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ค าน า 

 
 หน่วยตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานที่ให้ความเชื่อมั่นและการให้ค าปรึกษาต่อฝ่ายบริหารอย่าง
เที่ยงธรรมและเป็นอิสระ เพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ด้วยการประเมิน
และปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการก ากับดูแล
ภายในมหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และบรรลุผลส าเร็จตามที่มุ่งหวัง ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายในเป็นไปตาม
มาตรฐานการตรวจสอบ และจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน จึงได้จัดท า
แผนการตรวจสอบตามผลการประเมินความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญก่อนหลังของกิจกรรมที่จะท า
การตรวจสอบ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของหน่วย
ตรวจสอบภายใน เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และสอดคล้องกับทิศทาง ยุทธศาสตร์ และ
แผนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ดังนั้น หน่วยตรวจสอบภายในได้จัดท าแผนการตรวจสอบระยะ 3 ปี 
(ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565) และแผนการตรวจสอบประจ าปี ตามแผนการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงให้บรรลุส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ อย่างไรก็ตาม แผนการตรวจสอบฉบับนี้ ยังต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน เพ่ือให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป และ
หากมีข้อผิดพลาดประการใด หน่วยตรวจสอบภายในขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย 
 
 
 
            หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
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การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบระยะ 3 ปี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 

 
ความเสี่ยง (Risk)  
 หมายถึง สถานการณ์ท่ีอาจจะเกิดขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร หรืออาจ
หมายถึง โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์หรือการกระท าอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมีผลกระทบให้การด าเนินงานของ
องค์กรเกิดความเสียหาย ความผิดพลาด การรั่วไหล ความสูญเปล่า และไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร  

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) 
 หมายถึง สิ่งที่ก่อหรือสนับสนุนให้เกิดความเสี่ยง หรือเป็นสิ่งที่เกิดจากความไม่แน่นอน ซึ่งมี
สาเหตุจากสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในองค์กร 
  สภาพแวดล้อมภายนอก เช่น 

 การเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐบาล 
 การออกกฎหมาย ข้อบังคับใหม่ 
 การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
 การปรับเปลี่ยนระบบงานที่ก าหนดโดยส่วนกลาง เช่น การเปลี่ยนแปลงระบบบัญชี 

เป็นต้น 
  สภาพแวดล้อมภายใน เช่น 

 การเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน 
 การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและจรรยาบรรณองค์กร 
 การบริหารงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน 
 การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ของหน่วยงาน เป็นต้น 

การประเมินความเสี่ยง  (Risk Assessment) 
 หมายถึง กระบวนการระบุปัจจัยเสี่ยงและวิ เคราะห์ความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ รวมถึงการ
จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงว่าเหตุการณ์ใด หรือเงื่อนไขอย่างใดที่จะมีผลกระทบต่อการไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร โดยการน าบริหารความเสี่ยงตามกรอบของ COSO มาประยุกต์ใช้ในการ
บริหารงานตรวจสอบภายใน เพ่ือช่วยให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถวางแผนการตรวจสอบส่วนงานหรือ
กิจกรรม/โครงการ อย่างมีหลักเกณฑ ์

รายการความเสี่ยง (Risk Profile) 
 หมายถึง การรวบรวมปัจจัยและเกณฑ์ความเสี่ยงโดยแยกเป็นของแต่ละส่วนงานหรือแต่ละ
กิจกรรม/โครงการว่ามีปัจจัยด้านใด เรื่องใด และมีความเสี่ยงอยู่ในระดับใดบ้าง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการ
ประเมินความเสี่ยงในครั้งต่อไปได้อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit Process) 
 หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน จ าเป็นต้องด าเนินการอย่างเป็นขั้นตอน 
เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบได้อย่างมั่นใจและได้ผลงานที่มีคุณภาพ ทั้งนี้ 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบที่ส าคัญ (ตามแผนภูมิ)  
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กระบวนการปฏิบัตงิานตรวจสอบภายใน 
 
การวางแผนตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การปฏิบัติงานตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
 

การจัดท ารายงานและ 
     การติดตามผล 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การส ารวจข้อมูลเบื้องต้น 

ผลการประเมินความเสีย่ง การประเมินความเสีย่ง 

แผนการตรวจสอบ การวางแผนการตรวจสอบ 

การวางแผนการปฏิบัติงาน 

การส ารวจข้อมูลเบื้องต้น กระดาษท าการ 

การปฏิบัติงานตรวจสอบ 

รายงานผลการตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบ 

การติดตามผล 
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วัตถุประสงค์ของการประเมินความเสี่ยง 
 การด าเนินงานตรวจสอบภายในมีขอบเขตความรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบ และการสอบทาน
เพ่ือให้ทราบถึงความถูกต้องและน่าเชื่อถือของข้อมูล การรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ และเพ่ือให้ทราบถึงผลการด าเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ บรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมายหรือไม่อย่างไร ซึ่งการด าเนินงานดังกล่าวมีความรับผิดชอบต่อหน่วยรับตรวจภายในองค์กร   
อันได้แก่ คณะ ส านัก และหน่วยงานต่าง ๆ ที่อยู่ภายในโครงสร้างองค์กร ดังนั้น การประเมินความเสี่ยง
เพ่ือวางแผนการตรวจสอบ จึงมีวัตถุประสงค ์ดังนี้ 

1. เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถวางแผนการตรวจสอบได้ครอบคลุมภารกิจที่ส าคัญ เป็น
ความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญ และอาจท าให้ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้  

2. เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถวางแผนการตรวจสอบภายใต้ข้อจ ากัดด้านอัตราก าลัง
ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ด้านค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน เช่น เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ 
และด้านระยะเวลาในการด าเนินงาน 

3. เพ่ือให้การวางแผนการตรวจสอบเป็นไปอย่างมีระบบ หลักเกณฑ์ และมีความเหมาะสม 
สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบ และวัตถุประสงค์หลักของการตรวจสอบภายใน 

ประโยชน์ของการประเมินความเสี่ยง 
1. ท าให้เข้าใจสภาพข้อมูลพื้นฐานด้านระบบการควบคุมภายใน การก ากับดูแล การติดตามผล

ภายในองคก์รที่มีอยู่อย่างละเอียด เพียงพอ ส าหรับการวางแผนการตรวจสอบ 
2. ท าให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น เป็นไปตามมาตรฐาน     

ที่ก าหนด มีระบบ หลักเกณฑ์ที่ก่อให้เกิดความเชื่อม่ันแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
3. ท าให้เกิดความเชื่อมโยง ประสานงานความร่วมกันระหว่างผู้ตรวจสอบภายใน และหน่วยรับตรวจ 

ส่งผลให้การด าเนินงานขององค์กรมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

กระบวนการประเมินความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยงเพ่ือวางแผนการตรวจสอบ เป็นกระบวนการหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการ

ปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ในการสอบทานและประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความคุ้มค่า 
การด าเนินงานในภาพรวมขององค์กร อย่างมีระบบ สอดคล้องกับแนวทางการบริหารราชการแบบมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน รวมทั้ง การสร้างความเชื่อมั่นให้กับฝ่ายบริหารที่จะน าผลการตรวจสอบ
ภายใน ไปใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การด าเนินงานในเรื่องที่ส าคัญ ๆ ได้ทันเวลา เพ่ือให้การด าเนินงาน
บรรลุตามวัตถุประสงค์เป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น หน่วยตรวจสอบภายในจึงได้จัดท า
การประเมินความเสี่ยงเพ่ือวางแผนการตรวจสอบ โดยค านึงถึงระดับความมีนัยส าคัญของความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน และมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการปฏิบัติงานของทุก
ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งการประเมินความเสี่ยงเริ่มจากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลโดยรวมของ
มหาวิทยาลัย รวมถึงการหารือร่วมกับผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับ
ประเด็นที่เป็นความเสี่ยงสูงของมหาวิทยาลัย และสิ่งที่คาดหวังให้ผู้ตรวจสอบภายในด าเนินการตรวจสอบ 
ซึ่งในการจัดท าการประเมินความเสี่ยงเพ่ือวางแผนการตรวจสอบระยะยาว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 - 2565 มีกระบวนการ ดังนี้ 
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กระบวนการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ  
 

                                             
                                                             

                                                                            
                                          

                

                  

                    
                  

                           

                      

                      

                   
                   

             

 .                       
(Audit Plan)

 .                            
(Risk Assessment)

 .                             
                               

(Risk Model)
                                   
                                

COSO                         

                                 
COSO                        

                             

                   

                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

1. การรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น 
หน่วยตรวจสอบภายในได้ด า เนินการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับวัตถุประสงค์  

สภาพแวดล้อม และข้อมูลอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับส่วนงานและกิจกรรมต่าง ๆ จ านวน 26 ส่วนงาน โดย
พิจารณาข้อมูลแต่ละส่วนงาน รวมทั้งท าความเข้าใจถึงความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงของกิจกรรมต่างๆ 
ของแต่ละส่วนงาน ประกอบไปด้วย ส่วนงานสายวิชาการ จ านวน 17 ส่วนงาน และส่วนงานสายสนับสนุน
วิชาการ จ านวน 9 ส่วนงาน ดังนี้ 

1.1 ส่วนงานวิชาการ 
1) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
2) คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
3) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
4) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
5) คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 
6) คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 
7) คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ 
8) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
9) คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
10) คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 
11) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ี
12) คณะวิทยาศาสตร์ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม 
13) คณะบริหารธุรกิจ 
14) คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม 
15) บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธรไทย-เยอรมัน  
16) บัณฑิตวิทยาลัย 
17) วิทยาลัยนานาชาติ 

1.2  ส่วนงานสนับสนุนวิชาการ 
1) ส่วนกลาง มจพ. 
2) ส านักงานอธิการบดี 
3) ส านักหอสมุดกลาง 
4) สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส 
5) ส านักพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ืออุตสาหกรรม 
6) ส านักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
7) ส านักพัฒนาเทคนิคศึกษา 
8) สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไทย-เยอรมัน 
9) ส านักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. การจัดระบบข้อมูล 
เนื่องจากข้อมูลที่รวบรวมเบื้องต้นมีจ านวนมาก จึงได้จัดระบบข้อมูลการประเมินความเสี่ยงใน

แต่ละ  ส่วนงาน ให้อยู่ในกระดาษท าการเดียวกัน   
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3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการก าหนดปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์ความเสี่ยงเบื้องต้น  โดยวิเคราะห์ว่ามีปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้าง

ที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของส่วนงานต่าง ๆ เกิดความเสียหาย และไม่บรรลุวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้   

4. การก าหนดปัจจัยเสี่ยง   
โดยน าข้อมูลเบื้องต้นที่รวบรวมไว้มาศึกษาและวิเคราะห์แยกเป็นด้านต่าง ๆ เพ่ือให้สอดคล้อง

กับการบริหารจัดการที่ดี ประกอบด้วย ด้านกลยุทธ์ ด้านการด าเนินงานหรือการปฏิบัติงาน ด้านควบคุม
พัสดุ ด้านการเงิน และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้ก าหนดปัจจัยเสี่ยง จ านวน 23 ปัจจัย  

ทั้งนี้ หน่วยตรวจสอบภายในได้พิจารณาก าหนดเกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยง โดยใช้
หลักการและเทคนิคต่าง ๆ ช่วยในการวิเคราะห์ถึงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบเมื่อเกิด  
ความเสี่ยงนั้น โดยเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ก าหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้ 

ระดับความเสี่ยง ค่าคะแนน 
มากที่สุด 5 

มาก 4 
ปานกลาง 3 

น้อย 2 
น้อยที่สุด 1 

  

นอกจากนี้มีบางปัจจัยความเสี่ยงที่หน่วยตรวจสอบภายในได้พิจารณาก าหนดเกณฑ์ในการ
ประเมินความเสี่ยง 2 ระดับ คือ ระดับความเสี่ยงมากที่สุด ค่าคะแนนเท่ากับ 5 และระดับความเสี่ยงน้อย
ที่สุด ค่าคะแนนเท่ากับ 1 ประกอบด้วย ปัจจัยเสี่ยงการด ารงต าแหน่งผู้บริหาร การจัดท าแผนกลยุทธ์  
การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง  กระบวนการติดตามการบริหารความเสี่ยง ผลการด าเนินงานบริหาร
ความเสี่ยง และการจัดตั้งส่วนงาน เป็นต้น เพ่ือให้ปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงมีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกันมากยิ่งขึ้น  ภายหลังจากที่ก าหนดปัจจัยเสี่ยงและค่าคะแนนความเสี่ยง
เรียบร้อยแล้ว ในขั้นตอนต่อไปเป็นการก าหนดเกณฑ์ความเสี่ยงของแต่ละปัจจัยที่ได้กล่าวมาในข้างต้น 
ตามตารางปัจจัยความเสี่ยงและเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ดังต่อไปนี้ 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
หน่วยตรวจสอบภายใน 

ปัจจัยความเสี่ยงและเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง 
 

ปัจจัยเสี่ยง ด้าน 
เกณฑ์ความเสี่ยง ระดับท่ีใช้ประเมิน 

น้อยที่สุด = 1 น้อย = 2 ปานกลาง = 3 มาก = 4 มากที่สุด = 5 กิจกรรม ส่วนงาน 
ด้านกลยุทธ ์ S        
1. การด ารงต าแหน่งผู้บริหาร S        

1.1 การด ารงต าแหน่งผู้บริหาร     
     ส่วนงาน 

S เคยด ารงต าแหน่ง
ผู้บริหารระดับคณบดี/
ผู้อ านวยการ 

- 
 

- - ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร
ระดับคณบดี/
ผู้อ านวยการครั้งแรก 

  

1.2 การด ารงต าแหน่งหัวหน้า 
     ส านักงานส่วนงาน 

S เคยด ารงต าแหน่ง
หัวหน้าส านักงาน  

- - - ด ารงต าแหน่งหัวหน้า
ส านักงานครั้งแรก 

  

2. การจัดท าแผนปฏิบัตริาชการ S        
    2.1 การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ S มีการจัดท าแผนปฏิบัติ

ราชการ 
- - - ไม่มีการจัดท า

แผนปฏิบัติราชการ 
  

    2.2 การด าเนินงานบรรลตุาม 
         แผนปฏิบัติราชการ 

S ผลการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมบรรลุตาม
แผนปฏิบัติราชการ 
ตั้งแต่ ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

ผลการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมบรรลุตาม
แผนปฏิบัติราชการ 
ตั้งแต่ร้อยละ 80  - 89.99 

ผลการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมบรรลุตาม
แผนปฏิบัติราชการ 
ตั้งแต่ร้อยละ 70  - 79.99 

ผลการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมบรรลุตาม
แผนปฏิบัติราชการ 
ตั้งแต่ร้อยละ 60  - 69.99 

ผลการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมบรรลุตาม
แผนปฏิบัติราชการ    
ต่ ากว่าร้อยละ 60 
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ปัจจัยเสี่ยง ด้าน 
เกณฑ์ความเสี่ยง ระดับท่ีใช้ประเมิน 

น้อยที่สุด = 1 น้อย = 2 ปานกลาง = 3 มาก = 4 มากที่สุด = 5 กิจกรรม ส่วนงาน 
ด้านการด าเนินงาน/การปฏิบัติงาน O        
1. การบริหารความเสี่ยง O        
   1.1 การจัดท าแผนบริหารความเสีย่ง    O มีการจัดท าแผนบริหาร

ความเสี่ยง 
- - - ไมม่ีการจัดท าแผน

บริหารความเสี่ยง 
  

   1.2 จ านวนโครงการที่ท าการ 
        บริหารความเสี่ยง    

O จัดส่งผลการด าเนินงาน
บริหารความเสี่ยง รอบ 6 
เดือน และรอบ 12 เดือน 

- - - ไม่จัดส่งผลการด าเนินงาน
บริหารความเสี่ยง รอบ 6 
เดือน หรือรอบ 12 เดือน
หรือไม่ส่งเลย 

  

   1.3 ผลการด าเนินงานบรรล ุ
        ตามแผนบริหารความเสีย่ง 
 

O ผลการด าเนินงานบรรลุ
ตามแผนบริหารความเสี่ยง 

- - - ผลการด าเนินงานไม่
บรรลุตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง 

  

2. รายงานการควบคุมภายใน O รายงานการประเมินผล
การควบคุมภายใน
เป็นไปตามภารกิจ/
กิจกรรมหลัก 

- - - รายงานการประเมินผล
ระบบการควบคุม
ภายในไม่เป็นไปตาม
ภารกิจ/กิจกรรมหลัก 

  

3. การตรวจสอบภายใน O ผู้ตรวจสอบภายในเข้า
ตรวจสอบครั้งสุดท้าย
อยู่ระหว่าง 1 - 6 เดือน 

ผู้ตรวจสอบภายในเข้า
ตรวจสอบครั้งสุดท้ายอยู่
ระหว่าง 7 - 12 เดือน 

ผู้ตรวจสอบภายในเข้า
ตรวจสอบครั้งสุดท้าย
อยู่ระหว่าง 1-2 ปี 

ผู้ตรวจสอบภายในเข้า
ตรวจสอบครั้งสุดท้าย
อยู่ระหว่าง 2-3 ปี 

ผู้ตรวจสอบภายในเข้า
ตรวจสอบครั้งสุดท้าย
มากกว่า 3 ปี 

  

4. การควบคุมพัสด ุ O        
   4.1 การควบคุมมูลค่าพัสดุสุทธ ิ O        
        4.1.1 มูลค่าครุภัณฑ์สุทธ ิ
        เงินรายได้มหาวิทยาลยั 

O มูลค่าครุภัณฑ์สุทธิเงิน
รายได้มหาวิทยาลัย ไม่
เกิน 1,000,000 บาท 

มูลค่าครุภัณฑ์สุทธิเงิน
รายได้มหาวิทยาลัย 
ระหว่าง 1,000,001 บาท  
แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท 

มูลค่าครุภัณฑ์สุทธิเงิน
รายได้มหาวิทยาลัย 
ระหว่าง 5,000,001 บาท  
แต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท 

มูลค่าครุภัณฑ์สุทธิเงิน
รายได้มหาวิทยาลัย ระหว่าง 
10,000,001 บาท  
แต่ไม่เกิน 15,000,000 บาท 

มูลค่าครุภัณฑ์สุทธิเงิน
รายได้มหาวิทยาลัย 
มากกว่า 15,000,001 บาท 
ขึ้นไป 
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ปัจจัยเสี่ยง ด้าน 
เกณฑ์ความเสี่ยง ระดับท่ีใช้ประเมิน 

น้อยที่สุด = 1 น้อย = 2 ปานกลาง = 3 มาก = 4 มากที่สุด = 5 กิจกรรม หน่วยงาน 
        4.1.2 มูลค่าครุภัณฑ์สุทธ ิ
        เงินงบประมาณแผ่นดิน 
 

O มูลค่าครุภัณฑ์สุทธิเงิน
งบประมาณแผ่นดิน ไม่
เกิน 1,000,000 บาท 

มูลค่าครุภัณฑ์สุทธิเงิน
งบประมาณแผ่นดิน 
ระหว่าง 1,000,001 บาท  
แต่ไม่เกิน 10,000,000 
บาท 

มูลค่าครุภัณฑ์สุทธิเงิน
งบประมาณแผ่นดิน 
ระหว่าง 10,000,001 บาท  
แต่ไม่เกิน 20,000,000 
บาท 

มูลค่าครุภัณฑ์สุทธิเงิน
งบประมาณแผ่นดิน 
ระหว่าง 20,000,001 บาท  
แต่ไม่เกิน 30,000,000 บาท 

มูลค่าครุภัณฑ์สุทธิเงิน
งบประมาณแผ่นดิน 
มากกว่า 30,000,001 
บาท ขึ้นไป 

  

        4.1.3 มูลค่าที่ดิน อาคาร  
        และสิ่งก่อสร้างสุทธิเงิน 
        รายได้มหาวิทยาลยั 

O มูลค่าท่ีดิน อาคาร และ
สิ่งก่อสร้างสุทธิไม่เกิน 
25,000,000 บาท 

มูลค่าท่ีดิน อาคาร และ
สิ่งก่อสร้างสุทธิระหว่าง 
25,000,001 บาท แต่ไม่
เกิน 50,000,000 บาท 

มูลค่าท่ีดิน อาคาร และ
สิ่งก่อสร้างสุทธิระหว่าง 
50,000,001 บาท  
แต่ไม่เกิน 75,000,000 บาท 

มูลค่าท่ีดิน อาคาร และ
สิ่งก่อสร้างสุทธิระหว่าง 
75,000,001 บาท  
แต่ไม่เกิน 100,000,000 บาท 

มูลค่าท่ีดิน อาคาร และ
สิ่งก่อสร้างสุทธิมากกว่า 
100,000,001 บาท ขึ้นไป 

  

        4.1.4 มูลค่าที่ดิน อาคาร  
        และสิ่งก่อสร้างสุทธิเงิน 
        งบประมาณแผ่นดิน 

O มูลค่าท่ีดิน อาคาร และ
สิ่งก่อสร้างสุทธิไม่เกิน 
25,000,000 บาท 

มูลค่าท่ีดิน อาคาร และ
สิ่งก่อสร้างสุทธิระหว่าง 
25,000,001 บาท แต่ไม่
เกิน 50,000,000 บาท 

มูลค่าท่ีดิน อาคาร และ
สิ่งก่อสร้างสุทธิระหว่าง 
50,000,001 บาท  
แต่ไม่เกิน 75,000,000 บาท 

มูลค่าท่ีดิน อาคาร และ
สิ่งก่อสร้างสุทธิระหว่าง 
75,000,001 บาท  
แต่ไม่เกิน 100,000,000 บาท 

มูลค่าท่ีดิน อาคาร และ
สิ่งก่อสร้างสุทธิมากกว่า 
100,000,001 บาท ขึ้นไป 

  

   4.2 การควบคุมปริมาณพัสดุสุทธิ O        
        4.2.1 รายการครุภณัฑ์เงิน 
        งบประมาณแผ่นดิน และ 
        เงินรายได้มหาวิทยาลยั 

O จ านวนรายการครุภัณฑ์
ไม่เกิน 500 รายการ 

จ านวนรายการครุภัณฑ์
ระหว่าง 501 รายการ แต่
ไม่เกิน 1,000 รายการ 

จ านวนรายการครุภัณฑ์
ระหว่าง 1,001 รายการ 
แต่ไม่เกิน 1,500 รายการ 

จ านวนรายการครุภัณฑ์
ระหว่าง 1,501 รายการ 
แต่ไม่เกิน 2,000 รายการ 

จ านวนรายการครุภัณฑ์
ตั้งแต่ 2,001 รายการ 
ขึ้นไป 

  

        4.2.2 จ านวนเงินวัสดุ 
        คงเหลือเงินงบประมาณ 
        แผ่นดิน และเงินรายได ้
        มหาวิทยาลัย 

O จ านวนเงินวัสดุคงเหลือท่ี
เหลือ ไม่เกิน 500,000 บาท 

จ านวนเงินวัสดุคงเหลือ
ท่ีเหลือ ระหว่าง 
500,001 บาท แต่ไม่
เกิน 1,000,000 บาท 

จ านวนเงินวัสดุคงเหลือ
ท่ีเหลือ ระหว่าง 
1,000,001 บาท  
แต่ไม่เกิน 1,500,000 บาท 

จ านวนเงินวัสดุคงเหลือ
ท่ีเหลือ ระหว่าง 
1,500,001 บาท  
แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท 

จ านวนเงินวัสดุคงเหลือ
ท่ีเหลือ ตั้งแต่ 
2,000,001 บาท ขึ้นไป 
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ปัจจัยเสี่ยง ด้าน 
เกณฑ์ความเสี่ยง ระดับท่ีใช้ประเมิน 

น้อยที่สุด = 1 น้อย = 2 ปานกลาง = 3 มาก = 4 มากที่สุด = 5 กิจกรรม หน่วยงาน 
   4.3 การควบคุมงบประมาณ
รายจ่ายงบลงทุน 

O        

        4.3.1 งบประมาณรายจา่ย 
        งบลงทุนเงินงบประมาณ 
        แผ่นดิน 

O จ านวนเงินวัสดุคงเหลือ
ท่ีเหลือ ไม่เกิน 
1,000,000 บาท 

จ านวนเงินวัสดุคงเหลือ   
ท่ีเหลือ ระหว่าง 
1,000,001 บาท แต่ไม่
เกิน 10,000,000 บาท 

จ านวนเงินวัสดุคงเหลือ 
ท่ีเหลือ ระหว่าง 
10,000,001 บาท แต่ไม่
เกิน 20,00,000 บาท 

จ านวนเงินวัสดุคงเหลือ 
ท่ีเหลือ ระหว่าง 
20,00,001 บาท แต่ไม่
เกิน 30,000,000 บาท 

จ านวนเงินวัสดุคงเหลือ 
ท่ีเหลือ ตั้งแต่ 
30,000,000 บาทขึ้นไป 

  

        4.3.2 งบประมาณรายจา่ย 
        งบลงทุนเงินรายได้มหาวิทยาลัย 

O จ านวนเงินวัสดุคงเหลือ
ท่ีเหลือ ไม่เกิน 
100,000 บาท 

จ านวนเงินวัสดุคงเหลือ 
ท่ีเหลือ ระหว่าง  
100,001 บาท แต่ไม่เกิน 
1,000,000 บาท 

จ านวนเงินวัสดุคงเหลือ 
ท่ีเหลือ ระหว่าง 
1,000,001 บาท แต่ไม่
เกิน 2,000,000 บาท 

จ านวนเงินวัสดุคงเหลือ 
ท่ีเหลือ ระหว่าง 
2,000,001 บาท แต่ไม่
เกิน 3,000,000 บาท 

จ านวนเงินวัสดุคงเหลือ 
ท่ีเหลือ ตั้งแต่ 
3,000,001 บาท ขึ้นไป 

  

5. การจัดตั้งส่วนงานใหม ่ O ส่วนงานจัดต้ังเกินกว่า 
5 ปีขึ้นไป (ปี 2556 ลง
มา) 

ส่วนงานท่ีจัดตั้งใหม่ 
ภายใน 5 ปี (ปี 2557) 

ส่วนงานท่ีจัดตั้งใหม่ 
ภายใน 4 ปี (ปี 2558)
  

ส่วนงานท่ีจัดตั้งใหม่ 
ภายใน 3 ปี (ปี 2559) 

ส่วนงานท่ีจัดตั้งใหม่ 
ภายใน 1-2 ปี  
(ปี 2560 – 2561) 

  

ด้านการเงิน F        
1. งบประมาณรายจ่าย F        
    1.1 งบประมาณรายจ่ายเงิน 
    รายได้มหาวิทยาลัยทีไ่ดร้ับจดัสรร 

F งบประมาณรายรายเงิน
รายได้ ไม่เกิน 
10,000,000 บาท 

งบประมาณรายจ่ายเงิน
รายได ้ระหว่าง 
10,000,001 บาท  
แต่ไม่เกิน  
30,000,000 บาท 

งบประมาณรายจ่ายเงิน
รายได้ระหว่าง 
30,000,001 บาท  
แต่ไม่เกิน  
50,000,000 บาท 

งบประมาณรายจ่ายเงิน
รายได้ระหว่าง 
50,000,001 บาท  
แต่ไม่เกิน  
70,000,000 บาท 

งบประมาณรายจ่ายเงิน
รายได้มากกว่า 
70,000,001 บาท ขึ้นไป 

  

    1.2 งบประมาณรายจ่ายเงิน 
    รายได้จากงบประมาณแผ่นดิน 

F งบประมาณรายจ่าย
จากงบประมาณ
แผ่นดิน ไม่เกิน 
50,000,000 บาท 

งบประมาณรายจ่ายจาก
งบประมาณแผ่นดิน 
ระหว่าง 50,000,001 บาท  
แต่ไม่เกิน  
100,000,000 บาท 

งบประมาณรายจ่ายจาก
งบประมาณแผ่นดิน 
ระหว่าง 100,000,001 บาท  
แต่ไม่เกิน  
150,000,000 บาท 

งบประมาณรายจ่ายจาก
งบประมาณแผ่นดิน 
ระหว่าง 150,000,001 บาท  
แต่ไม่เกิน 
200,000,000 บาท 

งบประมาณรายจ่ายจาก
งบประมาณแผ่นดิน 
มากกว่า  
200,000,001 บาท ขึ้นไป 
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ปัจจัยเสี่ยง ด้าน 
เกณฑ์ความเสี่ยง ระดับท่ีใช้ประเมิน 

น้อยที่สุด = 1 น้อย = 2 ปานกลาง = 3 มาก = 4 มากที่สุด = 5 กิจกรรม หน่วยงาน 
2. เงินยืมทุนหมุนเวียน F จ านวนเงินยืมทุน

หมุนเวียน ไม่เกิน 
1,000,000 บาท 

จ านวนเงินยืมทุน
หมุนเวียน ระหว่าง 
1,000,001 บาท แต่ไม่
เกิน 1,500,000 บาท 

จ านวนเงินยืมทุน
หมุนเวียน ระหว่าง 
1,500,001 บาท แต่ไม่
เกิน 2,000,000 บาท 

จ านวนเงินยืมทุน
หมุนเวียน ระหว่าง 
2,000,001 บาท แต่ไม่
เกิน 2,500,000 บาท 

จ านวนเงินยืมทุน
หมุนเวียน มากกว่า 
2,500,001 บาทขึ้นไป 

  

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ IT        
1. มูลค่าครภุัณฑ์หมวดคอมพิวเตอร์ IT มูลค่าหมวดครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์สุทธิไม่เกิน 
2,500,000 บาท 

มูลค่าหมวดครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์สุทธิ 
ระหว่าง 2,500,001 บาท  
แต่ไม่เกิน  
5,000,000 บาท 

มูลค่าหมวดครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์สุทธิ
ระหว่าง 5,000,001 
บาท แต่ไม่เกิน 
7,500,000 บาท 

มูลค่าหมวดครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์สุทธิ
ระหว่าง 7,500,001 
บาท แต่ไม่เกิน 
10,000,000 บาท 

มูลค่าหมวดครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์สุทธิ
มากกว่า  
10,000,001 บาท ขึ้นไป
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5. การวิเคราะห์ความเสี่ยง   
ภายหลังจากหน่วยตรวจสอบภายในได้ระบุปัจจัยเสี่ยง และเกณฑ์ความเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว ในขั้นตอน

ต่อไปของกระบวนการประเมินความเสี่ยงเพ่ือวางแผนการตรวจสอบ เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงหรือการพิจารณา
ผลกระทบของความเสี่ยงที่มีต่อหน่วยรับตรวจ ซึ่งเป็นการประเมินถึงระดับความมีนัยส าคัญของความเสียหายที่
จะเกิดความเสี่ยงจากการก าหนดโอกาสที่จะเกิด ทั้งนี้ได้มีการวิเคราะห์ผลความเสี่ยงเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด 
มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ซึ่งผลการวิเคราะห์ที่ได้ออกมาในเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพภายใต้เงื่อนไข
ของความเป็นไปได้ ทั้งนี้ ผู้ตรวจสอบภายในได้น าเทคนิคและวิธีการมาใช้ในการวิเคราะห์ความเสี่ยง ดังนี้ 

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลทางสถิติ เช่น การเก็บข้อมูลงบประมาณย้อนหลัง การเก็บสถิติการได้รับการ
ตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นต้น 

2. การวิเคราะห์โดยอาศัยหลักการทางคณิตศาสตร์ เช่น การหาค่าถัวเฉลี่ย และอัตราร้อยละของข้อมูล
งบประมาณ มูลค่าพัสดุสุทธิ และจ านวนบุคลากรที่ได้รับพัฒนาความรู้ เป็นต้น 

3. การใช้หลักเกณฑ์การตัดสินใจภายใต้สถานการณ์ไม่แน่นอนในการวิเคราะห์ผลกระทบ และโอกาสที่
จะเกิดความเสี่ยง 

4.  การก าหนดตัวชี้วัดความเสี่ยงจากระยะเวลาที่เกิดเหตุการณ์ 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในครั้งนี้  ผู้ตรวจสอบภายในได้จัดท ารายละเอียดเกณฑ์ความเสี่ยงและตาราง
ค าอธิบายความเสี่ยงจากการรวบรวมปัจจัยเสี่ยง และได้มีการปรับปรุงข้อมูลอย่างต่อเนื่องให้เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมและการด าเนินงาน ซึ่งเป็นการช่วยให้ผู้ตรวจสอบภายในมีข้อมูลเพียงพอในการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงได้อย่างเหมาะสม  


