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คํานํา 
 

 
สํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดทําแผนพัฒนาการ

ตรวจสอบภายใน  ระยะ ๓ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)  โดยมีการกําหนดปรัชญา วิสัยทัศน 
พันธกิจ เปาประสงค และกลยุทธของสํานักงานตรวจสอบภายใน เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาสํานักงาน
ตรวจสอบภายใน ซ่ึงมีความเชื่อมโยงสอดคลองกับพันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร ท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุตาม
วัตถุประสงคและนโยบายของมหาวิทยาลัย และรองรับการประเมินในปงบประมาณ ๒๕๕๙ และการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ไดกําหนดองคประกอบคุณภาพ และตัวบงชี้ คือ องคประกอบท่ี ๑ การบริหารการ
จัดการ และองคประกอบท่ี ๒ การดําเนินงานภารกิจหลัก อันสงผลตอการพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย และการพัฒนาการตรวจสอบภายใน สํานักงานตรวจสอบภายใน ใหเปนไปตามมาตรฐานการ
ตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผูตรวจสอบภายในของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ รหัส ๒๐๑๐ การวางแผน
การตรวจสอบ และรหัส ๒๐๒๐ การเสนอและอนุมัติแผนการตรวจสอบ และมาตรฐานสากลการปฏิบัติงาน
วิชาชีพการตรวจสอบภายใน  
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สารบัญ 
 

  หนา 

   
วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงคของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๔ 

วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงคของสํานักงานตรวจสอบภายใน ๖ 

กลยุทธของสํานักงานตรวจสอบภายใน ๙ 

แผนการตรวจสอบระยะยาว (Long Term Audit Plan)   ๑๓ 

 • หลักการและเหตุผล ๑๓ 

 • นโยบายการตรวจสอบประจําป ๒๕๕๙ ๑๔ 

 • การประเมินความเสี่ยงเพ่ือวางแผนการตรวจสอบ ๑๔ 

 • วัตถุประสงคของการตรวจสอบภายใน ๒๓ 

 • ภาระงานของสํานักงานตรวจสอบภายใน ๒๓ 

 • ความรับผิดชอบของสํานักงานตรวจสอบภายใน ๒๕ 

 • ขอบเขตการตรวจสอบภายใน ๒๕ 

 • บุคลากรสํานักงานตรวจสอบภายใน ๓๒ 

 • กําหนดจํานวนคนวันท่ีใชในการตรวจสอบ ๓๒ 

 • งบประมาณท่ีใชในการตรวจสอบ ๓๓ 

แผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ ๓๖ 

แผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๓๘ 

แผนการปฏิบัติงานสํานักงานตรวจสอบภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๓๙ 

ภาคผนวก ๔๐ 

 • กระบวนการตรวจสอบ ๔๑ 

 • ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา สํานักงานตรวจสอบภายใน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ ๔๒ 
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  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนมหาวิทยาลัยสงฆแหงคณะสงฆไทยท่ี
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี ๕ ไดทรงสถาปนาข้ึน เม่ือ
มีพุทธศักราช ๒๔๓๐ เพ่ือเปนสถาบันการศึกษาพระไตรปฏกและวิชาชั้นสูงสําหรับพระภิกษุ สามเณรและ
คฤหัสถตอมาในปพุทธศักราช ๒๕๔๐ ไดตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ใหมี
สถานภาพเปนนิติบุคคล และเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ มีวัตถุประสงคใหการศึกษา วิจัย สงเสริมและ
ใหบริการทางวิชาการพระพุทธศาสนาแกพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ รวมท้ังการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

  ปจจุบัน มหาวิทยาลัยจัดการศึกษา ๕ คณะ ๑๐ วิทยาเขต ๑๒ วิทยาลัยสงฆ ๕ โครงการ
ขยายหองเรียน และ ๑๘ หนวยวิทยบริการ นอกจากนี้ ยังมีสถาบันสมทบในประเทศไทย ๑ แหง และสถาบัน
สมทบในตางประเทศ ๖ แหง 

  สุภาษิต 

   ปฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโตแปลวา ปญญาเปนแสงสวางในโลก  

  ปรัชญา 

   จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตรสมัยใหม พัฒนาจิตใจและสังคม  

  ปณิธาน 

   ศึกษาพระไตรปฎกและวิชาชั้นสูง สําหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ 

  วิสัยทัศน 

  มุงพัฒนามหาวิทยาลัยเปนศูนยกลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ  โดยจัด
การศึกษาและพัฒนาองคความรู บูรณาการกับศาสตรสมัยใหม ใหนําไปสูการพัฒนาจิตใจและสังคมอยางยั่งยืน 

  พันธกิจ 

  ผลิตบัณฑิต วิจัยและพัฒนา สงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแกสังคม และทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 

  เอกลักษณของมหาวิทยาลัย 

วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงคของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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   บริการวิชาการดานพระพุทธศาสนา 

  อัตลักษณของมหาวิทยาลัย 

   ประยุกตพระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาจิตใจและสังคม 

  ประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 

  ยุทธศาสตรท่ี ๑ การผลิตบัณฑิตและการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพและ
มาตรฐาน 
  ยุทธศาสตรท่ี ๒ สงเสริมการวิจัยและพัฒนาองคความรูเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการวิจัยทาง
พระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ 
  ยุทธศาสตรท่ี ๓ การบริการวิชาการดานพระพุทธศาสนาแกชุมชนและสังคมระดับชาติ และ
นานาชาติ 
  ยุทธศาสตรท่ี ๔ การทะนุบํารุงพระพุทธศาสนา และศิลปวัฒนธรรม  
  ยุทธศาสตรท่ี ๕ พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

  เปาประสงคของมหาวิทยาลัย 

๑. บัณฑิตและบุคลากรท่ีผานการศึกษาอบรมเปนผูมีคุณธรรมนําความรู มีปฏิปทานาเลื่อมใส 
ใฝรู ใฝคิด เปนผูนํา ทางจิตใจและปญญา มีโลกทัศนกวางไกล มีความสามารถและทักษะในการแกปญหา มี
ศรัทธาอุทิศตนเพ่ือพระพุทธศาสนาและพัฒนาสังคม 

๒. มหาวิทยาลัยพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน ท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล
สามารถตอบสนองตอความตองการของสังคม 

๓. มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยทางพระพุทธศาสนาท่ีไดรับการเผยแพร และประยุกตใชพัฒนา
จิตใจและสังคมในระดับชาติและนานาชาติ 

๔. มหาวิทยาลัยใหบริการวิชาการดานพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะวิปสสนากัมมัฏฐานแกคณะ
สงฆ ชุมชน และสังคมระดับชาติ และนานาชาติ 

๕. มหาวิทยาลัยเปนแหลงเรียนรูดานพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน
อยางยั่งยืน 

๖. มหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
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   ความเปนมา 

สํานักงานตรวจสอบภายใน เปนสวนงานท่ีมีฐานะเทียบเทาระดับกอง ซ่ึงจัดตั้งข้ึนตามมติ
สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี ๘/๒๕๕๖ เม่ือวันพุธท่ี ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยท่ีประชุมมีมติ
และเห็นชอบใหปรับโครงสรางการบริหารของมหาวิทยาลัย ไดมีประกาศการแบงสวนงาน ทําใหมีสํานักงาน
ตรวจสอบภายในข้ึน โดยมีผลตั้งแตวันท่ี ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีพัฒนาการมาตามลําดับ ดังนี้ 

ในป ๒๕๕๕ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๔ 
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  ไดมีมติเห็นชอบใหมีการปรับเพ่ิมสวนงานระดับกองภายในสํานักงานอธิการบดี โดยได
แยกสวนงานระดับฝายจากกองกลาง อันไดแก ฝายการเงินและบัญชี ฝายพัสดุ ฝายอาคารสถานท่ี และเพ่ิม
ฝายวิเคราะหและประมวลผล และฝายสวัสดิการ มาตั้งเปนสวนงานใหมเรียกวา “กองคลังและทรัพยสิน”  

ตอมาสภามหาวิทยาลัย ในคราวการประชุมครั้งท่ี ๗/๒๕๕๕ เม่ือวันพุธท่ี ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. 
๒๕๕๕ ไดมีมติเห็นชอบใหออกประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การแบงสวนงาน 
(ฉบับท่ี ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๕ ลงวันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕  ใหแบงสวนงานภายในระดับกองของ
สํานักงานอธิการบดี ออกเปน ๗ กอง ประกอบดวย กองกลาง กองคลังและทรัพยสิน กองวิชาการ กอง
แผนงาน กองทะเบียนและวัดผล กองกิจการนิสิต และกองวิเทศสัมพันธ อีกท้ังไดออกประกาศมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การแบงสวนงานภายในมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี ๗) พุทธศักราช ๒๕๕๕ ลง
วันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ใหมีการแบงสวนงานภายในระดับฝายของ กองคลังและทรัพยสิน 
ออกเปน ๖ ฝาย ประกอบดวย ฝายการเงิน ฝายบัญชี ฝายวิเคราะหและประมวลผล ฝายพัสดุ ฝายอาคาร
สถานท่ี และฝายสวัสดิการ 

ในป ๒๕๕๖ จึงไดมีการจัดตั้งสํานักงานตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลในคราวประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๕๖ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ไดมีมติใหปรับปรุงแกไข
โครงสรางสวนงานของมหาวิทยาลัยเพ่ือใหสอดคลองกับภารกิจและสามารถตอบสนองตอการดําเนินการตาม
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙ วรรคสอง และมาตรา ๑๙ (๒) และ (๔) แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ .ศ. ๒๕๔๐  และมติสภามหาวิทยาลัยในคราว
ประชุมครั้งท่ี ๘/๒๕๕๖ เม่ือวันพุธท่ี ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เห็นชอบใหออกประกาศมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การแบงสวนงาน พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันท่ี ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ และลง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๘๙ ง ลงวันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ตามความในขอ ๔  
ใหแบงสวนงานภายในระดับกองของสํานักงานอธิการบดี ออกเปน ๑๓ สวนงาน ดังนี้ 

๑. กองกลาง 

วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงคของ 
สํานักงานตรวจสอบภายใน 
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๒. กองกิจการนิสิต 
๓. กองกิจการวิทยาเขต 
๔. กองคลังและทรัพยสิน 
๕. กองนิติการ 
๖. กองแผนงาน 
๗. กองวิชาการ 
๘. กองวิเทศสัมพันธ 
๙. กองสื่อสารองคกร 
๑๐. สํานักงานประกันคุณภาพ 
๑๑. สํานักงานตรวจสอบภายใน 
๑๒. สํานักงานพระสอนศีลธรรม 
๑๓. สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 

ตอมา คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในคราวประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๗ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๖ 
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  ไดมีมติใหออกประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ภารกิจ อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบ
ของสวนงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เพ่ือใหการบริหารงานสอดคลอง
กับประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบงสวนงาน พ.ศ. ๒๕๕๖โดยกําหนดใหสํานักงานตรวจสอบภายในมี
อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบเก่ียวกับ งานระบบตรวจสอบและควบคุมภายใน งานตรวจสอบ วิเคราะห
และประมวลผล งานบริหารความเสี่ยง และปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย โดยไดกําหนด
ภาระงานของกลุมงานท้ัง ๓ ดังนี้ 

๑. กลุมงานระบบตรวจสอบและควบคุมภายใน ปฏิบัติงานวางระบบการตรวจสอบและการ
ควบคุมภายใน รวมท้ังประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย แลวรายงานสวนงานท่ีเก่ียวของ และ
ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

๒. กลุมงานตรวจสอบวิเคราะหและประมวลผล ปฏิบัติงานติดตาม ตรวจสอบความถูกตอง
ของขอมูลดานการเงิน การบัญชี การพัสดุ การบริหาร การจัดการ และดานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ และประมวลผล
การดําเนินงานตามแผนงาน โครงการและกิจกรรมใหเปนไปตามนโยบายและเปาหมายท่ีกําหนดและ
ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

๓. กลุมงานบริหารความเส่ียง  ปฏิบัติงานวางระบบบริหารความเสี่ยง ระบุปจจัยเสี่ยง 
ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยง รวมท้ังนําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไข เพ่ือลดและกําจัดความเสี่ยง และ
ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

 ปรัชญา   

พัฒนาระบบกลไกการ ตรวจสอบภายใน ใหมีคุณภาพ ไดมาตรฐาน เกิดประโยชน  
สูงสุดแกมหาวิทยาลัย 

 ปณิธาน  

ปฏิบัติหนาท่ีอยางมีสติ เปนกัลยาณมิตร มีความเปนอิสระ เท่ียงธรรม สอดคลอง 
กับมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผูตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย 
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 วิสัยทัศน  

เปนสวนงานสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัยดานการตรวจสอบและควบคุมภายใน
การตรวจสอบ วิเคราะหและประมวลผล และการบริหารความเสี่ยงท่ีมีมาตรฐานและเปนมืออาชีพ 

 พันธกิจ  

 ๑. งานบริการใหความเช่ือม่ัน  (Assurance Services) เปนการตรวจสอบหลักฐานตาง ๆ 
อยางเท่ียงธรรม เพ่ือใหไดมาซ่ึงการประเมินผลอยางอิสระ ในกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และ
การกํากับดูแล ไดแก 

๑.๑ ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน และ
มาตรฐานสากล 

๑.๒ สนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยมหาจุฬา  
ลงกรณราชวิทยาลัย ภายใตระเบียบวาดวยคณะกรรมการตรวจสอบ พุทธศักราช ๒๕๔๘ 

๒. งานบริการใหคําปรึกษา (Consulting Services) เปนการบริการใหคําปรึกษาแนะนํา
และบริการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของแกผูรับบริการ ไดแก  

๒.๑ ใหบริการคําปรึกษาแนะนํา จัดทําขอตกลงรวมกับสวนงานรับตรวจเพ่ือเพ่ิมมูลคา
และปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัยใหดีข้ึน 

๒.๒ ใหบริการในเชิงรับและเชิงรุก เชน ใหสวนงานรับตรวจรองขอ หรือสํานักงาน
ตรวจสอบภายในเปนผูเสนอใหบริการแกสวนงานรับตรวจ 

 ๒.๓ พัฒนาบุคลากรสํานักงานตรวจสอบภายในใหมีคุณภาพและมาตรฐาน
คุณสมบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 

 เอกลักษณของสํานักงานตรวจสอบภายใน 

 ใหคําปรึกษา แนะนํา สรางความเชื่อม่ัน 

 อัตลักษณของสํานักงานตรวจสอบภายใน 

 กัลยานิมิตร มีจิตบริการ ทํางานเปนทีม 

 ยุทธศาสตรสํานักงานตรวจสอบภายใน (Strategic) 

๑. การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย 
๒. เสริมสรางการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย 

 เปาประสงคของสํานักงานตรวจสอบภายใน 

๑. เพ่ือสงเสริมใหเกิดกระบวนการรบริหารความเสี่ยง การควบคุม และกํากับดูแลท่ีดีของ
มหาวิทยาลัย 

๒. เพ่ือสงเสริมใหเกิดความรับผิดชอบและการรายงานตามหนาท่ีความรับผิดชอบ 
๓. เพ่ือสงเสริมใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 
๔. เพ่ือสงเสริมใหมีสัญญาณเตือนภัยลวงหนา 
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สํานักงานตรวจสอบภายไดจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๕๙ สอดคลองกับภารกิจของสวนงานภายใตกรอบแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ
ท่ี ๑๑ ขอ ๕. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  โดยในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปของสวนงานนั้นไดใชกระบวนการมีสวนรวมระดมความคิดเห็น
ของบุคลากรผานการประชุมภายในสวนงานในสวนงาน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๕  พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
เปาประสงคท่ี ๖  มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

ตารางท่ี ๑  แสดงกลยุทธภายใตกรอบแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะท่ี ๑๑ 

กลยุทธ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด หนวยนับ เปาหมาย 
กลยุทธท่ี ๒๑  พัฒนา
นโยบายการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยใหเปนแหลง
บริการวิชาการดาน
พระพุทธศาสนา 

๒๑.๑ จัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
ระยะสั้นระยะกลาง และระยะยาว
และแผนปฏิบัติการ 
๒๑.๒  ติดตามตรวจสอบประเมินผล
และปรับปรงุแผนยุทธศาสตรและ
แผนปฏิบัติการ 

๒๑.๑  โครงการจัดทําแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยระยะสั้นระยะกลาง 
ระยะยาว และแผนปฏิบตัิการประจําป 
๒๑.๒โ  ครงการ/กิจกรรมท่ีสอดคลอง
กับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
 
๒๑.๓  โครงการกอสรางและพัฒนา
อาคารสถานท่ีของมหาวิทยาลัย 

๒๑.๑ ระดับความสําเร็จของ การ
ปฏิบัติงานตามแผนยุ ทธศาสตร
การพัฒนามหาวิทยาลัย 
๒๐.๒ ระดับความสําเร็จของ การ
ปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร
ของสวนงาน 
๒๑.๓  จํานวนแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยท้ังระยะสั้นระยะ
กลางและระยะยาว 

ระดับ 
 
 

ระดับ 
 
 

จํานวน 

๕ 
 
 

๕ 
 
 

๓ 

กลยุทธท่ี ๒๒ พัฒนาระบบ
และกลไกการติดตามการ
ประเมินผลวิชาการและ

๒๒.๑  จัดใหมีระบบและกลไกการ
ติดตามประเมินผลท้ังดานวิชาการ
และการบริหาร 

๒๒.๑  โครงการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการใหเปนไปตามหลัก  
ธรรมาภิบาล 

๒๒.๑ ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามระบบและกลไก
การติดตามประเมินผล 

ระดับ ๕ 

กลยุทธของสํานักงานตรวจสอบภายใน 
(Strategy) 

 

แผนการตรวจสอบภายใน (Audit Plan) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ หนา ๙ 
 



 
กลยุทธ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด หนวยนับ เปาหมาย 

การบริหารอยางมี
ประสิทธิภาพ 

๒๒.๒ โครงการติดตามความพึงพอใจ
ของบุคลากรตอการบริหารจัดการ 

กลยุทธท่ี ๒๓ พัฒนาระบบ
และกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยใหมี
ประสิทธิภาพ 

๒๒.๑  สรางความรู ความเขาใจใน
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาแก
นิสิตบุคลากรและสวนงานอยางมี
ระบบและตอเนื่อง 
๒๓.๒ ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
สวนงานสนับสนุนและสวนงานจัด
การศึกษา 

๒๒.๑  ใหความรูดานประกันคุณภาพ
แกผูตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
 
 
๒๒.๒  สรางเครือขายกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
๒๒ .๓  การตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับคณะและสวน
งานสนับสนุน 
๒๒.๔ การตรวจประเมินระดับสถาบัน 

๒๒.๑ รอยละของผูตรวจประเมิน
คุณภาพภายในท่ีไดรับความรูดาน
การประกันคุณภาพ 
 
๒๓.๒  จํานวนเครือขายดานการ
ประกันคุณภาพ 
๒๓.๓  ผลการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับ
คณะและสวนงานสนับสนุน 
๒๒.๔  ผลการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับ
สถาบัน 

รอยละ 
 
 
 

เครือขาย 
 

คะแนน 
 
 

คะแนน 
 

๑๐๐ 
 
 
 

๗ 
 

๔.๕๑ 
 
 

๔.๖๕ 

กลยุทธท่ี ๒๔  พัฒนาและ
สงเสริมศักยภาพของ
บุคลากรใหมีความเปน
สากล 

๒๔.๑ จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย 
 
 
 
๒๔.๒  สงเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหมี
คุณวุฒิท่ีสูงข้ึน 
 

๒ ๔ . ๑ โครงการจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากรมหาวิทยาลัย 
 
 
 
๒๔.๒  โครงการจัดสรรทุนสนับสนุน
การศึกษาตอของบุคลากร 
 
 

๒๔.๑ รอยละของอาจารยประจํา 
ท่ีไดรับการศึกษาตอ/ฝกอบรม/ดู
งาน/ประชุม/สัมมนา
ภายในประเทศหรือตางประเทศ
ตออาจารยประจําท้ังหมด 
๒๔.๒  รอยละของบุคลากรสาย
สนับสนุนท่ีไดรับการศึกษาตอ/
ฝกอบรม/ดูงาน/ประชุม/สัมมนา
ภายในประเทศหรือตางประเทศ

รอยละ 
 
 
 
 

รอยละ 
 
 
 

๘๐ 
 
 
 
 

๘๐ 
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กลยุทธ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด หนวยนับ เปาหมาย 

 
๒๔.๓  สงเสริมและสนับสนุนให
บุคลากรประจําเขาสูตําแหนงท่ีสูงข้ึน 

 
๒๔.๓ โครงการสงเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
 
๒๔.๔  กิจกรรมกํากับและดูแลให
บุคลากรประจําเขาสูตําแหนงท่ีสูงข้ึน 

ตอบุคลากรสายสนับสนุนท้ังหมด 
๒๔.๓ รอยละของบุคลากรประจํา
สายสนับสนุนท่ีมีวุฒิการศึกษาใน
สาขาวิชาท่ีขาดแคลน 
๒๔.๔ รอยละของบุคลากรประจํา
สายสนับสนุนท่ีดํารงตําแหนง
สูงข้ึน 

 
รอยละ 

 
 

รอยละ 

 
๒๐ 

 
 

๒๐ 

กลยุทธท่ี ๒๕ สงเสริม
สวัสดิการบุคลากร 

๒๕ .๑ สงเสริมการจัดสวัสดิการให
เปนไปตามพระราชบัญญัติของ
มหาวิทยาลัย 

๒๕.๑ โครงการพัฒนาระบบสวัสดิการ
บุคลากร 
๒๕.๒ โครงการกองทุนกูยืมฌาปนกิจ
สงเคราะห 
๒๕.๓ โครงการจัดตั้งสหกรณรานคา 
๒๕.๔  โครงการสงเสริมกีฬาและ
นันทนาการภายในมหาวิทยาลัย 
๒๕.๕ โครงการกอสรางโรงพิมพมหา
จุฬาแหงท่ี ๒ 
๒๕.๖  โครงการจัดตั้งวิสาหกิจของ
มหาวิทยาลัย 

๒๕.๑ ระดับความสําเร็จของการ
จัดสวัสดิการแกบุคลากร 

ระดับ ๕ 

กลยุทธท่ี ๒๖  พัฒนา
ทรัพยากรและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารจัดการใหมี
ประสิทธิภาพระดับสากล 

๒๖.๑  ปรับปรุงระบบสาร-สนเทศ
สําหรับการบริหารดานตางๆ ท่ีมีอยู
แลวในปจจุบันใหมีความเชื่อมโยง
ครบถวนและเปนปจจุบนัตอบสนอง
ตอผูใชบริการ 

๒๖.๑ โครงการจัดทําแผนพัฒนาระบบ
สารสนเทศอดรับกับแผนยุทธศาสตร
การพัฒนามหาวิทยาลัย 
 
 

๒๖.๑ ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามแผนพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
บริหาร 
 

ระดับ 
 
 
 
 

๕ 
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กลยุทธ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด หนวยนับ เปาหมาย 

๒๖.๒ พัฒนาและปรับปรุงทรัพยากร
ท่ีสนับสนุนการบริหารจัดการ 

๒๖.๒  โครงการจัดทําฐานขอมูลดาน
การติดตามประเมินผลความสําเร็จใน
การดําเนินงานสําหรับผูบริหาร 
๒๖.๓ โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี 
เชน อาคารเรียนอาคารสํานักงาน 
อาคารหอประชุม อาคารหอสมุดและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบ
สาธารณูปโภค เปนตน 

๒๖.๒  จํานวนฐานขอมูลท่ีไดรับ
การพัฒนาเพ่ือการบริหารจัดการ
สําหรับผูบริหาร 
๒๖.๓  มีระบบ Social Media 
เพ่ือการบริหารจัดการสําหรับ
ผูบริหาร 

จํานวน 
 
 

จํานวน /
ระบบ 

- 
 
 

๓ 

กลยุทธท่ี ๒๗ พัฒนาระบบ
และกลไกการบริหาร
จัดการทางการเงินและ
งบประมาณของ
มหาวิทยาลัยใหมีภูมิคุมกัน
อยางมีประสิทธิภาพ 

๒๗.๑ จัดใหมีการจัดทําแผนกลยุทธ
ดานการเงินและงบประมาณ 

๒๗.๑ โครงการจัดทําแผนกลยุทธดาน
การเงินและงบประมาณ 
๒๗.๒ โครงการจัดทําแผนพัฒนาระบบ
การเงินและงบประมาณ 
๒ ๗ . ๓ โครงการจัดทําแผนการ
ติดตามตรวจสอบการดําเนินการตาม
แผนกลยุทธดานการเงินและ
งบประมาณ 

๒๗.๑ ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามแผน  
กลยุทธดานการเงินและ  
งบประมาณ 

ระดับ ๕ 
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สํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

แผนการตรวจสอบระยะยาว (Long Term Audit Plan) 

ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 

   หลักการและเหตุผล  

ดวยปจจุบันสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน และกรมบัญชีกลาง ใหสวนราชการมีการกําหนด
เรื่องและประเด็นการตรวจสอบท่ีสําคัญ ดานการเงิน ดานการจัดซ้ือจัดจาง และดานความรับผิดทางละเมิด
และแพง โดยใหไวในแผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ นอกเหนือจากเรื่องท่ีตรวจสอบ
ตามปกติของสวนราชการ นอกจากนี้ กลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวงศึกษาธิการ ไดมีการทบทวนปจจัย
ความเสี่ยงและเกณฑการประเมินความเสี่ยงเพ่ือการวางแผนการตรวจสอบภายใน เพ่ือใหสวนราชการนําไป
เปนแนวทางในการจัดทําแผนการตรวจสอบภายใน ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ ระเบียบกระทรวงการคลัง วา
ดวยการตรวจสอบภายในของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของสวนราชการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด รหัส ๒๐๑๐ การวางแผนการตรวจสอบ 
หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในควรจัดทําแผนการตรวจสอบตามผลการประเมินความเสี่ยง จัดลําดับ
ความสําคัญกอนหลังของกิจกรรมท่ีจะทําการตรวจสอบเพ่ือใหสอดคลองกับเปาหมายของสวนราชการ และ
รหัส ๒๐๒๐ การเสนอและอนุมัติแผนการตรวจสอบ ในการเสนอแผนการตรวจสอบใหคณะกรรมการ
ตรวจสอบภาคราชการเพ่ือพิจารณาใหความเห็น กอนท่ีจะนําเสนอหัวหนาสวนราชการพิจารณาอนุมัตินั้น ควร
นําเสนอเรื่องทรัพยากรท่ีจําเปนตองใชในการปฏิบัติงานและผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากขอจํากัดของทรัพยากร
ท่ีมีอยู ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงสําคัญ ๆ ท่ีเกิดข้ึนในรอบปดวย ถือเปนกรอบการปฏิบัติงานท่ีผูตรวจสอบ
ภายในจําเปนตองยึดถือและปฏิบัติตาม เพ่ือใหผลงานของผูตรวจสอบภายในเปนท่ียอมรับและเชื่อถือของทุก
ฝายท่ีเก่ียวของ และตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการตรวจสอบภายใน 
พุทธศักราช ๒๕๔๘ ซ่ึงเปนกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงานใหมีความเหมาะสมเปนสากล มีความนาเชื่อถือ 
รวมท้ังเปนท่ียอมรับจากทุกสวนงานท่ีเก่ียวของ ในการเปนเครื่องมือท่ีจะสนับสนุนใหการดําเนินงานของสวน
ราชการมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้แผนการตรวจสอบภายในทําใหผูบริหารไดทราบความเหมาะสมของขอบเขต
การปฏิบัติงานดานการตรวจสอบภายใน และใหความสนับสนุนการจัดสรรทรัพยากร เพ่ือใหสามารถปฏิบัติ
ภารกิจตาง ๆ ไดดําเนินไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ และบรรลุผลตามวัตถุประสงคและเปาหมายตาม
นโยบายท่ีวางไว 

สํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล็งเห็นความสําคัญ
ของการจัดทําแผนการตรวจสอบภายใน โดยไดจัดทําข้ึนตามแนวปฏิบัติการประเมินผลระบบการควบคุม
ภายในและตามผลการประเมินความเสี่ยงท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงคเพ่ือใหมี
การกําหนดวัตถุประสงค เปาหมาย และขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในระยะเวลาท่ีกําหนด เพ่ือเปน
ประโยชนในการสอบทานความกาวหนาของงานตรวจสอบเปนระยะ ๆ และเพ่ือใชเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในท่ีมีการกํากับดูแลท่ีดี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในท่ีดีเปน
ระบบและมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเกิดประโยชนสูงสุดแกมหาวิทยาลัยอยางยั่งยืน 
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 นโยบายการตรวจสอบภายในประจําป ๒๕๕๙ 

อธิการบดีและคณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน มุงเนนใหเรงรัดจัดทํารายงานการเงินของ
มหาวิทยาลัยใหเปนปจจุบัน มีความครบถวน ถูกตอง เชื่อถือได โดยเนนใหมีการตรวจสอบการบริหารจัดการ
ของสวนงานระดับคณะ สถาบัน สํานัก หลักสูตรตาง ๆ ในสังกัดสวนกลาง  และตรวจสอบขอมูลการใชจาย
โครงการหลักสูตรภาคพิเศษ ตลอดจนสนับสนุนและสงเสริมการตรวจสอบตามผลการประเมินการบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย 

สํานักงานตรวจสอบภายในเปนสวนงานท่ีจัดตั้งข้ึนเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัยใหบรรลุตามนโยบายและวัตถุประสงคและใหเกิดประโยชนสูงสุด ตามความแนวทางการ
ตรวจสอบภายในท่ีปรากฏในขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการเงินและทรัพยสิน 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังตอไปนี้ 

(๑) การตรวจสอบภายในเปนเครื่องมือของสภามหาวิทยาลัยในการกํากับดูแลการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย มีความเปนอิสระจากผูบริหารเพ่ือใหสามารถเสนอรายงานผลการตรวจความเห็น และ
ขอเสนอแนะท่ีนาเชื่อถือ มีความชัดเจน เท่ียงตรง และถูกตองตามความเปนจริง ปราศจากอคติ รายงานผลการ
ตรวจท่ีมีคุณลักษณะขางตนมิไดเปนประโยชนสําหรับสภามหาวิทยาลัยเทานั้น แตเปนประโยชนแกผูบริหาร
ดวยเชนเดียวกัน 

(๒) มหาวิทยาลัยอาจแตงตั้งบุคคลของมหาวิทยาลัย หรือผูทรงคุณวุฒิท่ีเปนบุคคลภายนอก 
หรือวาจางสํานักงานวิชาชีพซ่ึงมีความเชี่ยวชาญดานการตรวจสอบภายในเปนผูตรวจสอบภายในก็ได ท้ังนี้ ให
อํานาจการแตงตั้งหรือการวาจาง การโยกยาย ถอดถอน การกําหนดคาตอบแทน และการพิจารณาความดี
ความชอบของผูตรวจสอบภายในเปนของสภามหาวิทยาลัย โดยสภามหาวิทยาลัยอาจแตงตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบข้ึนคณะหนึ่ง เพ่ือทําหนาท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยก็ได 

(๓) ขอบเขตงานดานการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย ไมจํากัดเพียงเฉพาะการ
ตรวจสอบดานการเงินและทรัพยสิน การบัญชี การงบประมาณ และการพัสดุเทานั้น แตอาจครอบคลุมถึงการ
ตรวจสอบการดําเนินงานและผลการปฏิบัติงานดวยก็ได  ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับความพรอมของบุคลากรดานการ
ตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย 

 

 การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการวางแผนการตรวจสอบ 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไดตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความ
เสี่ยง จึงไดกําหนดเปนยุทธศาสตร พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลในแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยฯ ระยะท่ี ๑๑ โดยตระหนกัถึงการบรหิารและควบคุมปจจัย กิจกรรม กระบวนการดําเนินงาน 
เพ่ือการบรรลุเปาหมายในยุทธศาสตร จึงไดนําการประเมินความเสี่ยงมาเปนเครื่องมือหนึ่งในการบริหารจัดการ
ตลอดจนเพ่ือการวางแผนการตรวจสอบ  

 ตามมติสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๕๗ เม่ือ
วันพฤหัสบดีท่ี ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ มีมติอนุมัติผลการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ โดยไดวิเคราะหความเสี่ยง ระบุและจัดลําดับปจจัย
ความเสี่ยงตามบริบทของมหาวิทยาลัย ๕ ดาน ประกอบดวย ดานการปฏิบัติงาน ดานการเงิน ดานกฎระเบียบ 
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ดานเหตุการณภายนอก และดานกลยุทธ โดยใชเกณฑการประเมินความเสี่ยง เปนระยะเวลา ๓ ปการศึกษา 
ประกอบดวย ปการศึกษา ๒๕๕๗ - ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

• เกณฑการประเมินความเส่ียง 

๑. ความเสี่ยงท่ีคงเหลืออยูในแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

๒. ตัวชี้วัดท่ีมีผลสัมฤทธิ์ต่ํากวาเปาหมายตามแผนปฏิบัติ 

การประเมินความเสี่ยง พิจารณาจากโอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)  
ของความเสี่ยงนั้น ๆ ดังนี้ 

  ๑) โอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood: L) หมายถึงความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณความเสี่ยง 
ซึ่งจําแนกเปน ๕ ระดับ คือ   

ระดับท่ี ๑ หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสเกิดนอยมาก 
 ระดับท่ี ๒ หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสเกิดนอย  
 ระดับท่ี ๓ หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสเกิดปานกลาง  
 ระดับท่ี ๔ หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสเกิดสูง  
 ระดับท่ี ๕  หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสเกิดสูงมาก 

 ๒) ผลกระทบ (Impact: I) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียห ายที่จะเกิดขึ้น 
หากเกิดเหตุการณความเสี่ยง ซ่ึงจําแนกเปน ๕ ระดับ คือ 

ระดับท่ี ๑ หมายถึง ผลกระทบของความเสี่ยงตอมหาวิทยาลัยมีนอยมาก 
 ระดับท่ี ๒ หมายถึง ผลกระทบของความเสี่ยงตอมหาวิทยาลัยมีนอย  
 ระดับท่ี ๓ หมายถึง ผลกระทบของความเสี่ยงตอมหาวิทยาลัยมีปานกลาง 
 ระดับท่ี ๔ หมายถึง ผลกระทบของความเสี่ยงตอมหาวิทยาลัยมีสูง  
 ระดับท่ี ๕ หมายถึง ผลกระทบของความเสี่ยงตอมหาวิทยาลัยมีสูงมาก 

 ๓) ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk: D) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงท่ีไดจากการ
ประเมินโอกาสและผลกระทบของแตละปจจัยเสี่ยง มีคาเปนเชิงปริมาณซ่ึงคํานวนไดจากสูตรดังนี้ 

 ระดับความเสี่ยง =  ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง (D = L x I) 

 เกณฑระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได คือ ระดับความเสี่ยงทุกดาน ประกอบดวย ดานการ
ปฏิบัติงาน ดานการเงิน ดานกฎระเบียบ ดานเหตุการณภายนอก และดานกลยุทธ มีคาตั้งแต ๑ - ๖ 

 ผลการประเมินความเสี่ยง กิจกรรมท่ีมีความเสี่ยงสูงมากท่ีตองไดรับการตรวจสอบ โดยเรียง
จากกิจกรรมท่ีมีความเสี่ยงระดับสูงมากไปหานอย ดังนี้ 

๑. ดานการปฏิบัติงาน (Operation Risks: O) 
 ๒. ดานการเงิน (Financial Risk: F) 
 ๓. ดานกฎระเบียบ (Compliance Risks: C)  
 ๔. ดานเหตุการณภายนอก (External Event: E) 
 ๕. ดานกลยุทธ (Strategic Risks: S) 
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 นอกจากการตรวจสอบตามผลการประเมินความเสี่ยงแลว ยังตองตรวจสอบตามนโยบายของ

อธิการบดี คณะกรรมการตรวจสอบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คณะกรรมการการเงินและ
ทรัพยสิน รวมถึงหนวยงานภายนอกท่ีกําหนดใหตรวจสอบ อาทิ กรมบัญชีกลาง สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 
ดังนี้ 

ตารางท่ี ๒ แสดงนโยบายความตองการของผูมีสวนไดเสีย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

ผูมีสวนไดเสีย นโยบาย/ความตองการ 

อธิการบดี ๑. ตรวจสอบรายงานลูกหนี้เงินยืมทดรองจาย 
๒. ตรวจสอบสินทรพัยถาวร 
๓. ตรวจสอบรายงานผลตามเกณฑประเมินผลการปฏิบัติงานดานบัญชี 
๔. ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนสวัสดิการ 
๕. ตรวจสอบโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ ท่ีมีความเสี่ยงสูงมาก 
๖. สนับสนุนและสงเสริมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

๗. ตรวจสอบการบริหาร (Management Audit) 

รองอธิการบดีและผูบริหารสวน
งานระดับคณะ สถาบัน สํานัก 

๘. ตรวจสอบความครบถวนถูกตองของรายงานการเงิน 

คณะกรรมการการเงินและ
ทรัพยสิน 

๙. ตรวจสอบการจัดเก็บรายไดของสวนงานระดับคณะ สถาบัน สํานัก  
๑๐.  ตรวจสอบการบริหารจัดการของสวนงานระดับคณะ สถาบัน สํานัก 
๑๑.  ตรวจสอบขอมูลการใชจายโครงการหลักสูตรภาคพิเศษ 
๑๒.  ตรวจสอบการจัดทําขอมูลทางการเงินของมหาวิทยาลัย 
๑๓.  ตรวจสอบสถานะของลูกหนี้เงินยืมทดรองจาย 

กรมบัญชีกลาง ๑๔. ตรวจสอบรายงานผลการดําเนินงานรายงานการเงิน 
๑๕. ตรวจสอบดานความรับผิดทางละเมิดและแพง 
๑๖. ตรวจสอบการบริหารงบลงทุน 

สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ๑๗. ตรวจสอบการจัดทํารายงานการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย 

ตรวจสอบตามมาตรฐานการ
ตรวจสอบภายใน 

๑๘. ตรวจสอบทางการเงิน  (Financial  Auditing) 
๑๙. ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบยีบ (Compliance  Auditing) 
๒๐. ตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือการดําเนินงาน (Operational Auditing) 
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• ปจจัยเส่ียง ๕ ดาน จํานวน ๔๗ ปจจัย โดยเรียงตามระดับความเส่ียง 

๑. ดานการปฏิบัติงาน (Operation Risks: O) 
 ๑. RF๑๘   การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 
 ๒. RF๑๙ ขอมูลในการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

-  ระดับสถาบันไมถูกตองและไมครบถวน 
 ๓. RF๒๐ ไมมีกระบวนการประเมินผลแผนพัฒนา 

- คณะมนุษยศาสตร 
 ๔. RF๑ ไมมีแผนยกมาตรฐานการตีพิมพและเผยแพรและไมมีแผนพัฒนาบุคลากร 
 ๕. RF๒ ไมกระบวนการสงเสริมและการมีสวนรวมในการดําเนินการตามกลไกการพัฒนา

และบริหารหลักสูตร 
 ๖. RF๓ ไมมีแผนพัฒนาบุคลากรท้ังสายวิชาการและสายปฏิบัติการวิชาชีพ 
 ๗. RF๒๑ ไมมีอัตลักษณและเอกลักษณบัณฑิตของคณะ 
 ๘. RF๒๒ ระบบสารสนเทศกองกิจการนิสิตไมสมบูรณทําใหการตรวจสอบไมเปนปจจุบัน 
 ๙. RF๒๓ ไมสามารถวิเคราะห/ลงรายการหนังสือไดทันในปงบประมาณท่ีจัดซ้ือ 
 ๑๐. RF๘ ไมมีแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตท่ีชัดเจน 

- ไมมีการสื่อสารระหวางสายวิชาการและสายปฏิบัติการวิชาชีพ 
- ไมมีความเชื่อมโยงระหวางหนวยงานท่ีดูแลนิสิตกับสายวิชาการ   

 ๑๑. RF๒๔ ไมมีความเสถียรของระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 
 ๑๓. RF๒๖ ไมมีระบบการจัดสวัสดิการแกนิสิต 
 ๑๔. RF๒๗ หลักสูตรไมผานเกณฑมาตรฐาน สกอ. 
 ๑๕. RF๒๘ บุคลากรไมมีความเชี่ยวชาญและทักษะการใชภาษาอังกฤษอยางมีประสิทธิผล 
 ๑๖. RF๖ ไมมีแผนพัฒนาบุคลากรทางดานวิชาการ และกระบวนการสงเสริม 

- การมีสวนรวม ในการพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ รวมท้ังบุคลากรสายวิชาการ 
(อัตราจาง) ไมสามารถขอตําแหนงทางวิชาการได 

 ๑๗. RF๑๒ ไมมีระบบการติดตามประเมินผลการจัดสรรงบประมาณ  เพ่ือเปนทุนวิจัยหรืองาน
สรางสรรค 
- การสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคตามอัตลักษณของ   
มหาวิทยาลัย 
- ไมมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรือ  
งานสรางสรรคมหาวิทยาลัย  

 ๑๘. RF๑๓ ไมมีการนําผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงการทํางาน   
- ระบบสารสนเทศ ท่ีใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา ท้ัง ๙   
องคประกอบคุณภาพ (people-ware)  
- ไมมีการนําแนวปฏิบัติและงานวิจัยดานประกันคุณภาพการศึกษาไปใชประโยชน 

 ๑๙. RF๒๙ ไมมีคูมือการปฏิบัติงานของสวนงาน  
- งานสารบรรณ  
- งานบุคคล  
- งานสวัสดิการ 
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 ๒๐. RF๓๐ ไมมีการสรุปและประเมินผลงานการดําเนินโครงการท่ีเปนระบบและครอบคลุม 
 ๒๑. RF๓๑ การจําหนายและการเก็บเงินคาจําหนายหนังสือพระไตรปฎก 
 ๒๒. RF๓๒ ไมมีระบบสารสนเทศดานการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 

- การประเมินผลการปฏบิัติงานของพระสอนศีลธรรม  
- ระบบฐานขอมูลพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนท่ีสามารถประมวลผลเชิงสถิติ  เพ่ือ
การวิเคราะห 

 ๒๓. RF๓๓ ไมมีระบบการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 
- นําความรูและทักษะท่ีไดจากการพัฒนามาใชในการจัดการเรียนการสอน 
- ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ รวมท้ังมีการประเมินผลความสําเร็จ ของแผนการบริหาร   
และการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 

 ๒๔. RF๓๔ ไมมีนวัตกรรมตําราคูมือในการเรียนการสอนภาษา 
 ๒๕. RF๓๕ ไมมีเจาหนาท่ีดูแลการเงินเปนการเฉพาะ 
 ๒๖. RF๑๔ แผนการจัดการความรูไมครอบคลุมภารกิจมหาวิทยาลัย  

- หลายโครงการยังไมระบุหรือมีคําสั่งคณะกรรมการและผูรับผิดชอบโดยตรง 
- กระบวนการและทัศนคติในการทํางานบุคลากรของมหาวิทยาลัย ยังไมเปนไปใน
แนวเดียวกัน 
- ไมมีการจัดการความรูระดับมหาวิทยาลัย และคูมือการจัดการความรู 

 ๒๗. RF๔ มีแนวทางบริหารความเสี่ยงในเชิงรับ การบริหารความเสี่ยงยังไมเปนระบบ 
 ๒๘. RF๑๐ ไมมีแผนพัฒนาบุคลากรท้ังสายวิชาการและสายปฏิบัติการวิชาชีพ 
 ๒๙. RF๑๑ ไมมีเครื่องมือในการประเมินอาจารยท่ีเปนแบบมาตรฐานเดียวกันท้ังองคกรและ

ระบบ 
 ๓๐. RF๓๖ ไมมีระบบการประมวลผลการเบิกจายนิตยภัต 

- เพ่ือรายงานผลการเบิกจายท่ีมีประสิทธิภาพ 
 ๓๑. RF๗ ไมมีแผนดําเนินการในการพัฒนาบทความ วารสาร ใหเปนมาตรฐานและรูปแบบ

เดียวกันท้ังมหาวิทยาลัย 
 

๒. ดานการเงิน (Financial Risks: F) 

 ๓๒. RF๓๗ ไมมีงบประมาณท่ีจัดสรรโปรแกรมละเมิดลิขสิทธิ์ 
 ๓๓. RF๕ ไมมีแผนกลยุทธทางการเงินท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย 

- ไมมีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบและการนําขอมูลทางการเงิน
ไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย 

 ๓๔. RF๓๘ ไมมีการสนับสนุนทางการเงินท่ีเพียงพอตอแผนการพัฒนา 
- การพัฒนาบริหารจัดการโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย 

 ๓๕. RF๙ ไมมีกระบวนการในการแปลงแผนยุทธศาสตรสูภาคปฏิบัติ 
- ขาดกลไกในการดําเนินการวางแผนปฏิบัติตามแผน ติดตามและประเมินผล  
- ปรับปรุง แกไขดําเนินการใหเหมาะสมตามผลการประเมิน ( PDCA ) 
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๓. ดานกฎระเบียบ (Compliance Risks : C) 

 ๓๖. RF๓๙ ไมมีนโยบายและแผนรกัษาความม่ันคงปลอดภัยในระบบ ICT 
 ๓๗. RF๔๐ ไมมีประกาศ/ระเบียบ/ขอบังคับการใชหองสมุดอยางเปนทางการ 
 ๓๘. RF๑๕ เกิดจากความรูเทาไมถึงการณของบุคลากรหรือองคกร 

 
๔. ดานเหตุการณภายนอก (EXternal Risks : E) 

 ๓๙. RF๔๑ ระบบสารสนเทศท่ีสําคัญถูกบุกรุก/โจมตี เชน จากไวรัสคอมพิวเตอร 
 ๔๐. RF๔๒ ไมมีระบบการปองกันอัคคีภัยในหอพัก 
 ๔๑. RF๑๖ ไมมีแผนการบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤต 

 
๕. ดานกลยุทธ (Strategic Risks : S) 

 ๔๒. RF๔๓ ไมมีแผนพัฒนาบุคลากรและสมรรถนะการทํางานดาน ICT 
 ๔๓. RF๔๔ ไมมีแผนพัฒนาบุคลากรและสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
 ๔๔. RF๔๕ ผลการปฏิบัติงานยังไมสอดคลองกับเปาหมายกลุยุทธของมหาวิทยาลัย 
 ๔๕. RF๔๖ ไมมีกระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 

- แผนปฏิบัติการประจําป 
- การถายทอดแผนปฏิบัติการประจําปไปยงับุคลากรในสวนงานอยางเปนระบบ 

 ๔๖. RF๑๗ ไมมีวิธีการท่ีเปนระบบในการจัดทําแผนปฏิบัติการ  
- ไมมีแผนปฏิบัติการระยะสั้น ๑ ป และไมมีความชัดเจน 
- วิธีการถายทอดแผนปฏิบัติการไปสูผูปฏิบัติงานทุกสวนงาน 

 ๔๗. RF๔๗ ไมมีการศึกษาวิจัยและสารสนเทศเพ่ือวางแผนพัฒนาการบริหารจัดการ 
- หลักสูตรสําหรับพัฒนาพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
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ตารางท่ี ๓ แสดงการประเมินความเส่ียงในระดับกิจกรรมและแยกประเมินความเส่ียงตามความสัมพันธกับ
วัตถุประสงคการตรวจสอบ 

• สวนงานในสวนกลาง 
 

สวนงาน กิจกรรม/ปจจัยเส่ียง 

คะแนนความเส่ียง 

O
pe

ra
tio

n 

Fi
na

nc
e 

Co
m

pl
ia

nc
e 

Ex
te

rn
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รวม เฉล่ีย 

สวนเทคโนโลยีสารสนเทศ RF๓๗, RF๓๙, RF
๔๑, RF๔๓ 

 ๒๕ ๒๕ ๒๐ ๒๐ ๙๐ ๒๒.๕๐ 

สํานักงานประกันคุณภาพ RF๑๓, RF๑๔, RF
๑๘, RF๑๙ 

๖๗     ๖๗ ๑๖.๗๕ 

คณะมนุษยศาสตร RF๒๐, RF๒๑, RF๓๓ ๕๐     ๕๐ ๑๖.๖๗ 
สวนหอสมุดกลาง RF๒๓, RF๔๐, 

RF๔๔ 
๑๕  ๑๕  ๑๕ ๔๕ ๑๕.๐๐ 

กองกิจการนิสิต RF๘, RF๒๒, RF๒๖, 
RF๔๒ 

๓๙   ๑๒  ๕๑ ๑๒.๗๕ 

กองคลังและทรัพยสิน RF๕, RF๑๖  ๑๕  ๑๐  ๒๕ ๑๒.๕๐ 
กองวิชาการ RF๒, RF๒๗, RF๓๑ ๓๗     ๓๗ ๑๒.๓๓ 
กองนิติการ RF๑๕   ๑๒   ๑๒ ๑๒.๐๐ 
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย RF๓๘  ๑๒    ๑๒ ๑๒.๐๐ 
กองกลาง RF๓, RF๖, RF๑๐, 

RF๒๔, RF๒๕, RF๒๙ 
๖๔     ๖๔ ๑๐.๖๗ 

สถาบันภาษา RF๒๘, RF๓๔, RF๓๕ ๓๐     ๓๐ ๑๐.๐๐ 
กองแผนงาน RF๑๒, RF๓๐,  

RF๑๗, RF๔๕ 
๑๘    ๒๑ ๓๙ ๙.๗๕ 

บัณฑิตวิทยาลัย RF๑, RF๗ ๑๙     ๑๙ ๙.๕๐ 
สํานักงานตรวจสอบภายใน RF๔, RF๔๖ ๖    ๑๒ ๑๘ ๙.๐๐ 
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร RF๙  ๘    ๘ ๘.๐๐ 
สํานักงานพระสอนศีลธรรม RF๓๒, RF๓๖, RF๔๗ ๑๕    ๘ ๒๓ ๗.๖๗ 
สํานักทะเบียนและวัดผล RF๑๑ ๖     ๖ ๖.๐๐ 
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คะแนนเฉลี่ย

คะแนนเฉล่ีย             
๑๔.๐๑- ๒๕.๐๐= สูงมาก 
๗.๐๑- ๑๔.๐๐= สูง       
๓.๐๑- ๗.๐๐= ปานกลาง 
๑.๐๐- ๓.๐๐= ตํ่า

แผนภูมิท่ี ๑  แสดงคะแนนเฉล่ีย 

• จัดลําดับความสําคัญของสวนงานและหรือกิจกรรมท่ีจะตรวจสอบ 

สวนงานในสวนกลาง ไดประเมินความเสี่ยงในระดับกิจกรรม ซ่ึงจัดลําดับความสําคัญของ
กิจกรรมท่ีจะตรวจสอบไดตามรูปแบบของการจัดลําดับความสําคัญตามกิจกรรม เนื่องจากสวนงานในสวนกลาง
มีกิจกรรมไมมาก โดยนําคะแนนความเสี่ยงเฉลี่ยของแตละกิจกรรม 

ตารางท่ี ๔  จัดลําดับความสําคัญตามผลการประเมินความเส่ียงของสวนงานในสวนกลาง 

 

สวนงาน กิจกรรม 
คะแนน 

ความเส่ียง
เฉล่ีย 

ระดับ 
ความเส่ียง 

ลําดับ
ความสําคัญ 

สวนเทคโนโลยีสารสนเทศ RF๓๗,RF๓๙, RF๔๑, RF๔๓ ๒๒.๕๐ ๔ ๑ 
สํานักงานประกันคุณภาพ RF๑๓, RF๑๔, RF๑๘, RF๑๙ ๑๖.๗๕ ๔ ๒ 
คณะมนุษยศาสตร RF๒๐, RF๒๑, RF๓๓ ๑๖.๖๗ ๔ ๓ 
สวนหอสมุดกลาง RF๒๓, RF๔๐, RF๔๔ ๑๕.๐๐ ๔ ๔ 
กองกิจการนิสิต RF๘, RF๒๒, RF๒๖, RF๔๒ ๑๒.๗๕ ๓ ๕ 
กองคลังและทรัพยสิน RF๕, RF๑๖ ๑๒.๕๐ ๓ ๖ 
กองวิชาการ RF๒, RF๒๗, RF๓๑ ๑๒.๓๓ ๓ ๗ 
กองนิติการ RF๑๕ ๑๒.๐๐ ๓ ๘ 
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย RF๓๘ ๑๒.๐๐ ๓ ๙ 
กองกลาง RF๓, RF๖, RF๑๐, RF๒๔ , 

RF๒๕, RF๒๙ 
๑๐.๖๗ ๓ ๑๐ 
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สวนงาน กิจกรรม 
คะแนน 

ความเส่ียง
เฉล่ีย 

ระดับ 
ความเส่ียง 

ลําดับ
ความสําคัญ 

สถาบันภาษา RF๒๘, RF๓๔, RF๓๕ ๑๐.๐๐ ๓ ๑๑ 
กองแผนงาน RF๑๒, RF๓๐, RF๑๗, RF๔๕ ๙.๗๕ ๓ ๑๒ 
บัณฑิตวิทยาลัย RF๑, RF๗ ๙.๕๐ ๓ ๑๓ 
สํานักงานตรวจสอบภายใน RF๔, RF๔๖ ๙.๐๐ ๓ ๑๔ 
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร RF๙ ๘.๐๐ ๓ ๑๕ 
สํานักงานพระสอนศีลธรรม RF๓๒, RF๓๖, RF๔๗ ๗.๖๗ ๓ ๑๖ 
สํานักทะเบียนและวัดผล RF๑๑ ๖.๐๐ ๒ ๑๗ 

 

 

ตารางท่ี ๖ แปลงคาคะแนนความเส่ียงเปนระดับความเส่ียง 

 

คะแนนความเส่ียง ระดับความเส่ียง 

๑๔.๐๑ - ๒๕.๐๐ สูงมาก = ๔ 

๗.๐๑ - ๑๔.๐๐ สูง = ๓ 

๓.๐๑ - ๗.๐๐ ปานกลาง = ๒ 

๑.๐๐ - ๓.๐๐ ต่ํา = ๑ 
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 วัตถุประสงคการตรวจสอบภายใน 

  วัตถุประสงคดานการดําเนินงาน (Operation)  

๑.  เพ่ือใหทราบวาการบริหารงานและการดําเนินงานของสวนงานรับตรวจมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานตามเปาหมายของมหาวิทยาลัย 

๒. เพ่ือใหทราบวาสวนงานท่ีรับตรวจมีการควบคุมภายในของสวนงานท่ีเพียงพอ และเหมาะสม 
๓. เพ่ือใหหัวหนาสวนงานไดทราบปญหาการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาและสามารถแกไข

ปญหาตาง ๆ ไดอยางรวดเร็วและทันเหตุการณ 
๔. เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

วัตถุประสงคดานการเงิน (Finance) 

๕. เพ่ือใหทราบวาขอมูลดานการเงิน การบัญชี การพัสดุ การบริหาร การจัดการ และหรือดาน
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของมีความถูกตอง ครบถวนและทันกาล 

วัตถุประสงคดานการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ (Compliance) 

๖.  เพ่ือใหทราบวาการปฏิบัติงานของสวนงานท่ีรับตรวจใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ คําสั่ง มติและนโยบายของมหาวิทยาลัย 

๗.  เพ่ือใหคําปรึกษาแนะนํา รวมท้ังเสนอแนะแนวทางแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานของสวนงาน
ท่ีรับตรวจใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งข้ึน 

 

 ภาระงานของสํานักงานตรวจสอบภายใน 

 ภาระงานของสํานักงานตรวจสอบภายใน ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เรื่อง ภารกิจ อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของสวนงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗  ลงวันท่ี ๒๙ 
เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗  โดยกําหนดให สํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักงานอธิการบดี มีอํานาจหนาท่ีและ
ความรับผิดชอบเก่ียวกับงานระบบตรวจสอบและควบคุมภายใน งานตรวจสอบ วิเคราะหและประมวลผล งาน
บริหารความเสี่ยง และปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย ภาระงานของกลุมงานท้ัง ๓ ดังนี้  

๑. กลุมงานระบบตรวจสอบและควบคุมภายใน ปฏิบัตงิานวางระบบการตรวจสอบและการ
ควบคุมภายใน รวมท้ังประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย แลวรายงานสวนงานท่ีเก่ียวของ และ
ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

๒. กลุมงานตรวจสอบวิเคราะหและประมวลผล ปฏิบัติงานติดตาม ตรวจสอบความถูกตองของ
ขอมูลดานการเงิน การบัญชี การพัสดุ การบริหาร การจัดการ และดานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ และประมวลผลการ
ดําเนินงานตามแผนงาน โครงการและกิจกรรมใหเปนไปตามนโยบายและเปาหมายท่ีกําหนดและปฏิบัติงานอ่ืน
ท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

๓. กลุมงานบริหารความเส่ียง  ปฏิบัติงานวางระบบบริหารความเสี่ยง ระบุปจจัยเสี่ยง 
ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยง รวมท้ังนําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไข เพ่ือลดและกําจัดความเสี่ยง และ
ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 
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นอกเหนือจากงานตรวจสอบภายในตามภาระงานดังกลาวแลว การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

ยังตองมีการปฏิบัติงานตามผลการประเมินความเสี่ยงและความตองการของผูท่ีเก่ียวของ ยังตองดําเนินการตาม
โครงการ/กิจกรรมท่ีตอบสนองแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยดวย และตามแนวทางการประกันคุณภาพงาน
ตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๕ ของกรมบัญชีกลาง เรื่องมาตรฐานดานการปฏิบัติงาน ขอ ๗ การ
วางแผนการตรวจสอบ การเสนอและอนุมัติแผนการตรวจสอบ ไดกําหนดใหมีการวางแผนการตรวจสอบท่ี
ครอบคลุมประเภทงานใหความเชื่อม่ัน ไดแก  

๑. การตรวจสอบทางการเงิน  (Financial  Auditing) เปนการตรวจสอบความถูกตองเชื่อถือได
ของขอมูลรายงานทางการเงิน และการดําเนินงาน  โดยครอบคลุมถึงการดูแลปองกันทรัพยสิน  และประเมิน
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของระบบงานตาง ๆ วามี ความเพียงพอท่ีจะม่ันใจไดวาขอมูลท่ี
บันทึกและปรากฏในรายงาน ทะเบียน และเอกสารตาง ๆ ถูกตองและ สามารถสอบทานได  รวมท้ังสามารถ
ปองกันการรั่วไหล  สูญหายของทรัพยสินตาง  ๆ ได 

๒. การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance  Auditing)  เปนการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานตาง ๆ ของสวนราชการวาเปนไปตามนโยบาย  กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีท่ี
เก่ียวของ  ท้ังจากภาย ในและภายนอกองคกร  การตรวจสอบประเภทนี้  อาจจะทําการตรวจสอบโดยเฉพาะ
หรือถือเปนสวนหนึ่งของ   การตรวจสอบทางการเงิน  หรือการตรวจสอบการดําเนินงานก็ได 

๓. การตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือการดําเนนิงาน (Operational Auditing) เปนการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของหนวยงาน ระบบงาน ตลอดจนวิธีปฏิบัติงานของแตละกิจกรรมตามท่ีฝายบริหารกําหนดไว เพ่ือ
ประเมินระบบการควบคุมภายใน และประเมินคุณภาพของการดําเนินงานวาแตละหนวยงานมีระบบการควบคุม
ภายในท่ีดีและการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

๔. การตรวจสอบผลการดําเนินงานหรือผลการปฏิบัติงาน (Performance Auditing) เปนการ
ตรวจสอบท่ีเนนถึงผลงาน โดยใหความสนใจเปนพิเศษเก่ียวกับผลงานท่ีเกิดข้ึนวามีปริมาณแคไหน คุณภาพอยางไร 
และผลงานท่ีไดทันตอการนําไปใชใหเปนประโยชนหรือไม โดยมีผลผลติและผลลัพธเปนไปตามวัตถุประสงคและ
เปาหมายหรือมาตรฐานงานท่ีกําหนดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงวัดจากตัวชี้วัดท่ีเหมาะสม 

๕. การตรวจสอบสารสนเทศ  (Information  Technology  Auditing)  เปนการตรวจสอบงาน
ท่ีใชระบบสารสนเทศในการดําเนินงาน เพ่ือใหทราบวาระบบงานมีความถูกตอง เชื่อถือได และขอมูลท่ีไดจาก
การประมวลผลดวยคอมพิวเตอร รวมท้ังระบบการเขาถึงขอมูลในการปรับปรุงแกไขและการเก็บรักษาความ
ปลอดภัยของขอมูล 

๖. การตรวจสอบการบริหาร  (Management  Auditing)  เปนการตรวจสอบการบริหารงาน 
วามีระบบการบริหารจัดการเก่ียวกับการวางแผน  การควบคุม  การประเมินผล  การีปฏิบัติงาน เก่ียวกับการ
บริหารงบประมาณ  การบริหารการเงิน  การ บริหารพัสดุและทรัพยสิน  รวมท้ังการบริหารงานดานตาง ๆ ท่ี
เหมาะสมสอดคลองกับภารกิจ รวมท้ังเปนไปตามหลักการบริหารงาน และหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
(Good Governance) ในเรื่องความเชื่อถือ ความรับผิดชอบ  ความเปนธรรม  และความโปรงใส 
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 ความรับผิดชอบสํานักงานตรวจสอบภายใน 

๑. ตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลตางๆ ดวยเทคนิคและวิธีการตรวจสอบท่ี
ยอมรับโดยท่ัวไป 

๒. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชี การพัสดุและ
ทรัพยสิน รวมท้ังการบริหารงานดานอ่ืนๆ ใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งของ
มหาวิทยาลัย 

๓. ตรวจสอบการดําเนินงานตามแผนงาน งานหรือโครงการตางๆ วาสอดคลองกับวัตถุประสงค
และเปาหมายท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

๔. ติดตามผลการปฏิบัติงานและเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุง แกไข เพ่ือใหการ
ปฏิบัติตาม ๑– ๓ เปนไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัดยิ่งข้ึน รวมท้ังเสนอแนะเพ่ือปองปรามมิ
ใหเกิดความเสียหาหรือการรั่วไหลเก่ียวกับการเงิน หรือทรัพยสินตางๆ 

๕. ติดตามผลการปฏิบัติตามขอเสนอแนะและใหคําปรึกษาแกผูบริหารของสวนงานท่ีรับตรวจ
เพ่ือการปรับปรุงแกไขการดําเนินงานของสวนงานท่ีรับตรวจใหถูกตองตามท่ีผูตรวจสอบภายในเสนอแนะ 

๖. ประสานงานกับผูตรวจสอบจากสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน และสวนงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ
เพ่ือใหการปฏิบัติงานตรวจสอบบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 

๗. ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมายจากสภามหาวิทยาลัย หรือคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึง
เปนงานนอกเหนือจากแผนการตรวจสอบท่ีอนุมัติแลวไดตามควรแกกรณี  ท้ังนี้งานดังกลาวตองเปนงานใน
หนาท่ีของผูตรวจสอบภายใน 

 

  ขอบเขตการตรวจสอบภายใน 

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการตรวจสอบภายใน พุทธศักราช 
๒๕๔๘ ขอ ๗ สวนตรวจสอบภายในมีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 

(๑) มีความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน การรายงาน และการเสนอความเห็นในการตรวจสอบและ
มิใหเปนกรรมการในคณะกรรมการใด ๆ ท่ีมีผลกระทบตอความเปนอิสระในการปฏิบัติงานและการเสนอ
ความเห็น 

(๒) มีอํานาจในการเขาตรวจสอบขอมูล เอกสาร ทรัพยสิน และการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ รวมท้ัง
การสอบถาม ขอคําชี้แจงจากเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของในเรื่องท่ีตรวจสอบ 

(๓) ผูตรวจสอบภายในมีหนาท่ีในการตรวจสอบ ประเมินผล และใหคําปรึกษาแนะนําแกสวนงาน
ท่ีรับตรวจ 

สวนงานท่ีรับตรวจ หมายความวา สวนงานท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามภารกิจของ
มหาวิทยาลัย 
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• กําหนดระยะเวลาในการตรวจสอบ 

  ๑. สวนงานในสวนกลาง  

   - ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน ในคราวประชุมครั้งท่ี ๘/๒๕๕๘ เม่ือ
วันอังคารท่ี ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ วาระท่ี ๑.๒.๑ เรื่อง รายงานรายรับ-รายจายของมหาวิทยาลยัประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีมติขอ ๒. มอบหมายใหสํานักงานตรวจสอบภายใน ตรวจสอบขอมูลการใชจาย
โครงการหลักสูตรพิเศษ ติดตาม และรายงานผลการดําเนินงานการเงินใหคณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน
ทราบ 
   - กิจกรรมท่ีมีลําดับความสําคัญอันดับท่ี ๑- ๔ (ระดับความเสี่ยงสูงมาก/สูง) จะเขาตรวจสอบ
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
   - กิจกรรมท่ีมีลําดับความสําคัญอันดับท่ี ๕- ๑๐ (ระดับความเสี่ยงสูง) รวมท้ังอันดับท่ี ๑-๔ 
(ตรวจสอบตอเนื่อง) จะเขาตรวจสอบปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
   - กิจกรรมท่ีมีลําดับความสําคัญอันดับท่ี ๑๑ - ๑๖ (ระดับความเสี่ยงสูง) รวมท้ังอันดับท่ี ๑-๔ 
และ ๕ - ๑๐ (ตรวจสอบตอเนื่อง) จะเขาตรวจสอบปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
   - กิจกรรมท่ีมีลําดับความสําคัญอันดับท่ี ๑๗ (ระดับความเสี่ยงปานกลาง) ไมเขาตรวจสอบ
เนื่องจากเปนกิจกรรมท่ีมีความเสี่ยงท่ีไมมีนัยสําคัญ 

  ๒. ระดับวิทยาเขต จํานวน ๑๐ วิทยาเขต  และสวนงานในสังกัด จํานวน ๑๓ แหง ไดแก  

๑. วิทยาเขตหนองคาย ไดแก วิทยาเขตหนองคาย และวิทยาลัยสงฆนครพนม 
๒. วิทยาเขตเชียงใหม ไดแก วิทยาเขตเชียงใหม และวิทยาลัยสงฆลําพูน 
๓. วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไดแก วิทยาเขตนครศรีธรรมราช หองเรียนจังหวัด  

สุราษฎรธานี และวิทยาลัยสงฆปตตาน ี
๔. วิทยาเขตขอนแกน ไดแก วิทยาเขตขอนแกน วิทยาลัยสงฆเลย วิทยาลัยสงฆ

รอยเอ็ด และหนวยวิทยบริการจังหวัดมหาสารคาม 
๕. วิทยาเขตนครราชสีมา ไดแก วิทยาเขตนครราชสีมา และวิทยาลัยสงฆชัยภูมิ 
๖. วิทยาเขตแพร ไดแก วิทยาเขตแพร และวิทยาลัยสงฆนครลําปาง 
๗. วิทยาเขตสุรินทร ไดแก วิทยาเขตสุรินทร และวิทยาลัยสงฆบุรีรัมย 
๘. วิทยาเขตอุบลราชธานี   ไดแก วิทยาเขตอุบลราชธานี และวิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ 
๙. วิทยาเขตพะเยา ไดแก วิทยาเขตพะเยา วิทยาลัยสงฆเชียงราย และ

วิทยาลัยสงฆนครนานเฉลิมพระเกียรติ 
๑๐. วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส  

๓. ระดับสวนงานในสังกัดสวนกลาง จํานวน ๒๐ สวนงาน ไดแก  
   -  วิทยาลัย จํานวน ๖ แหง และหนวยวิทยบริการในสังกัด ๕ แหง ไดแก  

๑. วิทยาลัยสงฆนครสวรรค ไดแก หนวยวิทยบริการจังหวัดอุทัยธานี หนวยวิทย
บริการจังหวัดกําแพงเพชร และหนวยวิทยบริการ
จังหวัดพิจิตร 

๒. วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช   ไดแก วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช หนวยวิทยบริการจังหวัด
ตาก และหนวยวิทยบริการจังหวัดอุตรดิตถ 
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๓. วิทยาลัยสงฆพุทธโสธร 
๔. วิทยาลัยสงฆพุทธปญญาศรีทวารวด ี
๕. วิทยาลัยสงฆพอขุนผาเมือง เพชรบูรณ 
๖. วิทยาลัยสงฆราชบุร ี

  - หองเรียน จาํนวน ๒ แหง ไดแก  
   ๑. หองเรียน จ.สิงหบุรี  
   ๒. หองเรียน จ.กาญจนบุรี    
  - หนวยวิทยบรกิาร จํานวน ๗ แหง ไดแก  
   ๑. หนวยวิทยบริการจังหวัดสงขลา  
   ๒. หนวยวิทยบริการจังหวัดเพชรบุรี 
   ๓. หนวยวิทยบริการจังหวัดชลบุรี  
   ๔. หนวยวิทยบริการจังหวัดระยอง  
   ๕. หนวยวิทยบริการจังหวัดจันทบุรี 
   ๖. หนวยวิทยบริการจังหวัดสพุรรณบุรี  
   ๗. หนวยวิทยบริการจังหวัดสระแกว  
 

• ขอบเขตการตรวจสอบ  

สวนงานรับตรวจท่ีจะตรวจสอบมีท้ังสิ้น  ๔๓ แหง โดยจะแบงตรวจสอบเปน ๓ ป คือ 
ปงบประมาณ ๒๕๕๙ ปงบประมาณ ๒๕๖๐ และปงบประมาณ ๒๕๖๑ ดังนี้ 

ปงบประมาณ ๒๕๕๙ ตรวจสอบสวนงานรับตรวจ ๑๒ แหง ๒๒ กิจกรรม ดังนี ้

สวนงาน ตรวจสอบ กิจกรรม 
๑) โครงการหลักสูตรภาคพิเศษ ๑ กิจกรรม การใชจายโครงการหลักสูตรภาคพิเศษ 
๒) กองคลังและทรัพยสิน ๑ กิจกรรม รายงานทางการเงินปงบประมาณ ๒๕๕๗ 

- ๒๕๕๘ 
๓) สวนเทคโนโลยีสารสนเทศ ๔ กิจกรรม ปจจัยท่ี ๓๗, ๓๙, ๔๑ และ ๔๓ 
๔) สํานักงานประกันคุณภาพ ๔ กิจกรรม ปจจัยท่ี ๑๓, ๑๔, ๑๘ และ ๑๙ 
๕) คณะมนุษยศาสตร ๓ กิจกรรม ปจจัยท่ี ๒๐, ๒๑ และ ๓๓ 
๖) สวนหอสมุดกลาง ๓ กิจกรรม ปจจัยท่ี ๒๓, ๔๐ และ ๔๔ 
๗) วิทยาลัยสงฆพุทธปญญาศรี

ทวารวด ี
๑ กิจกรรม การบริหารการเงิน 

๘) วิทยาลัยสงฆพอขุนผาเมือง 
เพชรบูรณ 

๑ กิจกรรม การบริหารการเงิน 

๙) วิทยาลัยสงฆราชบุร ี ๑ กิจกรรม การบริหารการเงิน 
๑๐)  วิทยาลัยสงฆนครสวรรค ๑ กิจกรรม การบริหารการเงิน 
๑๑)  วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช   ๑ กิจกรรม การบริหารการเงิน 
๑๒)  วิทยาลัยสงฆพุทธโสธร ๑ กิจกรรม การบริหารการเงิน 
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ปงบประมาณ ๒๕๖๐ ตรวจสอบสวนงานรับตรวจ ๑๓ แหง ๒๕ กิจกรรม ดังนี้ 

สวนงาน ตรวจสอบ กิจกรรม 
๑) กองกิจการนิสิต ๔ กิจกรรม ปจจัยท่ี ๘, ๒๒, ๒๖ และ ๔๒ 
๒) กองคลังและทรัพยสิน ๓ กิจกรรม ปจจัยท่ี ๕, ๖ และรายงานทางการเงิน

ปงบประมาณ ๒๕๕๙ 
๓) กองวิชาการ ๓ กิจกรรม ปจจัยท่ี ๒, ๒๗ และ ๓๑ 
๔) กองนิติการ ๑ กิจกรรม ปจจัยท่ี ๑๕ 
๕) โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย ๑ กิจกรรม ปจจัยท่ี ๓๘ 
๖) กองกลาง ๖ กิจกรรม ปจจัยท่ี ๓, ๖, ๑๐, ๒๔, ๒๕ และ ๒๙ 
๗) วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ๑ กิจกรรม การบริหารการเงิน 
๘) วิทยาเขตสุรินทร ๑ กิจกรรม การบริหารการเงิน 
๙) วิทยาเขตอุบลราชธาน ี ๑ กิจกรรม การบริหารการเงิน 
๑๐)  วิทยาเขตพะเยา ๑ กิจกรรม การบริหารการเงิน 
๑๑)  วิทยาเขตนครราชสีมา ๑ กิจกรรม การบริหารการเงิน 
๑๒)  หองเรียน จ.สิงหบุรี ๑ กิจกรรม การบริหารการเงิน 
๑๓)  หองเรียน จ.กาญจนบรุี ๑ กิจกรรม การบริหารการเงิน 
 

ปงบประมาณ ๒๕๖๑ ตรวจสอบสวนงานรับตรวจ ๒๐ แหง ๒๓ กิจกรรม ดังนี ้

สวนงาน ตรวจสอบ กิจกรรม 
๑) สถาบันภาษา ๓ กิจกรรม ปจจัยท่ี ๒๘, ๓๔, และ ๓๕ 
๒) กองแผนงาน ๔ กิจกรรม ปจจัยท่ี ๑๒, ๓๐, ๑๗, และ ๔๕ 
๓) บัณฑิตวิทยาลัย ๒ กิจกรรม ปจจัยท่ี ๑ และ ๗ 
๔) สํานักงานตรวจสอบภายใน ๒ กิจกรรม ปจจัยท่ี ๔ และ ๔๖ 
๕) สถาบันวิจัยพุทธศาสตร ๑ กิจกรรม ปจจัยท่ี ๙ 
๖) สํานักงานพระสอนศีลธรรม ๔ กิจกรรม ปจจัยท่ี ๓๒, ๓๖, ๔๗ และการบริหาร

การเงิน 

๗) สํานักทะเบียนและวัดผล ๑ กิจกรรม ปจจัยท่ี ๑๑ 
๘) กองคลังและทรัพยสิน ๑ กิจกรรม รายงานทางการเงินปงบประมาณ ๒๕๖๐ 
๙) วิทยาเขตหนองคาย ๑ กิจกรรม การบริหารการเงิน 
๑๐)  วิทยาเขตเชียงใหม ๑ กิจกรรม การบริหารการเงิน 
๑๑)  วิทยาเขตขอนแกน ๑ กิจกรรม การบริหารการเงิน 
๑๒)  วิทยาเขตแพร ๑ กิจกรรม การบริหารการเงิน 
๑๓)  วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส ๑ กิจกรรม การบริหารการเงิน 
๑๔)  หนวยวิทยบริการในสังกัด

สวนกลาง ๗ แหง 
๑ กิจกรรม การบริหารการเงิน 
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ตารางท่ี ๗ แสดงสวนงาน/กิจกรรมท่ีจะเขาตรวจสอบในแตละป 

 
ปงบประมาณ สวนงาน ลําดับความสําคัญ ระดับความเส่ียง 

๒๕๕๙ ๑. สวนเทคโนโลยีสารสนเทศ   
  RF๓๗ ๑ สูงมาก 
  RF๓๙ ๑ สูงมาก 
  RF๔๑ ๑ สูงมาก 
  RF๔๓ ๑ สูงมาก 
 ๒. สํานักงานประกันคุณภาพ   
  RF๑๓ ๒ สูง 
  RF๑๔ ๒ สูง 
  RF๑๘ ๒ สูงมาก 
  RF๑๙ ๒ สูงมาก 
 ๓. คณะมนุษยศาสตร   
  RF๒๐ ๓ สูงมาก 
  RF๒๑ ๓ สูงมาก 
  RF๓๓ ๓ สูง 
 ๔. สวนหอสมุดกลาง   
  RF๒๓ ๔ สูงมาก 
  RF๔๐ ๔ สูงมาก 
  RF๔๔ ๔ สูงมาก 
 ๕. โครงการหลักสูตรภาคพิเศษ   
  การใชจายโครงการหลักสูตร

ภาคพิเศษ 
มติท่ีประชุม  

 ๖. กองคลังและทรัพยสิน รายงานทางการเงิน 
ปงบประมาณ ๒๕๕๗ 

- ๒๕๕๘ 

 

 ๗. วิทยาลัยสงฆพุทธปญญาศรี 
     ทวารวด ี
๘. วิทยาลัยสงฆพอขุนผาเมือง  
     เพชรบูรณ 
๙.  วิทยาลัยสงฆราชบุร ี
๑๐. วิทยาลัยสงฆนครสวรรค 

การบริหารการเงิน 
 

การบริหารการเงิน 
 

การบริหารการเงิน 
การบริหารการเงิน 

 

 ๑๑. วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช การบริหารการเงิน  
 ๑๒. วิทยาลัยสงฆพุทธโสธร การบริหารการเงิน  
 (จะตรวจท้ังสิ้น ๑๒ สวนงาน  

 ๒๒ กิจกรรม) 
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ปงบประมาณ สวนงาน ลําดับความสําคัญ ระดับความเส่ียง 

๒๕๖๐ ๑. กองกิจการนิสิต   
  RF๘  ๕ สูง 
  RF๒๒ ๕ สูงมาก 
  RF๒๖ ๕ สูง 
  RF๔๒ ๕ สูง 
 ๒. กองคลังและทรัพยสิน   
  RF๕ ๖ สูงมาก 
  RF๑๖ ๖ สูง 
  รายงานทางการเงิน  

ปงบประมาณ ๒๕๕๙ 
  

 ๓. กองวิชาการ   
  RF๒ ๗ สูงมาก 
  RF๒๗ ๗ สูง 
  RF๓๑ ๗ สูง 
 ๔. กองนิติการ   
  RF๑๕ ๘ สูง 
 ๕. โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย   
  RF๓๘ ๙ สูง 
 ๖. กองกลาง   
  RF๓ ๑๐ สูงมาก 
  RF๖ ๑๐ สูง 
  RF๑๐ ๑๐ ปานกลาง 
  RF๒๔ ๑๐ สูง 
  RF๒๕ ๑๐ สูง 
  RF๒๙ ๑๐ สูง 
 ๗. วิทยาเขตนครศรีธรรมราช การบริหารการเงิน  
 ๘. วิทยาเขตนครราชสีมา การบริหารการเงิน  
 ๙. วิทยาเขตสุรินทร การบริหารการเงิน  
 ๑๐. วิทยาเขตอุบลราชธาน ี การบริหารการเงิน  
 ๑๑. วิทยาเขตพะเยา การบริหารการเงิน  
 ๑๒. หองเรียน จ.สิงหบุร ี การบริหารการเงิน  
 ๑๓. หองเรียน จ.กาญจนบรุี การบริหารการเงิน  
  

(จะตรวจท้ังสิ้น ๑๓ สวนงาน  
 ๒๕ กิจกรรม) 
 
 

  

แผนการตรวจสอบภายใน (Audit Plan) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙                               หนา ๓๐ 
 



 
ปงบประมาณ สวนงาน ลําดับความสําคัญ ระดับความเส่ียง 

๒๕๖๑ ๑. สถาบันภาษา   
  RF๒๘ ๑๑ สูง 
  RF๓๔ ๑๑ สูง 
  RF๓๕ ๑๑ สูง 
 ๒. กองแผนงาน   
  RF๑๒ ๑๒ สูง 
  RF๓๐ ๑๒ สูง 
  RF๑๗ ๑๒ สูง 
  RF๔๕ ๑๒ สูง 
 ๓. บัณฑิตวิทยาลัย   
  RF๑ ๑๓ สูงมาก 
  RF๗ ๑๓ ต่ํา 
 ๔. สํานักงานตรวจสอบภายใน   
  RF๔ ๑๔ ปานกลาง 
  RF๔๖ ๑๔ สูง 
 ๕. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร   
  RF๙ ๑๕ สูง 
 ๖. สํานักงานพระสอนศีลธรรม   
  RF๓๒ ๑๖ สูง 
  RF๓๖ ๑๖ ปานกลาง 
  RF๔๗ ๑๖ สูง 
 ๗. กองคลังและทรัพยสิน   รายงานทางการเงิน 

ปงบประมาณ ๒๕๕๙ 
 

 ๘. วิทยาเขตหนองคาย การบริหารการเงิน  
 ๙. วิทยาเขตเชียงใหม การบริหารการเงิน  
 ๑๐. วิทยาเขตขอนแกน การบริหารการเงิน  
 ๑๑. วิทยาเขตแพร การบริหารการเงิน  
 ๑๒. วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส การบริหารการเงิน  
 ๑๓. หนวยวิทยบริการในสังกัด

สวนกลาง ๗ แหง 
การบริหารการเงิน  

  
(จะตรวจสอบท้ังสิ้น ๒๐ สวนงาน 
 ๒๓ กิจกรรม) 
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 บุคลากรสํานักงานตรวจสอบภายใน  

จํานวนบุคลากรของสํานักงานตรวจสอบภายใน ประกอบดวย 

๑. พระมหาสุเทพ  สุปณฺฑิโต รักษาการผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน  
๒. นางมาลีรัตน  พัฒนตั้งสกุล รองผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน  
๓. นางสาวพัทยา  สิงหคํามา นักวิชาการการเงินและบัญชี  
๔. นางสาวอโนทัย  บุญทัน นักวิชาการการเงินและบัญชี  
๕. นางสาวมณีมัญช  เชษฐสกุลวิจิตร นักทรัพยากรบุคคล  

บุคลากรดานปฏิบัติงานบริหารของสํานักงานตรวจสอบภายใน (จํานวน ๑ อัตรา)  

๖. อัตราลูกจางชั่วคราว จํานวน ๑ อัตรา 

  - อัตราวาง (กําลังดําเนินการสรรหาตามระเบียบฯ )  
 

 กําหนดจํานวนคนวันท่ีใชในการตรวจสอบ 

เวลาท่ีใชตรวจสอบ (Available Mandays) 
๑. จํานวนวันในแตละเดือนหักวันหยุดวันพระ-อาทิตย วันหยุดตามประเพณี วันหยุดอ่ืน  
๒.  วันทํางาน ๕ วัน/สัปดาห 
๓.  ผูตรวจสอบภายใน ๕ รูป/คน  

- รักษาการผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน ๑ รูป 
- รองผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน ๑ คน 
- เจาหนาท่ีตรวจสอบ ๓ คน : นักวิชาการการเงินและบัญชี ๒ คน  

  และนักทรัพยากรบุคคล ๑ คน 

วันหยุดอ่ืน หมายถึง วันหยุดพักผอนประจําป ลากิจ ลาปวย อบรม ประชุมกิจกรรมอ่ืน ๆ  
 วันในการปฏิบัติงานใน ๑ ป = ๓๖๕ วัน เจาหนาท่ีปฏิบัติงานตรวจสอบ จํานวน ๕ รูป/คน 

รายการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รวม

(วัน) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
จํานวนวันในแตละ
เดือน 

๓๑ ๓๐ ๓๑ ๓๑ ๒๙ ๓๑ ๓๐ ๓๑ ๓๐ ๓๑ ๓๑ ๓๐ ๓๖๖ 

หัก วันหยุดวัน
พระ-อาทิตย 

๑๐ ๙ ๗ ๑๐ ๘ ๙ ๘ ๑๐ ๙ ๙ ๙ ๘ ๑๐๖ 

 วันหยุดตาม
ประเพณี 

๒ - ๔ ๑ ๑ - ๔ ๓ - ๒ ๑ - ๑๘ 

 วันหยุดอ่ืน ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๖๐ 
 รวมวันหยุด ๑๗ ๑๔ ๑๖ ๑๖ ๑๔ ๑๔ ๑๗ ๑๘ ๑๔ ๑๖ ๑๕ ๑๓ ๑๘๔ 
วันทํางาน(สุทธิ)/
คน/เดือน 

๑๔ ๑๖ ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๗ ๑๓ ๑๓ ๑๖ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘๒ 
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หมายเหตุ 

๑. จํานวนวันทําการโดยประมาณของบุคลากร ๑ คน ใน ๑ ป หักจากวันหยุดนักขัตฤกษ วันลา
ปวย วันลาพักผอน และการฝกอบรมรวม  ๑๘๒ วัน 

๒. บุคลากรในสํานักงานตรวจสอบภายใน จํานวน ๕ รูป/คน มีวันทําการโดยประมาณรวมตลอด
ท้ังป ๙๑๐ วัน (จํานวนคน/วันใน ๑ ป = ๕ คน x. ๑๘๒ วัน = ๙๑๐วัน) 

๓. ระยะเวลาในการตรวจสอบท่ีกําหนดไวในแผนการตรวจสอบ คือ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ดานการเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล การสอบทาน สรุปผลการสอบทานและ
ขอเสนอแนะ แตไมรวมถึงระยะเวลาในการประชุมปดการตรวจสอบกับสวนงานท่ีรับตรวจ 
เนื่องจากอาจจะมีปญหาหรืออุปสรรคเก่ียวกับการนัดหมายกับผูท่ีเก่ียวของ ดังนั้น การจัดทํา
รายงานการตรวจสอบตามมาตรฐานจะเริ่มนับตั้งแตไดมีการประชุมปดการตรวจสอบแลว 

ระยะเวลาท่ีตรวจสอบ จาํนวนวันและจํานวนคน ในแผนการตรวจสอบอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม และไดรับมอบหมายกรณีเรงดวน 

 

 งบประมาณท่ีใชการตรวจสอบ 

ประมาณการงบประมาณท่ีขออนุมัติ งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ -  
๒๕๖๑ จากมหาวิทยาลัยสําหรับการดําเนินงาน รวมจํานวนเงิน ๒,๑๖๗,๐๐๐.๐๐ บาท  ประกอบดวย 

 

รายการ 
ปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

รวม 

๑. คาใชสอยประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายใน 

๔๐,๐๐๐.๐๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐ ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ 

๒. คาใชสอยประชุมคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง 

๔๐,๐๐๐.๐๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐ ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ 

๓. คาใชสอยประชุมคณะกรรมการ
ระบบติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

๕๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ 

๔. คาใชสอยในการออกตรวจสอบงบ
การเงินและผลการดําเนินงาน * 

๑๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ 

๕. คาใชสอยในการเขารวมประชุม
อบรมสัมมนากับหนวยงาน
ภายนอก** 

๓๕,๐๐๐.๐๐ ๓๕,๐๐๐.๐๐ ๓๕,๐๐๐.๐๐ ๑๐๕,๐๐๐.๐๐ 

๖. คาใชสอยประชุมคณะกรรมการ
ควบคุมภายใน 

๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐ 

๗. คาใชสอยในการจัดทํา/ปรับปรุง
คูมือปฏิบัติงานดานตรวจสอบ
การควบคุมภายในและการ

๒๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๖๐,๐๐๐.๐๐ 
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รายการ 
ปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

รวม 

บริหารความเสี่ยง 

๘. คาใชสอยงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

๕,๐๐๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ ๑๕,๐๐๐.๐๐ 

๙. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาการบริหารความเสี่ยง 

๑๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ 

๑๐. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาระบบงานการควบคุม
ภายใน  

๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ 

๑๑. คาจางเหมาบริการ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ 

๑๒. คาวัสด ุ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๑๑๐,๐๐๐.๐๐ 

๑๓. คาครุภณัฑ ๑๑๕,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๑๗๕,๐๐๐.๐๐ 

๑๔. คาใชจายอ่ืน ๆ ๒,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๒๒,๐๐๐.๐๐ 

รวม ๗๘๗,๐๐๐.๐๐ ๖๙๐,๐๐๐.๐๐ ๖๙๐,๐๐๐.๐๐ ๒,๑๖๗,๐๐๐.๐๐ 

 

* คาใชสอยในการออกตรวจสอบงบการเงินและผลการดําเนินงาน ประกอบดวย 

 ๑) คาเบี้ยเลี้ยง ( ๒๑๐ บาท x ๖ คน x ๒๐ วัน)  ๒๕,๒๐๐.๐๐  บาท  
 ๒) คาท่ีพักแบบเหมาจาย (๕๐๐ บาท x ๖ คน x ๒๐ วัน) ๖๐,๐๐๐.๐๐  บาท  
 ๓) คาพาหนะเหมาจาย (๖๐๐ บาท  x ๖ คน x ๑๐ ครั้ง) ๓๖,๐๐๐.๐๐  บาท 
 ๔) คาน้ํามัน/แกสเชื้อเพลิง      ๒๘,๘๐๐.๐๐  บาท 
     รวม            ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

 
** คาใชสอยในการเขารวมประชุมอบรมสัมมนากับหนวยงานภายนอก จํานวน   ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

มีรายละเอียดดังนี้ 

 ๑) การพัฒนาความรูใหกับเจาหนาท่ีของสํานักงานตรวจสอบภายในทุกคน ในการอบรม/
สัมมนา/ดูงานท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ไดแก โครงการฝกอบรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู
ตรวจสอบภายในภาครัฐของกรมบัญชีกลาง โครงการอบรมสัมมนาของกลุมตรวจสอบภายในภาครัฐ การอบรม
พัฒนาตนเองดานอ่ืน ๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยหรือสถาบันภายนอกจัด และการศึกษาดูงานในมหาวิทยาลัย
ตนแบบ เปนตน  

 ๒) การพัฒนาความรูใหกับสวนงานรับตรวจโดยการจัดประชุมชี้แจง / อบรม ใหความรูดาน
การเงิน บัญชี พัสดุ การบริหาร การจัดการใหเปนไปตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ  
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• ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

๑. ขอมูลและรายงานการเงินมีความถูกตอง ครบถวน เชื่อถือได  และเปนปจจุบัน 
๒. มหาวิทยาลัยมีระบบการควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีเพียงพอและเหมาะสม 
๓. การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และนโยบายของมหาวิทยาลัย 
๔. สวนงานตาง ๆ ในมหาวิทยาลัยฯ มีการบริหารจัดการ และการบริหารความเสี่ยง การควบคุม 

และการกํากับดูแลท่ีดี การปฏิบัติงานเปนระบบท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใส สามารถตรวจสอบได 
๕. มหาวิทยาลัย ไดรับทราบปญหา อุปสรรคในการดําเนินงานและมีวิธีการแนวทางปรับปรุงแกไข

ใหปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
๖. สวนงานในมหาวิทยาลัยมีการใชทรัพยสินอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุมคา 
๗. ผูบริหารไดรับทราบขอมูลตาง ๆ เพ่ือนําไปเปนขอมูลในการตัดสินใจไดอยางเหมาะสม และทัน

ตอการแกไขปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนตอการบริหารจัดการงานภายในมหาวิทยาลัย  

• ประโยชนในการวางแผนการตรวจสอบ 

๑. เพ่ือใหฝายบริหารใชเปนเครื่องมือในการติดตามผลการปฏิบัติงาน 
๒. ใชเปนเครื่องมือในการมอบหมายและควบคุมงาน ติดตามผลการปฏิบัติงาน 
๓. ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และจัดทําแผนการตรวจสอบครั้งตอไป 
๔. ชวยในการจัดทํางบประมาณของสํานักงานตรวจสอบภายใน 
๕. ชวยในการประสานงานกับผูตรวจสอบภายนอกเพ่ือลดความซํ้าซอนของการปฏิบัติงาน 
๖. ชวยในการประสานงานกับสวนงานท่ีรับตรวจเก่ียวกับกิจกรรมการตรวจสอบ 
๗. ใชเปนหลักฐานในการอางอิงตอบุคคลท่ีเก่ียวของ 

• ผลผลิตและตัวชี้วัด 

๑. การตรวจสอบการดําเนินงานตามแผนประจําป 
 ตัวชี้วัดผลผลิต : รายงานผลการ ตรวจสอบวิเคราะหและประมวลผล การดําเนินงานตามแผน

ประจาํป 
 ตัวชี้วัดผลลัพธ : รอยละ ๘๐ ของขอเสนอแนะและแนวทางแกไขปญหาท่ีสํานักงานตรวจสอบ

ภายในเสนอผูบริหารเห็นชอบใหนําไปปฏิบัติ 
๒. การตรวจติดตามและประเมินความเพียงพอของมาตรการควบคุมภายใน 

 ตัวชี้วัดผลผลิต : จํานวนสวนงานท่ีรับตรวจท่ีไดรับการติดตามและประเมินความเพียงพอของ
มาตรการควบคุมภายใน 

 ตัวชี้วัดผลลัพธ : รอยละ ๘๐ ของสวนงานท่ีรับตรวจท่ีไดรับการติดตามและประเมินความ
เพียงพอของมาตรการควบคุมภายใน 

๓. การติดตามและประเมินการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการกํากับดูแล 
 ตัวชี้วัดผลผลิต : จํานวนสวนงานท่ีรับตรวจท่ีไดรับการติดตามและประเมินการบริหารความ

เสี่ยง การควบคุมและการกํากับดูแล 
 ตัวชี้วัดผลลัพธ : รอยละ ๘๐ ของสวนงานท่ีรับตรวจท่ีไดรับการติดตามและประเมินการบริหาร

ความเสี่ยง การควบคุมและการกํากับดูแล 
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   แผนการตรวจสอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ 

สวนงานรับตรวจ กิจกรรมท่ีตรวจสอบ 
ระดับความ

เส่ียง 
ประเภท

ตรวจสอบ 
ผูรับผิดชอบ 

ปงบประมาณ/จํานวนคนวัน รวมจํานวน
คนวัน ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 

โครงการหลักสูตรภาคพิเศษ การบริหารการเงิน มติท่ีประชุม F ทีมงานสตน. ๒๕   ๒๕ 
กองคลังและทรัพยสิน RF๕, RF๑๖, การบริหารการเงิน ๓ สูง O , F ๓๐๐ ๓๐๐ ๓๐๐ ๙๐๐ 
สวนเทคโนโลยีสารสนเทศ RF๓๗, RF๓๙, RF๔๑, RF๔๓  ๔ สูงมาก O ๕   ๕ 
สํานักงานประกันคุณภาพ RF๑๓, RF๑๔, RF๑๘, RF๑๙ ๔ สูงมาก O ๕   ๕ 
คณะมนุษยศาสตร RF๒๐, RF๒๑, RF๓๓ ๔ สูงมาก O ๕   ๕ 
สวนหอสมุดกลาง RF๒๓, RF๔๐, RF๔๔ ๔ สูงมาก O ๕   ๕ 

กองกิจการนิสิต 
RF๘, RF๒๒, RF๒๖, 
RF๔๒ 

๓ สูง O 
 

๕  ๕ 

กองวิชาการ RF๒, RF๒๗, RF๓๑ ๓ สูง O  ๕  ๕ 
กองนิติการ RF๑๕ ๓ สูง O  ๕  ๕ 
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย RF๓๘ ๓ สูง O  ๕  ๕ 
กองกลาง RF๓, RF๖, RF๑๐, 

RF๒๔, RF๒๕, RF๒๙ 
๓ สูง O 

 
๕ 

 
๕ 

สถาบันภาษา RF๒๘, RF๓๔, RF๓๕ ๓ สูง O  ๕  ๕ 
กองแผนงาน RF๑๒, RF๓๐, RF๑๗, RF๔๕ ๓ สูง O   ๕ ๕ 
บัณฑิตวิทยาลัย RF๑, RF๗ ๓ สูง O   ๕ ๕ 
สํานักงานตรวจสอบภายใน RF๔, RF๔๖ ๓ สูง O   ๕ ๕ 
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร RF๙ ๓ สูง O   ๕ ๕ 
สํานักงานพระสอนศีลธรรม RF๓๒, RF๓๖, RF๔๗ ๓ สูง O   ๕ ๕ 
สํานักทะเบียนและวัดผล RF๑๑ ๒ ปานกลาง O   ๕ ๕ 
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สวนงานรับตรวจ กิจกรรมท่ีตรวจสอบ 
ระดับความ

เส่ียง 
ประเภท

ตรวจสอบ 
ผูรับผิดชอบ 

ปงบประมาณ/จํานวนคนวัน รวมจํานวน
คนวัน ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 

วิทยาเขตหนองคาย ๑. การบริหารการเงิน 
๒. การถือปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
๓. การดําเนินงาน 
๔. ระบบการควบคุมภายในและ

แผนบริหารความเสี่ยง 
 
 

  F, C, O ทีมงานสตน.   ๒๐ ๒๐ 
วิทยาเขตเชียงใหม   F, C, O   ๒๐ ๒๐ 
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช   F, C, O  ๒๐  ๒๐ 
วิทยาเขตขอนแกน   F, C, O   ๒๐ ๒๐ 
วิทยาเขตนครราชสีมา   F, C, O  ๒๐  ๒๐ 
วิทยาเขตแพร   F, C, O   ๒๐ ๒๐ 
วิทยาเขตสุรินทร   F, C, O  ๒๐  ๒๐ 
วิทยาเขตอุบลราชธานี     F, C, O  ๒๐  ๒๐ 
วิทยาเขตพะเยา   F, C, O  ๒๐  ๒๐ 
วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส   F, C, O   ๒๐ ๒๐ 
วิทยาลัยสงฆนครสวรรค   F, C, O ๑๕   ๑๕ 
วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช     F, C, O ๑๕   ๑๕ 
วิทยาลัยสงฆพุทธโสธร   F, C, O ๑๕   ๑๕ 
วิทยาลัยสงฆพุทธปญญาศรีทวารวด ี   F, C, O ๑๕   ๑๕ 
วิทยาลัยสงฆพอขุนผาเมือง เพชรบูรณ   F, C, O ๑๕   ๑๕ 
วิทยาลัยสงฆราชบุร ี   F, C, O ๑๕   ๑๕ 
หองเรียน จ.สิงหบุรี    F, C, O  ๑๕  ๑๕ 
หองเรียน จ.กาญจนบุรี    F, C, O  ๑๕  ๑๕ 
หนวยวิทยบริการ จ.สงขลา, ชลบุรี, 
ระยอง, จันทบุรี, สุพรรณบุรี, สระแกว  

  F, C, O 
  

๑๔๐ ๑๔๐ 

รวม ๔๓๕ ๔๖๐ ๕๗๐ ๑,๔๖๕ 
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   แผนการตรวจสอบ สํานักงานตรวจสอบภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (Audit Plan) 

แผนการตรวจสอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

สํานักงานตรวจสอบภายใน 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

สวนงานรับตรวจ กิจกรรมท่ีตรวจสอบ 
ระดับ

ความเส่ียง 
ประเภท

ตรวจสอบ 

ปงบประมาณ/จํานวนคนวัน (คน x วัน) รวม
จํานวน
คนวัน 

ต.ค.
๕๘ 

พ.ย.
๕๘ 

ธ.ค.
๕๘ 

ม.ค.
๕๙ 

ก.พ.
๕๙ 

มี.ค.
๕๙ 

เม.ย.
๕๙ 

พ.ค.
๕๙ 

มิ.ย.
๕๙ 

ก.ค.
๕๙ 

ส.ค.
๕๙ 

ก.ย.
๕๙ 

โครงการหลักสูตรภาคพิเศษ การบริหารการเงิน มติท่ีประชุม F        ๒๕     ๒๕ 
กองคลังและทรัพยสิน RF๕, RF๑๖, การบริหารการเงิน ๓ สูง O , F ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๒๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐    ๕๐ ๕๐ ๓๐๐ 
สวนเทคโนโลยีสารสนเทศ RF๓๗, RF๓๙, RF๔๑, RF๔๓  ๔ สูงมาก O ๕            ๕ 
สํานักงานประกันคุณภาพ RF๑๓, RF๑๔, RF๑๘, RF๑๙ ๔ สูงมาก O ๕            ๕ 
คณะมนุษยศาสตร RF๒๐, RF๒๑, RF๓๓ ๔ สูงมาก O  ๕           ๕ 
สวนหอสมุดกลาง RF๒๓, RF๔๐, RF๔๔ ๔ สูงมาก O  ๕           ๕ 
วิทยาลัยสงฆนครสวรรค ๑. การบริหารการเงิน 

๒. การถือปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบ 

๓. การดําเนินงาน 
๔. ระบบการควบคุม

ภายในและแผน
บริหารความเสี่ยง 

 

  F, C, O         ๑๕    ๑๕ 
วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช     F, C, O          ๑๕   ๑๕ 
วิทยาลัยสงฆพุทธโสธร   F, C, O          ๑๕   ๑๕ 
วิทยาลัยสงฆพุทธปญญาศรีทวารวดี   F, C, O          ๑๕   ๑๕ 
วิทยาลัยสงฆพอขุนผาเมือง 
เพชรบูรณ 

  F, C, O           ๑๕  ๑๕ 

วิทยาลัยสงฆราชบุรี   F, C, O           ๑๕  ๑๕ 

รวม ๖๐ ๖๐ ๕๐ ๒๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๒๕ ๑๕ ๔๕ ๘๐ ๕๐ ๔๓๕ 
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   แผนการปฏิบัติงาน สํานักงานตรวจสอบภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (Engagement Plan) 

 

แผนการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

สํานักงานตรวจสอบภายใน 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

 

รายการ 
ประเภท

การ
ตรวจสอบ 

ระยะเวลาการตรวจสอบ 
จํานวนวัน

ในการ
ตรวจสอบ 
(๑๘๒ วัน) 

ผูรับผิดชอบ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขออนุมัติแผนตรวจสอบ/แผนปฏิบัติ
งาน 

             ๑๔ ผอ./รองผอ. 

ติดตอประสานงาน              ๓๑ ทีมงานสตน. 

ดําเนินการตามโครงการ F, O, C             ๑๑๐ ทีมงานสตน. 

ประเมินผลการดําเนินงาน              ๑๐ ทีมงานสตน. 

สรุปผลการดําเนินการ              ๕ ทีมงานสตน. 

ขออนุมัติแผนตรวจสอบ/แผนปฏิบัติ
งานปถัดไป 

             ๑๒ ผอ./รองผอ. 

แผนการตรวจสอบภายใน (Audit Plan) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ หนา ๓๙ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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- แผนการตรวจสอบระยะยาว 

- แผนการตรวจสอบประจาํปี 

- การรวบรวมหลกัฐาน 

- การรวบรวมกระดาษทาํการ 

- การสรุปผลการตรวจสอบ 

 

 

- การจดัทาํรายงาน 

- รูปแบบรายงาน 

 

 

 
 ขั้นตอนและกระบวนการตรวจสอบ 

กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit Process) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. การวางแผนการตรวจสอบ 

 
ภาพประกอบ แสดงแผนภูมิกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

ท่ีมา: กรมบัญชีกลาง, 2546 

การสาํรวจขอ้มูลเบ้ืองตน้ 

การประเมินผลกระทบการควบคุมภายใน 

การประเมินความเส่ียง 

การวางแผนการตรวจสอบ 

การวางแผนการปฏิบติังาน 

ก่อนเร่ิมปฏิบติังานตรวจสอบ 

ระหวา่งการปฏิบติังานตรวจสอบ 

การปฏิบติัเม่ือเสร็จส้ินงานตรวจสอบ 

รายงานผลการปฏิบติังาน 

การติดตามผล 

 
 
 
 
 
 
 
 

กระดาษ 

ทาํการ 

การวางแผนการตรวจสอบ 

การปฏิบติังานตรวจสอบ 

การจดัทาํรายงานและ

ติดตามผล 
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แผนการตรวจสอบภายใน (Audit Plan) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙                               หนา ๔๔ 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

แผนการตรวจสอบภายใน (Audit Plan) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙                               หนา ๔๕ 
 



 

 

แผนการตรวจสอบภายใน (Audit Plan) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙                               หนา ๔๖ 
 


