้ังป 
(โดยประมาณ) ๒,๒๐๐ คนวัน  
 

ประมาณการงบประมาณรายจายสําหรับการดําเนินงานปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  
งบบุคลากร     ๕,๓๑๘,๐๓๗.๐๐           บาท 
งบดําเนินงาน      ๖๓๗,๒๐๐.๐๐           บาท 
งบลงทุน   ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐           บาท 
งบอุดหนุน      ๒๔๕,๐๐๐.๐๐           บาท  

 งบรายจายอ่ืน            ๓๙๐,๗๐๐.๐๐           บาท 
 

 รวม            ๘,๐๙๐,๙๓๗.๐๐            บาท 

 
หมายเหตุ : งบประมาณเงินรายไดปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รอการจัดสรรจากมหาวิทยาลัย  
 

ทีมตรวจสอบ 

ทีม A ประกอบดวย นางอัจฉรา เฮียงโฮม/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. ๒๕๖๔                                ๘ 

 

สรุปงานตามแผนการตรวจสอบ ประจําปปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  
 

๑. งานบริการใหความเช่ือม่ัน 
๑.๑ งานตรวจสอบตามนโยบายของคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

งานตรวจสอบโครงการตามนโยบายของรัฐบาล 
๑.๑.๑ งานตรวจสอบโครงการจางงานใหกับประชาชนท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณการระบาด 
         ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid ระยะ ๒)  
งานตรวจสอบการดําเนินงานตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 
๑.๑.๒ งานตรวจสอบรายงานการเงินของมหาวิทยาลัย (ยุทธศาสตรท่ี ๔) 
๑.๑.๓ งานตรวจสอบการบริหารทรัพยสิน  (ยุทธศาสตรท่ี ๔) 

 

๑.๒ งานตรวจสอบตามนโยบายของอธิการบดี 
    ๑.๒.๑ งานตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจาง จํานวน ๑๕ สวนงาน ตามผลการประเมินและจัดลําดับความเสี่ยง

สวนงาน  
                 ๑. คณะวิศวกรรมศาสตร          ๒. คณะสัตวแพทยศาสตร  
                 ๓. สํานักงานอธิการบดี                  ๔. คณะศึกษาศาสตร 
                 ๕. คณะเกษตร กําแพงแสน       ๖. คณะวิทยาศาสตร 

        ๗. สํานักงานวิทยาเขตศรีราชา      ๘. สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร                                          
        ๙. คณะเกษตร                              ๑๐. คณะบริหารธุรกิจ 
        ๑๑. สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.      ๑๒. คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ 
        ๑๓. คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน   ๑๔. คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

                ๑๕. คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร   
 

๑.๓ งานตรวจสอบท่ีมีกฎ ระเบียบ มาตรฐานการตรวจสอบภายใน และมติคณะรัฐมนตรีกําหนด 
๑.๓.๑  งานตรวจสอบงบการเงินของกองทุนสวัสดิการบางเขน และ ๓ วิทยาเขต  
๑.๓.๒  งานตรวจสอบงบการเงินโครงการคัดเลือกพอพันธุกําแพงแสนเพ่ือใชผลิตน้ําเชื้อ  
๑.๓.๓  งานสอบทานการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร         

และสวนงาน 
 

๑.๔ งานตรวจสอบตอเนื่องจากปกอน 
          ๑.๔.๑ งานตรวจสอบระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ระบบบริหารการศึกษา) 

      ๑.๔.๒ งานตรวจสอบการเบิกจายเงินอุดหนุนท่ัวไปจากเงินรายได (จัดทํารายงานผลการตรวจสอบ 
               ในภาพรวม)  

          ๑.๔.๓ งานติดตามผลการตรวจสอบ 
                    ๑. ติดตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย จํานวน ๗ เรื่อง 

๑.๑ เรื่องการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
๑.๒ เรื่องการปรับปรุงแกไขงบการเงินของมหาวิทยาลัย 
๑.๓ เรื่องการประเมินมูลคาอาคารและสิ่งปลูกสราง 
๑.๔ เรื่องการปรับปรุงแกไข กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติดานการเงินบัญชี 
๑.๕ เรื่องการออกแบบและควบคุมงานกอสราง 
๑.๖ เรื่องการสนับสนุนงบประมาณดานสารสนเทศใหสํานักงานตรวจสอบภายใน 
๑.๗ เรื่องการปรับโครงสรางองคกรและโครงสรางการบริหาร สํานักงานตรวจสอบภายใน 



 

 

 

แผนการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                                ๙ 

 

                    ๒. ติดตามขอเสนอแนะของสํานักงานตรวจสอบภายใน จํานวน ๕ เรื่อง 
                        ๒.๑ เรื่องเงินสํารองจายของสวนงาน 

   ๒.๒ เรื่องเงินรับฝากในระบบ KU-ERP 
 ๒.๓ เรื่องงบการเงินวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร 
 ๒.๔ เรื่องเงินกองทุนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และสวนงาน 
 ๒.๕ เรื่องอาคารและสิ่งปลูกสราง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

๒. งานบริการใหคําปรึกษาแกผูบริหารและผูปฏิบัติงาน  

๓. งานเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
     ๓.๑ งานจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
     ๓.๒ งานตรวจเยี่ยมวิทยาเขต  
 

๔. งานบริหารสํานักงานตรวจสอบภายใน  

๕. งานพัฒนาทักษะและความกาวหนาทางวิชาชีพ  
 

สํานักงานตรวจสอบภายในไดวางแผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครอบคลุมประเภท  
งานตรวจสอบ ๕ ประเภท ดังนี้ 

๑. ตรวจสอบดานการเงินและบัญชี (Financial Audit)  
๒. ตรวจสอบดานการดําเนินงาน (Operation Audit) 
๓. ตรวจสอบดานผลการดําเนินงาน (Performance Audit) 
๔. ตรวจสอบดานการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance Audit) 
๕. ตรวจสอบดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Audit) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

แผนการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                               ๑๐ 

 

 
 
 
 

 

         

 

 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

แผนการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                               ๑๑ 

 

แผนการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
 

กิจกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 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. งานบริการใหความเชื่อมั่น                                                                   ๕๘ 
       ๑.๑ งานตามนโยบายคณะกรรมการตรวจสอบ  

 
๑๕ 

          ๑.๑.๑ โครงการจางงานใหกับประชาชนท่ีไดรับ 
                   ผลกระทบจากสถานการณการระบาดของ 

              โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

            

     ๑.๑.๒ รายงานการเงินของมหาวิทยาลัย              
     ๑.๑.๓ การบริหารทรัพยสิน             

    ๑.๒ งานตามนโยบายของอธิการบดี             ๒๗ 
      ๑.๒ การจัดซ้ือจัดจาง             

    ๑.๓ งานตรวจสอบท่ีมีกฎ ระเบียบ มาตรฐานการตรวจสอบภายใน และมติคณะรัฐมนตรีกําหนด  
 

๖ 
           ๑.๓.๑ งบการเงินของกองทุนสวัสดิการบางเขน  
                     และ ๓ วิทยาเขต 

            

           ๑.๓.๒ งบการเงินโครงการคัดเลือกพอพันธุ 
                    กําแพงแสนเพ่ือใชผลิตนํ้าเชื้อ  

            

           ๑.๓.๓ งานสอบทานการควบคุมภายใน และการ 
                    บริหารความเส่ียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
                    และสวนงาน 

            

    ๑.๔ งานตรวจสอบตอเน่ืองจากปกอน  
 

๑๐ 
     ๑.๔.๑ ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย 
              เกษตรศาสตร (ระบบบริหารการศึกษา) 

            

          ๑.๔.๒ การเบิกจายเงินอุดหนุนท่ัวไปจากเงิน 
                   รายได (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓)  

            

          ๑.๔.๓ งานติดตามผลการตรวจสอบ             
  ๒. งานบริการใหคําปรึกษา                 ๑๑ 

    ๒.๑ งานใหคําปรึกษาแนะนําดานการเงินบัญชีพัสดุ  
          การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ การบริหารความเส่ียง    
          และการควบคุมภายใน 

             
๑๑ 

    ๒.๒ โครงการใหคําปรึกษาแนะนํา             
  ๓. งานเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร    ๑๐ 

     ๓.๑ งานเลขานุการคณะกรรมการ             
 

๑๐ 
๓.๒ โครงการตรวจเยี่ยมวิทยาเขต             

๔. งานบริหารสํานักงานตรวจสอบภายใน             ๑๓ 
๔.๑ งานแผนงาน/คลังขอมูล               

 

๑๓ 
๔.๒ งานประกันคุณภาพและพัฒนาระบบองคกร             

     ๔.๓ งานบริหารงานบุคคล             
     ๔.๔ งานบริหารการเงินและพัสดุ             

๔.๕ งานบริหารท่ัวไป และพัฒนาสภาพแวดลอม             
๕. งานพัฒนาทักษะและความกาวหนาทางวิชาชีพ             ๘ 

       ๕.๑ การพัฒนาทักษะความรูดานวิชาชีพ  
             และดานการบริหารจัดการ           

             
๘ 

      ๕.๒ นําระบบสารสนเทศมาใชในการตรวจสอบ 
             และบริหารสํานักงาน 

            

    ๕.๓  โครงการสัมมาทิฐ ิ             



 

 

 

แผนการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                               ๑๒ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

แผนการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                               ๑๓ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ขั้นตอนการจัดทําแผนการตรวจสอบประจําป 

๑ 
๑. การหารืออธิการบดีและคณะกรรมการ 
    ตรวจสอบประจํา มก.  
    ในวัตถุประสงค กิจกรรมท่ีมีความเส่ียง  
    และตองการใหตรวจสอบ 

๒. รวบรวมหนังสือส่ังการจาก 
    หนวยงานภายนอก  
    อาทิ กรมบัญชีกลาง  
    สํานักงบประมาณ 
     
     

 ๒ 

 ๓ 

๔. รวบรวมงานตอเนื่องจากปกอน  
    - งานตรวจสอบท่ีตองดําเนินการตอเน่ือง  
    - งานติดตามผลการปรับปรุงแกไขตาม 
      ขอเสนอแนะ 

๕.ประเมินความเส่ียงสวนงาน 
         - รวบรวมขอมูลสวนงาน 
         - กําหนดเกณฑความเส่ียง 
         - ใหคะแนนความเส่ียงตามเกณฑความเส่ียง 
         - ประเมินและจัดลําดับความเส่ียงสวนงาน 

 ๔ 

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

   

 ๕ 

๗. จัดทําแผนการตรวจสอบประจําป  
    แผนการปฏบัิติงาน ตัวชี้วัดและ 
    เปาหมาย ผูรับผิดชอบ และงบประมาณ 

 ๖ 

๘. เสนอแผนการตรวจสอบ 
    - เสนออธิการบดีใหความเห็นชอบ 
    - เสนอคณะกรรมการตรวจสอบประจํา  
      มก. อนุมัติ  

 ๗ 

๙. เผยแพรแผนการตรวจสอบ 
    เวปไซต และqr code 

 ๘ 

๓. ความเส่ียงตามแผนบริหารความเส่ียง มก. 
    ตรวจสอบโครงการท่ีมีความเส่ียงสูงตาม  
    แผนบริหารความเส่ียง มก. 
    

 ๙ 



 

 

 

แผนการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                               ๑๔ 

 

ข้ันตอนที่ ๑-๔ : ขอมูลงาน/กิจกรรม/โครงการ  

๑. งานตามนโยบายของคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และอธิการบดี 
 

AC/CEO  นโยบายการตรวจสอบ  
คณะกรรมการตรวจสอบ
ประจาํมหาวิทยาลัย 

งานตรวจสอบโครงการตามนโยบายของรัฐบาล 
 ๑. ตรวจสอบโครงการจางงานใหกับประชาชนท่ีไดรับผลกระทบจาก

สถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
 งานตรวจสอบการดําเนินงานตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 
๒. งานตรวจสอบรายงานการเงินของมหาวิทยาลัย  
๓. งานตรวจสอบการบริหารทรัพยสิน  

อธิการบดี  ๑.  ตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจาง 
 
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 งบการเงิน โครงการคัดเลือกพอพันธุ
กําแพงแสนเพ่ือใชผลิตน้ําเชื้อ  

ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสราง
การผลิตภาคเกษตร เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการ
แขงขันของประเทศวาดวยการเบิกเงิน การจายเงิน 
การนําสงเงินกองทุนและการพัสดุ พ.ศ.๒๕๔๘     
ขอ ๒๐ 

๑.๓ ระบบสารสนเทศ    
      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
      (ระบบบริหารการศึกษา) 

มาตรฐานการตรวจสอบภายในสาํหรับหนวยงานของ
รัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ 

๑.๔ งานสอบทานการควบคุมภายใน  
      และการบริหารความเสี่ยง  
      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและสวนงาน 

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

 
๓. งานตรวจสอบโครงการ/กิจกรรมท่ีมีความเส่ียงสูงตามแผนบริหารความเส่ียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
     ๓.๑ โครงการตามแผนบริหารความเสี่ยง มก. ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  
     ๓.๒ โครงการตามแผนบริหารความเสี่ยง มก. ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ท่ีมหาวิทยาลัยยัง 
           ดําเนินการจัดการไมแลวเสร็จ 
 
 
 



 

 

 

แผนการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                               ๑๕ 

 

๔. งานตรวจสอบตอเนื่องจากปกอน 
    ๔.๑ ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ระบบบริหารการศึกษา) 

๔.๒ การเบิกจายเงินอุดหนุนท่ัวไปจากเงินรายได (จัดทํารายงานผลการตรวจสอบในภาพรวม)  
 
๕. งานติดตามผลการตรวจสอบ 
    ๕.๑ ตามขอเสนอแนะของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 
    ๕.๒ ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย  
    ๕.๓ ตามขอเสนอแนะของสํานักงานตรวจสอบภายใน 
          ๕.๑.๑ เงินสํารองจายของสวนงาน 

๕.๑.๒ เงินรับฝากในระบบ KU-ERP 
๕.๑.๓ งบการเงินวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร 
๕.๑.๔ เงินกองทุนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และสวนงาน 
๕.๑.๕ อาคารและสิ่งปลูกสราง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

แผนการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                               ๑๖ 

 

ข้ันตอนท่ี ๕ : การประเมินความเส่ียงสวนงาน 
   จากการประเมินความเสี่ยงสวนงานตามเกณฑการประเมินความเสี่ยง ๖ ขอ (ตารางท่ี ๕.๑) เพ่ือจัดลําดับ  

สวนงาน จํานวน ๔๗ สวนงาน (ตารางท่ี ๕.๒) ท่ีมีความเสี่ยงสูงมาดําเนินการตรวจสอบเปนลําดับแรก สรุปผลการ
จัดลําดับไดดังนี้ 

 

ลําดับ 
ความเส่ียง 

ระดับ         
ความเส่ียง 

คะแนน       
ความเส่ียง 

 

สวนงาน 

๑ 
 

สูง ๒.๓๓ ๑. คณะวิศวกรรมศาสตร              ๒.คณะสัตวแพทยศาสตร     
๓. สํานักงานอธิการบดี     (๓ สวนงาน) 

๒ ปานกลาง ๒.๑๗ ๔. คณะศึกษาศาสตร   ๕. คณะเกษตร กําแพงแสน   (๒ สวนงาน) 
๓ 
 

ปานกลาง ๒.๐๐ ๖. คณะวิทยาศาสตร                   ๗. สํานักงานวิทยาเขตศรีราชา 
๘. สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร  (๓ สวนงาน)                            

     ๔ 
 

ปานกลาง ๑.๘๓ ๙. คณะเกษตร                               ๑๐. คณะบริหารธุรกิจ   
๑๑.สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.      ๑๒. คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ             
๑๓. คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน  ๑๔. คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
๑๕. คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร   (๗ สวนงาน) 

๕ 

 

ปานกลาง ๑.๖๗ ๑๖. คณะประมง                        ๑๗. คณะมนุษยศาสตร   
๑๘. คณะเศรษฐศาสตร                ๑๙. คณะอุตสาหกรรมเกษตร     
๒๐. สถาบันวิทยาการขั้นสูงแหง มก. ๒๑. คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร    
๒๒. สํานักงานวิทยาเขตศรีราชา      ๒๓. คณะสาธารณสุขศาสตร                  
๒๔. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร   
๒๕. คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ     (๑๐ สวนงาน) 

๖ 
 

ตํ่า ๑.๕ ๒๖. คณะวนศาสตร                    ๒๗. คณะสังคมศาสตร           
๒๘. คณะส่ิงแวดลอม                  ๒๙. บัณฑิตวิทยาลัย     
๓๐.วิทยาลัยบูรณาการศาสตร        ๓๑. สํานักหอสมุด  
๓๒. สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  
๓๓. สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร   
๓๔. สํานักบริหารการศึกษา          ๓๕. สํานักหอสมุด กําแพงแสน  
๓๖. คณะวิทยาการจัดการ    (๑๑ สวนงาน) 

๗ 

 

ตํ่า ๑.๓๓ ๓๗. คณะเทคนิคการสัตวแพทย      ๓๘. คณะสถาปตยกรรมศาสตร   
๓๙. สํานักบริการคอมพิวเตอร        ๔๐. สํานักสงเสริมและฝกอบรม   
๔๑. คณะวิทยาศาสตรการกีฬา       ๔๒. คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา  
๔๓. สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน    
๔๔. คณะวิทยาศาสตร ศรีราชา       ๔๕. คณะเศรษฐศาสตร ศรีราชา                  
๔๖. ศูนยนานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี  
     (๑๐ สวนงาน) 

๘ ตํ่า ๑.๐๐ ๔๗. สํานักงานสภามหาวิทยาลัย       
 

    ระดับความเสี่ยง 

    คะแนนความเสี่ยง 

สูง ปานกลาง ต่ํา 

๒.๓๑-๓๐๐ ๑.๖๖-๒.๓๐ ๑.๐๐-๑.๖๕ 



 

 

 

แผนการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                               ๑๗ 

 

ตาราง ๕.๑  เกณฑการประเมินความเสี่ยงเพ่ือจัดลําดับสวนงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
 

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

๑. จํานวนความเสี่ยงท่ี
คงเหลือตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง ประจําป ๒๕๖๓  

จํานวนความเสี่ยงท่ีสําคัญท่ี
คงเหลืออยูตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง จํานวน ๑-๔ 
ความเสี่ยง 

จํานวนความเสี่ยงท่ี
สําคัญท่ีคงเหลืออยูตาม
แผนบริหารความเสี่ยง 
จํานวน ๕-๘ ความเสี่ยง 

จํานวนความเสี่ยงท่ีสําคัญท่ี
คงเหลืออยูตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง ๘ ความเสี่ยง   
ข้ึนไป 

๒. จํานวนเงินงบประมาณ
แผนดิน และเงินรายได ท่ี
ไดรับจัดสรรโดยเฉลี่ย ๓ ป
ท่ีผานมา (ปบัญชี พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๓) 

สวนงานไดรับเงิน
งบประมาณแผนดนิและ 
เงินรายได ไมเกิน ๓๐๐ 
ลานบาท 

สวนงานไดรับเงิน
งบประมาณแผนดนิและ
เงินรายได ตั้งแต ๓๐๑ 
ลานบาท – ๗๐๐ ลาน
บาท 

สวนงานไดรับเงิน
งบประมาณแผนดินและเงิน
รายได ตั้งแต ๗๐๑ ลาน
บาท ข้ึนไป 

๓. ผลการตรวจสอบดาน
การเงินบัญชี และทรัพยสิน 
ในชวง ๓ ปท่ีผานมา  

ผลการตรวจสอบครบถวน
ถูกตองทุกป 

ผลการตรวจสอบ
ครบถวนถูกตองบางป 

ผลการตรวจสอบไมถูกตอง
ทุกป 

๔. จํานวนครั้งท่ีไดรับการ
ตรวจสอบจากสํานักงาน
ตรวจสอบภายใน/สํานักงาน
การตรวจเงินแผนดิน 
ในชวง ๓ ปท่ีผานมา 

ไดรับการตรวจสอบ 

ตั้งแต ๕ ครั้งข้ึนไป 

ไดรับการตรวจสอบ  

๓-๔ ครั้ง 

ไดรับการตรวจสอบ  

๑-๒ ครั้ง 

๕. การเปลี่ยนแปลง
ผูบริหารสวนงานใน
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

ไมมีการเปลี่ยนแปลง
ผูบริหารสวนงาน 

มีการเปลี่ยนแปลง
เฉพาะหัวหนา
สํานักงานเลขานุการ
ของสวนงาน 

มีการเปลี่ยนแปลงคณบดี/
ผูอํานวยการของสวนงาน 

๖. จํานวนบุคลากรของสวน
งาน ในปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ 

จํานวนบุคลากรของสวน
งานมีจํานวนตั้งแต ๑-๒๐๐      
คน 

จํานวนบุคลากรของสวน
งานมีจํานวน ตั้งแต 
๒๐๑-๔๐๐ คน 

จํานวนบุคลากรของสวนงาน
มีจํานวนตั้งแต ๔๐๑ คนข้ึน
ไป 

 
           ตารางแปลงคาคะแนนความเสี่ยง 
 

ระดับความเส่ียง คะแนนความเส่ียง 
สูง ๒.๓๑-๓๐๐ 

ปานกลาง ๑.๖๖-๒.๓๐ 
ต่ํา ๑.๐๐-๑.๖๕ 

 
 
 



 

 

 

แผนการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                               ๑๘ 

 

ตาราง ๕.๒ สรุปผลการประเมินและจัดลําดับความเสี่ยงสวนงานตามเกณฑการประเมินความเสี่ยง 
 

สวนงาน จํานวนความเส่ียง
ที่คงเหลือตาม
แผนบริหาร 

ความเส่ียง ป 
๒๕๖๔ 

จํานวนเงินที่
ไดรับจัดสรร 
เฉล่ีย ๓ ปที่  

ผานมา 

ผลการ
ตรวจสอบดาน
การเงินบัญช ี
และทรัพยสิน 
๓ ปที่ผานมา 

จํานวนครั้งที่ไดรับ
การตรวจสอบจาก
สนง.ตรวจสอบ
ภายใน/สตง.ใน  
๓ ปที่ผานมา 

การ
เปล่ียนแปลง
ผูบริหารสวน

งานในป 
๒๕๖๔ 

  จํานวน 
  บุคลากร 
   ของ 
  สวนงาน 
ในป ๒๕๖๓ 

   คะแนน
ความ
เส่ียง 

ระดับ 
ความเส่ียง 

บางเขน 

๑. คณะเกษตร ๑ ๒ ๓ ๑ ๑ ๓ ๑.๘๓  ปานกลาง 

๒. คณะเทคนคิการสัตวแพทย ๑ ๑ ๒ ๒ ๑ ๑ ๑.๓๓ ตํ่า 

๓. คณะบริหารธุรกิจ ๑ ๒ ๓ ๑ ๓ ๑ ๑.๘๓ ปานกลาง 

๔. คณะประมง ๑ ๑ ๓ ๒ ๑ ๒ ๑.๖๗ ปานกลาง 

๕. คณะวนศาสตร ๑ ๑ ๓ ๑ ๒ ๑ ๑.๕๐ ตํ่า 

๖. คณะวิทยาศาสตร ๒ ๒ ๓ ๑ ๑ ๓ ๒.๐ ปานกลาง 

๗. คณะวิศวกรรมศาสตร ๒ ๓ ๓ ๑ ๒ ๓ ๒.๓๓ สูง 

๘. คณะมนุษยศาสตร ๒ ๑ ๓ ๑ ๑ ๒ ๑.๖๗ ปานกลาง 

๙. คณะศึกษาศาสตร ๑ ๒ ๓ ๑ ๓ ๓ ๒.๑๖ ปานกลาง 

๑๐. คณะเศรษฐศาสตร ๑ ๒ ๒ ๒ ๑ ๒ ๑.๖๗ ปานกลาง 

๑๑. คณะสังคมศาสตร ๑ ๑ ๓ ๒ ๑ ๑ ๑.๕ ตํ่า 

๑๒. คณะสิ่งแวดลอม ๑ ๑ ๓ ๒ ๑ ๑ ๑.๕ ตํ่า 

๑๓. คณะสัตวแพทยศาสตร ๓ ๓ ๓ ๑ ๑ ๓ ๒.๓๓ สูง 

๑๔. คณะสถาปตยกรรมศาสตร ๑ ๑ ๒ ๒ ๑ ๑ ๑.๓๓ ตํ่า 

๑๕. คณะอุตสาหกรรมเกษตร ๑ ๑ ๓ ๒ ๑ ๒ ๑.๖๗ ปานกลาง 

๑๖. บัณฑิตวิทยาลัย ๑ ๑ ๓ ๒ ๑ ๑ ๑.๕ ตํ่า 

๑๗. วิทยาลัยบูรณาการศาสตร ๒ ๑ - - ๒ ๑ ๑.๕ ตํ่า 

๑๘. สถาบันวิจัยและพฒันา  
      แหง มก. 

๑ ๒ ๓ ๒ ๒ ๑ ๑.๘๓ ปานกลาง 

๑๙. สถาบันคนควาและพัฒนา 
      ผลิตผลทางการเกษตรและ 
      อุตสาหกรรมเกษตร 

๑ ๑ ๓ ๒ ๑ ๑ ๑.๕ ตํ่า 

๒๐. สถาบันคนควาและ 
     พัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 

๑ ๑ ๓ ๒ ๑ ๑ ๑.๕ ตํ่า 

๒๑. สถาบันวิทยาการข้ันสูง  
      แหง มก. 

๑ ๑ ๓ ๓ ๑ ๑ ๑.๖๗  ปานกลาง 

๒๒. สํานักบริหารการศึกษา ๑ ๑ ๓ ๒ ๑ ๑ ๑.๕ ตํ่า 

๒๓. สํานักบริการคอมพิวเตอร ๑ ๑ ๒ ๒ ๑ ๑ ๑.๓๓ ตํ่า 

๒๔. สํานักสงเสริมและฝกอบรม ๑ ๑ ๒ ๒ ๑ ๑ ๑.๓๓ ตํ่า 

๒๕. สํานักหอสมุด ๑ ๑ ๒ ๒ ๒ ๑ ๑.๕ ตํ่า 

๒๖. สํานักงานสภามหาวิทยาลยั ๑ ๑ - - ๑ ๑ ๑.๐๐ ตํ่า 

๒๗. สํานักงานอธิการบด ี ๑ ๓ ๓ ๒ ๒ ๓ ๒.๓๓ สูง 

๒๘. ศูนยนานาชาติสิรินธร 
      เพื่อการวิจัย พัฒนาและ 
      ถายทอดเทคโนโลย ี

๑ ๑ ๑ ๓ ๑ ๑ ๑.๓๓ ตํ่า 

 



 

 

 

แผนการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                               ๑๙ 

 

สวนงาน จํานวนความเส่ียง
ที่คงเหลือตาม
แผนบริหาร 

ความเส่ียง ป 
๒๕๖๔ 

จํานวนเงินที่
ไดรับจัดสรร 
เฉล่ีย ๓ ปที่  

ผานมา 

ผลการ
ตรวจสอบดาน
การเงินบัญช ี
และทรัพยสิน 
๓ ปที่ผานมา 

จํานวนครั้งที่ไดรับ
การตรวจสอบจาก
สนง.ตรวจสอบ
ภายใน/สตง.ใน  
๓ ปที่ผานมา 

การ
เปล่ียนแปลง
ผูบริหารสวน

งานในป 
๒๕๖๔ 

  จํานวน 
  บุคลากร 
   ของ 
  สวนงาน 
ในป ๒๕๖๓ 

   คะแนน
ความ
เส่ียง 

ระดับ 
ความเส่ียง 

  วิทยาเขตกําแพงแสน 

๒๙. คณะเกษตร กําแพงแสน ๑ ๒ ๓ ๒ ๒ ๓ ๒.๑๖  ปานกลาง 

๓๐. คณะวิศวกรรมศาสตร ๑ ๑ ๓ ๓ ๒ ๑ ๑.๘๓ ปานกลาง 

๓๑. คณะวิทยาศาสตรการกีฬา ๑ ๑ ๒ ๒ ๑ ๑ ๑.๓๓ ตํ่า 

๓๒. คณะศึกษาศาสตร   
      และพัฒนศาสตร 

๑ ๑ ๓ ๒ ๑ ๒ ๑.๖๗ ปานกลาง 

๓๓. คณะศิลปศาสตรและ 
      วิทยาศาสตร 

๑ ๒ ๓ ๒ ๑ ๒ ๑.๘๓ ปานกลาง 

๓๔. สํานักสงเสริมและฝกอบรม ๑ ๑ ๒ ๒ ๑ ๑ ๑.๓๓ ตํ่า 

  ๓๕. สํานักหอสมุด ๑ ๑ ๒ ๓ ๑ ๑ ๑.๕๐ ตํ่า 

๓๖. สํานักงานวิทยาเขต ๑ ๒ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒.๐ ปานกลาง 

วิทยาเขตศรีราชา 

  ๓๗. คณะวิทยาการจัดการ ๑ ๒ ๒ ๒ ๑ ๑ ๑.๕๐ ตํ่า 

  ๓๘. คณะวิศวกรรมศาสตร      
        ศรีราชา  

๑ ๑ ๒ ๒ ๑ ๑ ๑.๓๓ ตํ่า 

  ๓๙. คณะวิทยาศาสตร ๑ ๑ ๒ ๒ ๑ ๑ ๑.๓๓ ตํ่า 

๔๐. คณะเศรษฐศาสตร ๑ ๑ ๒ ๒ ๑ ๑ ๑.๓๓ ตํ่า 

 ๔๑. คณะพาณิชยนาวนีานาชาต ิ ๑ ๑ ๓ ๒ ๓ ๑ ๑.๘๓ ปานกลาง 

 ๔๒. สํานักงานวิทยาเขต ๑ ๑ ๓ ๓ ๑ ๑ ๑.๖๗ ปานกลาง 

 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร 

๔๓. คณะทรัพยากรธรรมชาต ิ
      และอุตสาหกรรม 

๑ ๑ ๓ ๓ ๑ ๑ ๑.๘๓ ปานกลาง 

๔๔. คณะวิทยาศาสตรและ 
      วิศวกรรมศาสตร   

๒ ๑ ๓ ๓ ๑ ๑ ๑.๘๓ ปานกลาง 

๔๕. คณะศิลปศาสตรและ 
      วิทยาการจัดการ   

๒ ๑ ๒ ๓ ๑ ๑ ๑.๖๗ ปานกลาง 

๔๖. คณะสาธารณสุขศาสตร ๑ ๑ ๓ ๓ ๑ ๒ ๑.๖๗ ปานกลาง 

๔๗. สํานักงานวิทยาเขต ๒ ๑ ๓ ๓ ๑ ๒ ๒.๐๐ ปานกลาง 
 
 

หมายเหตุ : วิทยาลัยบูรณาการศาสตรไดสถาปนาวิทยาลัย เม่ือวันท่ี ๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒    
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

แผนการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                               ๒๐ 

 

ข้ันตอนท่ี ๖ : การวิเคราะหจํานวนคนวัน 
 

กิจกรรม วัตถุประสงค หนวยรับตรวจ จํานวนคนวัน 
  (คนxวัน):๑ คร้ัง 

จํานวนคร้ัง/
สวนงาน/
โครงการ 

รวม 

๑.งานบริการใหความเช่ือม่ัน     ๑,๒๙๑ 

   ๑.๑ งานตามนโยบายของคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
         งานตรวจสอบโครงการตามนโยบายของรัฐบาล 
         ๑.๑.๑ ตรวจสอบโครงการ 
         จางงานใหกับประชาชนที ่
         ไดรับผลกระทบจาก 
         สถานการณการระบาดของ 
         ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  
         2019 (Covid ระยะ ๒) 

 ๑. เพื่อใหทราบวาการจายเงิน
ใหแกผูไดรับการจางงาน
ครบถวนถูกตองตาม
หลักเกณฑที่กําหนด (F,C) 
๒. เพื่อใหทราบวาผลการ
ดําเนินงานโครงการบรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมาย
ตามที่กําหนด  

บางเขน และ ๓ 
วิทยาเขต 

(๒x๒๐) 
๔๐ 

๔ ๑๖๐ 

         งานตรวจสอบการดําเนนิงานตามยทุธศาสตรของมหาวิทยาลัย 
         ๑.๑.๒ ตรวจสอบรายงาน 
         การเงินของมหาวิทยาลยั                                   

 เพื่อใหทราบวางบการเงินมี
ความครบถวนถูกตอง (F) 

กองคลัง (๓x๓๐) 
๙๐ 

๑ ๙๐ 

        ๑.๑.๓ ตรวจสอบการ 
         บริหารทรัพยสิน 

 เพื่อใหมั่นใจวาการบริหาร
ทรัพยสินมปีระสิทธิภาพ 
ประสิทธผิล และคุมคา (O) 

บางเขน (๒x๔๕) 
๙๐ 

๑ ๙๐ 

    ๑.๒ งานตรวจสอบตามความตองการของอธิการบด ี
         ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจาง ๑.เพื่อใหทราบวาการจัดซื้อจัด

จาง ถูกตองตามกฎ ระเบียบที่
เก่ียวของ (C) 

 ๒. เพื่อใหทราบปญหาอุปสรรค
ในการดําเนินงาน 

๑๕ สวนงาน 
 

(๒x๒๐) 
๔๐ 

๑๕ 
 

๖๐๐ 

    ๑.๓ งานตรวจสอบที่มีกฎ ระเบียบ มาตรฐานการตรวจสอบภายใน และมติคณะรัฐมนตรีกําหนด 
          ๑.๓.๑ ตรวจสอบงบการเงิน 
          ของกองทุนสวัสดิการ 
          บางเขน และ ๓ วิทยาเขต 

 เพื่อใหทราบวางบการเงินมี
ความครบถวนถูกตอง (F) 

กองคลัง  
ว.กําแพงแสน 

ว.ศรีราชา 
ว.สกลนคร 

(๒x๑๐) 
๒๐ 

๔ ๘๐ 

           ๑.๓.๒ ตรวจสอบงบการเงิน 
           โครงการคัดเลือกพอพันธุ            
           กําแพงแสนเพื่อใชผลิตน้ําเชื้อ 
           ป พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๐ 

เพื่ อใหทราบวางบการเงินมี
ความครบถวนถูกตอง (F) 

 

คณะเกษตร 
กําแพงแสน 

(๑x๑๕) 
๑๕ 

๒ ๓๐ 

            ๑.๓.๓ งานสอบทานการ 
            ควบคุมภายในและ  
          การบริหารความเสี่ยง  
           มหาวิทยาลยั และสวนงาน 

 เพื่อใหมั่นใจวาสวนงานมีระบบ
การควบคุมภายใน และการ
บริหารความเสี่ยง เปนไปตาม
หลักเกณฑที่กระทรวงการคลัง
กําหนด (C) 

๔ สวนงาน (๑x๕) 
๕ 

๔ 
 

๒๐ 

 



 

 

 

แผนการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                               ๒๑ 

 

กิจกรรม วัตถุประสงค หนวยรับตรวจ จํานวนคนวัน 
  (คนxวัน):๑ คร้ัง 

จํานวนคร้ัง/
สวนงาน/
โครงการ 

รวม 

   ๑.๔ งานตรวจสอบและงานติดตามตอเน่ืองจากปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
        ๑.๔.๑ ตรวจสอบระบบ 
        สารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
        (ระบบบริหารการศึกษา) 

 เพื่อใหมั่นใจวาระบบ
สารสนเทศมีความพรอมใชงาน 
มีความปลอดภัย และขอมูลมี
ความถูกตอง เชื่อถือได (IT) 

สํานักบริหาร
การศึกษา 

(๒x๓๐) 
๖๐ 

๑ ๖๐ 

         ๑.๔.๒ ตรวจสอบการเบิกจาย 
         เงินอุดหนุนทั่วไปจาก 
         เงินรายได (ปงบประมาณ 
         พ.ศ.๒๕๖๓)  

๑.เพื่อใหทราบความครบถวน
ถูกตองของเงินอุดหนุนทั่วไป (F) 

  ๒.เพื่อใหทราบวาการใชจายเงนิ
อุดหนุนทั่วไปถูกตองตามกฎ 
ระเบียบที่เก่ียวของ (C) 

  ๓.เพื่อใหทราบกระบวนการ 
ข้ั น ต อ น ก า ร เบิ ก จ า ย เงิ น
อุดหนุนมีการควบคุมภายในที่
เพียงพอเหมาะสม (O) 

๗๓ สวนงาน (๒x๑๐) 
๒๐ 

๑ ๒๐ 

           ๑.๔.๓ งานติดตามผลการตรวจสอบ                                                                                               ๑๓๙ 
                  ๑.ติดตามขอเสนอแนะ 
          ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
          ประจํามหาวทิยาลัย  
          (๗ ประเด็น) 

 เพื่อใหมั่นใจวามหาวิทยาลัย   
ไ ด นํ า ข อ เส น อ แ น ะ ข อ ง
คณะกรรมการตรวจสอบฯ     
ไปปรับปรุงแกไขใหถูกตอง     

๗ เร่ือง (๑x๗) 
๗ 

๗ ๔๙ 

                  ๒.ติดตามขอเสนอแนะ 
           ของสํานักงานตรวจสอบ 
           ภายใน 

เพื่อใหมั่นใจวาหนวยรับตรวจ/
ผูที่เก่ียวของไดนําขอ 
เสนอแนะไปปรับปรุงแกไข
ตามที่อธิการบดีสั่งการ 

    

                     ๒.๑ เงินสํารองจาย 
                     สวนงาน 

๑๕ สวนงาน (๑x๒) 
๒ 

๑๕ ๓๐ 

                     ๒.๒ เงินกองทุน  
                     ของมหาวิทยาลัย 
                     และสวนงาน 

๘ สวนงาน (๑x๒) 
๒ 

๑๐ ๒๐ 

                     ๒.๓ อาคารและสิ่ง 
                     ปลูกสราง 

๔๐ สวนงาน (๑x๔) 
๔ 

๒ ๘ 

                       ๒.๔ บัญชีเงินรับ 
                       ฝากในระบบ 
                     KU-ERP 

๑๔ สวนงาน (๑x๒) 
๒ 

๑๔ ๒๘ 

                     ๒.๕ งบการเงิน 
                     วิทยาเขตเฉลิม 
                     พระเกียรติ 

                       จังหวัดสกลนคร 

 ว.สกลนคร (๑x๔) 
๔ 

๑ ๔ 

 
 
 



 

 

 

แผนการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                               ๒๒ 

 

กิจกรรม วัตถุประสงค หนวยรับตรวจ จํานวนคนวัน 
  (คนxวัน):๑ คร้ัง 

จํานวนคร้ัง/
สวนงาน/
โครงการ 

รวม 

๒.งานบริการใหคําปรึกษา     ๒๑๙ 
   ๒.๑ งานใหคําปรึกษาแนะนาํการ   
   ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบดาน 
   การเงินบัญชี พัสดุ การบริหาร                 
   ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

เพื่อใหคําปรึกษาแนะนาํและ 
เตรียมความพรอมใหหนวย 
รับตรวจเพื่อปองกันหรือลด
ขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 

๑ โครงการ (๔x๔) 
๑๖ 

 
 

๑๒ 
 
 
 

๑๙๒ 
 
 

   ๒.๒ โครงการใหคําปรึกษาแนะนาํ 
           

เพื่อใหผูบริหาร ผูปฏิบัติงาน 
ไดแนวทางการแกไขปญหา 
ขอแนะนําดานการเงนิบัญชี 
พัสดุ การปฏิบตัิตามระเบยีบ 
การควบคุมภายใน การบริหาร
ความเสี่ยง และการกํากับดูแล 

๔๗ สวนงาน (๙x๓) 
๒๗ 

๑ ๒๗ 

๓. งานเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร                                                   ๒๔๐ 
    ๓.๑ งานเลขานุการ 
 

เพื่อใหการประชุมและการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเปนไปตามแผนการ
ดําเนินงานและบรรลุ
วัตถุประสงคที่กําหนด  

- (๓x๑๐) 
๓๐ 

 

๖ 
 
 

๑๘๐ 
 
 

    ๓.๒ งานตรวจเยี่ยมวิทยาเขต - - (๔x๑๕) 
๖๐ 

๑ ๖๐ 

๔.งานบริหารสํานักงานตรวจสอบภายใน                                                                                                ๒๙๔ 
   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/แผนอัตรากําลงั 
ที่สอดคลองกับยุทธศาสตร/
นโยบายของมหาวิทยาลัย และ
ความตองการของผูบริหาร 
 

 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
(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 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

แผนการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                               ๒๓ 

 

 

กิจกรรม วัตถุประสงค หนวยรับตรวจ จํานวนคนวัน 
  (คนxวัน):๑ คร้ัง 

จํานวนคร้ัง/
สวนงาน/
โครงการ 

รวม 

๔.๒.๒ การประกันคุณภาพ 
งานตรวจสอบภายในของ 

            กรมบัญชีกลาง 

 -  (๙x๒) 
๑๘ 

๑ ๑๘ 

    ๔.๓ งานบริหารงานบคุคล  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 

๑๕๔ 
๑๒ 

         ๔.๕.๒ โครงการวันพัฒนา 
         และปลูกตนไม มก. 

 (๑x๒) 
๒ 

๑ ๒ 

         ๔.๕.๓ การจัดทํารายงาน 
         การปฏิบัติงานตรวจสอบราย 
         ไตรมาส และรายงานผลการ 
         ปฏิบัติงานตรวจสอบประจําป 

 (๑x๓) 
๓ 
 

๔ ๑๒ 

         ๔.๕.๔ รายงานประจาํป 
 
         ๔.๕.๕ งานสารบรรณ 

  (๒x๑๒) 
๒๔ 

(๑x๒) 
๒ 

๑ 
 

๕๒ 

๒๔ 
 

๑๐๔ 

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 ๒,๒๒๒ 
 
 

หมายเหตุ :  วัตถุประสงคการตรวจสอบ 
     O = Operation (ความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ของกระบวนการดําเนินงาน) 

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



 

 

 

แผนการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                               ๒๔ 

 

 

หนวยรับตรวจตามผลการประเมินความเสี่ยงสวนงาน จํานวน ๑๕ สวนงาน 
 

๑. คณะวิศวกรรมศาสตร 
๒. คณะสัตวแพทยศาสตรบางเขน และวิทยาเขตกําแพงแสน       ความเส่ียงสูง 
๓. สํานักงานอธิการบดี 
๔. คณะศึกษาศาสตร 
๕. คณะเกษตร กําแพงแสน 
๖. คณะวิทยาศาสตร 
๗. สํานักงานวิทยาเขตศรีราชา 
๘. สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร 
๙. คณะเกษตร                                                               ความเส่ียงปานกลาง 
๑๐. คณะบริหารธุรกิจ 
๑๑. สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 
๑๒. คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ 
๑๓. คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน 
๑๔. คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
๑๕. คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร   
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