
ส่วนที� 1  

บทนํา 

             ตามที�อธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานีใหค้วามเห็นชอบ และลงนามประกาศใชก้ฎบตัร

การตรวจสอบภายในประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2557 แลว้นั�น กองตรวจสอบภายในมีหนา้ที�โดยตรงที�จะตอ้ง

ปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามกฎบตัรดงักล่าว ทั�งใหเ้ป็นไปตามระเบียบวา่ดว้ยมาตรฐานการตรวจสอบภายใน

ของส่วนราชการ พ.ศ. 2545 และระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 รวมทั�ง

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินวา่ดว้ยการปฏิบติัหนา้ที�ของผูต้รวจสอบภายใน กองตรวจสอบ

ภายใน จึงไดก้าํหนดแผนการตรวจสอบภายในขึ�น 

 

ปรัชญา มหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี 

        "องคก์ารเรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม นาํสังคมพฒันา"  

 

วสัิยทศัน์มหาวทิยาลยั 

          มหาวทิยาลยัตน้แบบแห่งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพื�อการพฒันาทอ้งถิ�น โดยเป็นมหาวิทยาลยัแห่ง

การเรียนรู้ สร้างองคค์วามรู้ ผลิตบณัฑิตที�มีคุณธรรมนาํความรู้ เพื�อพฒันาสังคมภายใตร้ะบบ 

ธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการ 

 

พนัธะกจิ 

1. ผลิตบณัฑิตใหมี้ความเป็นเลิศทางวชิาการ บนพื�นฐานของภูมิปัญญาทอ้งถิ�น ภูมิปัญญาไทย และ

ภูมิปัญญาสากล มีความรู้ คู่คุณธรรม จริยธรรม สาํนึกในความเป็นไทย มีความรักและผกูพนัต่อทอ้งถิ�น 

รวมทั�งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด ชีวิตในชุมชน โดยมีจาํนวนและคุณภาพ สอดคลอ้งกบัแผน การผลิตบณัฑิต

ของประเทศ 

2. เสริมสร้างความเขม็แขง็ของวชิาชีพครู ผลิตและพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมี้คุณภาพ 

และมาตรฐานที�เหมาะสมกบัการเป็นวชิาชีพชั�นสูง 

3. วจิยัและพฒันาเพื�อสร้างองคค์วามรู้ แสวงหาแนวทางพฒันาเทคโนโลยพีื�นบา้นและเทคโนโลยี

สมยัใหม่ใหเ้หมาะสมกบัการดาํรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในทอ้งถิ�น รวมถึงการแสวงหา

แนวทางเพื�อส่งเสริมใหเ้กิดการจดัการ การบาํรุงรักษาและการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ�งแวดลอ้มอยา่งสมดุลและย ั�งยนื 



4. บริการทางวชิาการแก่สังคมที�หลากหลาย ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื�อกลูกนัระหวา่ง

มหาวทิยาลยั ชุมชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นและองคก์รอื�นทั�งในและต่างประเทศ เพื�อการพฒันา

ทอ้งถิ�นที�ย ั�งยนื 

5. ส่งเสริมและสนบัสนุนกิจกรรมทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม สร้างความรู้ ความเขา้ใจในคุณค่า 

ความสาํนึกและความภูมิภูมิใจในวฒันธรรมของทอ้งถิ�น เพื�อการอนุรักษเ์ผยแพร่และสืบสานศิลปะและ

วฒันธรรมของทอ้งถิ�น 

6. เรียนรู้และเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน ผูน้าํชุมชน ศาสนาและนกัการเมืองทอ้งถิ�น ใหมี้

จิตสาํนึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรมและความสามารถในการบริหารงานพฒันาชุมชนและทอ้งถิ�น 

เพื�อประโยชน์ของส่วนรวม 

7. ศึกษา ส่งเสริม สืบสานโครงการอนัเนื�องมาจากแนวพระราชดาํริในการปฏิบติัภารกิจของ

มหาวทิยาลยัเพื�อการพฒันาทอ้งถิ�น 
 

ยุทธศาสตร์ของมหาวทิยาลยั  

        มหาวทิยาลยัไดป้รับปรุงยทุธศาสตร์ใหท้นักบัเหตุการณ์เปลี�ยนแปลง และความตอ้งการของทอ้งถิ�น 

ประเทศชาติ และภูมิภาค โดยใหห้ลอมรวมยทุธศาสตร์ที� 5 เดิม (พฒันาเครือข่ายความร่วมมือ) ใหบู้รณาการ

อยูใ่นยทุธศาสตร์อื�นทุกยทุธศาสตร์ จึงปรับจาก 6 ยทุธศาสตร์ เป็น 5 ยทุธศาสตร์ดงันี�  

 ยทุธศาสตร์ที� 1 พฒันาคุณภาพบณัฑิตสู่ความเป็นเลิศ 

 ยทุธศาสตร์ที� 2 พฒันาคุณภาพการวจิยัและขีดความสามารถในการแข่งขนั 

 ยทุธศาสตร์ที� 3 พฒันาศกัยภาพการบริการวชิาการ และการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมที�มีคุณภาพแก่

ชุมชน 

 ยทุธศาสตร์ที� 4 พฒันาระบบบริหารจดัการแนวใหม่ภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล 

 ยทุธศาสตร์ที� 5 ยกระดบัคุณภาพสู่มาตรฐานอาเซียน 

 

วตัถุประสงค์ของแผน 

             1. เพื�อใชเ้ป็นสื�อกาํหนดนดัหมายกบัหน่วยรับตรวจ 

             2. เพื�อกาํหนดกรอบเวลาและขอบเขตของประเด็นการตรวจสอบ 

              

บริบทของมหาวิทยาลยั 

             มหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี จดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา วจิยั บริการทางวชิาการ ทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม ดว้ยทรัพยากรดงัต่อไปนี�  

              1. ที�ดินและสิ�งก่อสร้าง............................... 



              2. บุคลากรสายวชิาการ........................... 

              3. บุคลากรสายสนบัสนุน............................... 

              4. งบประมาณแผน่ดิน................................... 

              5. เงินรายได.้................................ 

              6. จาํนวนนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี........................คน สูงกวา่ปริญญาตรี....................คน 

 

การประเมินความเสี�ยง 

การประเมินความเสี�ยงจากการจดัการความเสี�ยงตามแผนบริหารความเสี�ยงปีงบประมาณ พ.ศ.2556 

             คดักรองเฉพาะปัจจยัเสี�ยงที�ยงัมีความเสี�ยงระดบัสูงและปานกลาง 

 

ปัจจัยเสี�ยง 

ประเมินความ

เสี�ยง 

 

ระดับ

ความ

เสี�ยง 

 

ลาํดับ

ความ

เสี�ยง 

 

วธีิ

บริหาร

ความ

เสี�ยง 

 

 

แนวทางการจัดการ

ความเสี�ยง 

โอกาส 

 

ผล 

กระทบ 

 

1. นกัศึกษาบางส่วนไม่มีวนิยั 

แต่งกายไม่เรียบร้อย สูบบุหรี�  

ไม่สุภาพ ไม่มีจิตสาธารณะ 

5 5 25 

สูงมาก 

1 ควบคุม 1.อาจารยช่์วยกาํกบั 

 

2. จาํนวนนกัวจิยัที�มีความรู้

ความสามารถสูงมีนอ้ย 

5 4 20 

สูง 

2 ควบคุม 1.เร่งสร้างนกัวจิยั                                                   

2.ปรับปรุงการนบั

ภาระงาน 

3. ความรู้ความสามารถ 

ทกัษะ และเจตคติในการ

ทาํงาน และตามมาตรฐาน 

TQF ของ บณัฑิตยงัไม่น่า

พอใจ   

3 5 15 

สูง 

3 ควบคุม 1.สอนตามแนว มคอ.3

โดย เคร่งครัด          

2.ปรับกระบวนการวดั 

ผลประเมินผลการ

เรียน 

4. จาํนวนอาจารยป์ระจาํที�มี

คุณวฒิุปริญญาเอกเมื�อเทียบ

กบัอาจารยท์ั�งหมด ยงัตํ�ากวา่

เป้า 

5 3 15 

สูง 

3 ควบคุม 1.เร่งเพิ�มสัดส่วน

อาจารยร์ะดบั ป.เอก 

5. สัดส่วนอาจารยป์ระจาํที�มี

ตาํแหน่งทางวชิาการต่อ

5 3 15 

สูง 

3 ควบคุม 1.ปรับปรุงโครงการ

แม่นํ�าสามสายเพิ�ม



อาจารยท์ั�งหมดยงัตํ�ากวา่เป้า มาตร การจูงใจที�

ปรึกษา                                                             

2.ลดภาระงานใหผู้ที้�มี

แนวโนม้จะทาํสาํเร็จ 

6. นกัศึกษาขาดทกัษะการใช้

ภาษาองักฤษ/ภาษา   ที�สาม 

5 3 15 

สูง 

3 ควบคุม 1.ปรับปรุงการ เรียน

การสอน/การอบรม/

การวดัผลประเมินผล                                                             

2.พฒันาสื�อและแหล่ง

เรียนรู้ 

 

7. เงินสนบัสนุนงานวจิยัและ

งานสร้างสรรคต่์อจาํนวน

อาจารยป์ระจาํสัดส่วนยงัตํ�า 

3 4 12 

สูง 

7 ควบคุม 1.เร่งรัดให้อาจารยข์อ

ทุนสนบัสนุนการวิจยั 

8. การพฒันาศูนยข์อ้มูลดา้น

กฎหมาย บุคคล หลกัสูตร 

การเรียนการสอน     

4 3 12 

สูง 

7 ควบคุม ปรับปรุงขอ้มูลดา้น

กฎหมาย บุคคล 

หลกัสูตร การเรียนการ

สอน  

9. การบูรณาการระบบการ

ประกนัคุณภาพและการ

ประเมินผลการปฏิบติังานที�

สอดคลอ้งกบัการทาํงาน

ประจาํยงัไม่ทั�วทั�งองคก์ร 

3 3 9 

ปาน

กลาง 

9 ควบคุม 1.ทาํความเขา้ใจกบั

บุคลากรใหจ้ดัระบบ

การทาํงานปกติและ

เก็บหลกัฐานอา้งอิงที�

สอดคลอ้งกบัตวัชี�วดั

ตามมาตรฐานคุณภาพ 

2.ติดตามการนาํผลการ

ประเมินและ

ขอ้เสนอแนะไป

ปรับปรุงการปฏิบติังา 

10.  การพฒันาหลกัสูตรและ

กลไกการเทียบโอนหน่วย

การเรียนกบัประเทศในกลุ่ม

อาเซียน  

4 2 8 

ปาน

กลาง 

10 ควบคุม คณะ ประสาน

ดาํเนินการที�จาํเป็น

และเหมาะกบัศาสตร์ 

11. อาจารยส่์วนหนึ�งยงัตอ้ง 2 3 6 11 ควบคุม เพิ�มมาตรการอบรมทั�ง



ไดรั้บการพฒันาทกัษะการใช้

ภาษาองักฤษ และภาษาที�สาม 

ปาน

กลาง 

ในและต่างประเทศ 

 

12. จาํนวนรายงาน/บทความ

ทางวชิาการของอาจารย์

ภายในที�ตีพิมพใ์นวารสาร

บณัฑิต 

3 2 6 

ปาน

กลาง 

11 ควบคุม 1.ประกาศเชิญชวน                                                 

2.จดักิจกรรมให้

อาจารยมี์ส่วนร่วม 

13. นกัศึกษาส่วนหนึ�งขาด

วนิยั ในการใชร้ถใชถ้นน  

3 2 6 

ปาน

กลาง 

11 ควบคุม 1.Upol ควบคุม                                                       

2.อาจารยช่์วยกาํกบั 

14. บุคลากรส่วนหนึ�งขาด

ความรู้ความเขา้ใจแนวปฏิบติั

เกี�ยวกบัเงินสาธารณะ  

2 3 6 

ปาน

กลาง 

11 ควบคุม ใหค้วามรู้ 

การประเมินความเสี�ยงจากภารกิจสาํคญัของมหาวทิยาลยั 

 

 

ปัจจัยเสี�ยง 

 

 

 

ประเมิน ความเสี�ยง 

 

ระดับ

ความ

เสี�ยง 

ลาํดับ

ความ

เสี�ยง 

 

วธีิ

บริหาร

ความ

เสี�ยง 

 

แนวทางการจัดการ

ความเสี�ยง 

 โอกาส ผล 

กระทบ 

1. การจดัการงบลงทุน ค่า

ที�ดินและสิ�งก่อสร้าง 

3 4 12 

สูง 

 ควบคุม ตรวจสอบขั�นตอน

สาํคญั 

ของการจดัจา้ง 

2. การจดัการทางบญัชีของ 

งบประมาณแผน่ดินและเงิน

รายได ้

3 3 9 

ปาน

กลาง 

 ควบคุม ตรวจสอบ

กระบวนการทางบญัชี 

3. หลกัฐานการจ่ายเงิน

งบประมาณ และเงินรายได ้

3 3 9 

ปาน

กลาง 

 ควบคุม ตรวจทานหลกัฐาน

ประกอบใบสาํคญัการ

จ่าย 

 

การประเมินความเสี�ยงจากปัจจัยเสี�ยงระดับองค์กร 7 ปัจจัย 

1. การควบคุมภายในและการ

บริหารความเสี�ยง 

  2 

นอ้ย 

  มีแผนบริหารความ

เสี�ยง ครอบคลุมทุก



ภารกิจ จดัทาํโดยมี

ส่วนร่วม นาํไปปฏิบติั 

มีการติด ตาม 

ประเมินผล 

2. การกาํหนดนโยบายและ

แผนกลยทุธ์ 

  3 

ปาน

กลาง 

  นาํนโยบายของ

ผูบ้ริหารมาจดัทาํแผน

กลยทุธ์  

บุคลากรมีส่วนร่วมนาํ 

ไปปฏิบติัไดร้้อยละ 

 71-80 

3. โครงสร้างองคก์รและ

อตัรากาํลงั 

  3 

ปาน

กลาง 

  มีโครงสร้างองคก์ร 

ตรงตามภารกิจ มี

อตัรากาํลงัเตม็ตาม

กรอบบางส่วน 

4. นโยบายการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

  2 

นอ้ย 

  มีนโยบายดา้นการ

บริหารบุคคลเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร มีการ

ดาํเนินการตาม

นโยบาย ร้อยละ 81-90 

5. การกาํหนดอาํนาจหนา้ที�

ของหน่วยงาน 

  1 

นอ้ย

ที�สุด 

  มีการกาํหนดอาํนาจ

หนา้ที�ของหน่วยงาน

ตามโครงสร้างที�ไม่

ซํ� าซอ้นครอบคลุมทุก

ภารกิจ 

6. ผลการปฏิบติังานตามคาํ

รับรองการปฏิบติัราชการ 

  1 

นอ้ย

ที�สุด 

  ค่าคะแนนที�ไดรั้ยจาก

การประเมินอยูใ่น

ระดบั 4.50 ขึ�นไป 

(4.82) 

7. การนาํหลกัธรรมาภิบาล

มาใชใ้นการบริหารงาน 

  1 

นอ้ย

ที�สุด 

  มีการนาํหลกัธรรมาภิ

บาล 6 หลกั และ 

เพิ�มเติม 4 หลกัมาใช ้

 



ส่วนที� 2 

แผนการตรวจสอบภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 

หลกัการและเหตุผล 

งานตรวจสอบภายในเป็นเครื� องมือสําคญัของส่วนราชการที�มีขอบเขตของการบริหารจดัการ

กวา้งขวางและซบัซอ้น มีการใชท้รัพยากรมาก มีเป้าประสงคใ์นการบริหารงานสาธารณะที�มุ่งผลสัมฤทธิ� สูง 

การมีหน่วยงานที�มีความเชี�ยวชาญดา้นการติดตาม ตรวจสอบการบริหารงานทั�งดา้นกลยุทธ์ ดา้นการเงินและ

งบประมาณ ดา้นการจดัการ ดา้นการปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ คาํสั�ง มติคณะรัฐมนตรี ทาํหน้าที�แทน 

และรายงานตรงต่อหวัหนา้ส่วนราชการ จะเป็นการป้องกนั แกไ้ขขอ้ผิดพลาดทั�งเล็กและใหญ่ ทั�งโดยตั�งใจ

หรือไม่ตั�งใจก็ตาม งานตรวจสอบภายในจึงตอ้งมีแผนการตรวจเป็นเครื�องมือกาํกบัการปฏิบติังาน 

 กองตรวจสอบภายใน  จึงทาํแผนการตรวจสอบภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ขึ�นประกอบดว้ย

วตัถุประสงค์ของการตรวจ ขอบเขตการปฏิบติังานตรวจสอบ ผูรั้บผิดชอบในการตรวจ และกําหนด

งบประมาณที�ใชป้ฏิบติังานตรวจสอบ เพื�อให้การปฏิบติังานของหน่วยรับตรวจในมหาวิทยาลยัมีการปฏิบติั

หนา้ที�ไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามมาตรฐานการตรวจสอบ  

วตัถุประสงค์ของการตรวจสอบ 

                  1. เพื�อพิสูจน์ความถูกตอ้งและน่าเชื�อถือของขอ้มูลและตวัเลขต่างๆ ทางดา้นการเงิน การบญัชี 

และดา้นอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง 

             2. เพื�อตรวจสอบการปฏิบติังานของหน่วยรับตรวจ วา่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั คาํสั�ง 

มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายที�กาํหนด 

             3. เพื�อติดตามและประเมินผลการบริหารงาน และการดาํเนินงานของหน่วยงานในสังกดั ตลอดจน

ให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการปรับปรุงแก้ไขการบริหารงานและการปฏิบติังานด้านต่างๆ ให้บรรลุ

วตัถุประสงคอ์ยา่งมีประสิทธิภาพ 

             4. เพื�อเก็บขอ้มูลตามสภาพปัจจุบนัไวเ้ป็นแนวทางในการวางแผนการตรวจสอบครั� งต่อไป 

 

ขอบเขตการตรวจสอบ 

ขอบเขตของงานตรวจสอบภายใน ประกอบดว้ย  15 หน่วยงานในมหาวทิยาลยั 

1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

2. คณะครุศาสตร์ 

3. คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

4. คณะวทิยาการจดัการ 

5. บณัฑิตวทิยาลยั 



6. คณะนิติศาสตร์ 

7. คณะพยาบาลศาสตร์ 

8. วทิยาลยันานาชาติการท่องเที�ยว 

9. สาํนกังานอธิการบดี 

10. สาํนกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

11. สาํนกัศิลปะและวฒันธรรม 

12. สาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

13. สถาบนัวจิยัและพฒันา 

14. สาํนกัประกนัคุณภาพการศึกษา 

15. หน่วยบริการฐานพื�นที� 

 

เรื�องที�ตรวจสอบ 

1. ตรวจสอบดา้นการเงิน (Financial Audit)  

    1.1 ตรวจสอบการบริหารเงินงบประมาณและเงินรายไดข้องมหาวทิยาลยั ไดแ้ก่ การพิสูจน์ความ

ถูกตอ้ง ครบถว้นของหลกัฐาน เอกสาร ประกอบใบสาํคญัเบิกจ่าย รายงานทางการเงิน การบญัชี ใหเ้ป็นไป

ตามหลกัวชิาการ และระเบียบที�เกี�ยวขอ้ง 

    1.2 ตรวจสอบความถูกตอ้ง ครบถว้นของกระบวนการจดัหาพสัดุ 

2. ตรวจสอบดา้นการดาํเนินงาน (Performance Audit)  

    - ตรวจสอบการดาํเนินงานตามระบบการควบคุมภายใน และการจดัการความเสี�ยง 

3. ตรวจสอบดา้นการปฏิบติัตามขอ้กาํหนด (Compliance Audit)   

    - ตรวจสอบกระบวนการปฏิบติังานตามนโยบายกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั มติคณะรัฐมนตรี ที�

เกี�ยวขอ้ง 

4. ตรวจสอบดา้นการบริหาร (Management Audit)  

    - ตรวจสอบระบบการบริหารจดัการสอดคลอ้งกบัแผนปฏิบติัการ และตามยทุธศาสตร์ของ

มหาวทิยาลยั มีกระบวนการวางแผน ควบคุม ประเมินผล การปฏิบติัการเกี�ยวกบัการบริหารงบประมาณ การ

บริหารการเงิน การบริหารพสัดุและทรัพยสิ์น การบริหารบุคคล รวมทั�งการบริหารงานดา้นต่างๆที�เหมาะสม

สอดคลอ้งกบัภารกิจ 

 

5 ตรวจสอบสารสนเทศ (Information Technology Audit 
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   - ตรวจสอบการจดัระบบสารสนเทศเพื�อรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลข่าวสารสาํคญัของ

มหาวทิยาลยั 

 

งานบริการให้คําปรึกษา (Consulting Services) ไดแ้ก่ การใหค้าํปรึกษาเกี�ยวกบัการจดัวางระบบการควบคุม

ภายใน การบริหารความเสี�ยง และการปฏิบติังานทั�งปวงตามคาํทว้งติงของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  

 

การติดตามผลการตรวจสอบปีที�ผ่านมา  

                  ในปีงบประมาณ 2556 กองตรวจสอบภายในไดต้รวจสอบตามแผนการตรวจสอบ และตรวจงาน

ที�ไดรั้บมอบหมายจากผูบ้งัคบับญัชาเป็นกรณีพิเศษบรรลุตามแผน และตามเป้าหมาย ไดร้ายงานให้

อธิการบดีรับทราบและส่งการตามเสนอ 2 ทั�งไดแ้จง้ขอ้ทว้งติงไปยงัหน่วยรับตรวจแห่งละ 2 ครั� ง นอกจากนี�

ไดบ้ริการใหค้าํปรึกษาเกี�ยวกบัการบริหารจดัการแก่หน่วยรับตรวจ 4 ครั� ง  

วธีิการตรวจสอบ 

1. ตรวจทานเอกสารประกอบใบสาํคญัเบิกจ่าย 

  2. ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานประกอบการปฏิบติังาน 

  3. สัมภาษณ์ผูบ้ริหาร เจา้หนา้ที� และบุคคลที�เกี�ยวขอ้ง 

 

ผลที�คาดว่าจะได้รับ 

 หน่วยรับตรวจมีความมั�นใจในการบริหารจดัการทรัพยากรสาํคญัของมหาวทิยาลยั มีการปฏิบติั

ตามกฎหมาย ระเบียบ  ขอ้บงัคบั มติคณะรัฐมนตรี สภามหาวทิยาลยั และอธิการบดีไดอ้ยา่งถูกตอ้ง    ส่งผล

ใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีการบริหารจดัการที�ดี มีความโปร่งใส   

 

 ............................................................  ผูเ้สนอ 

                 (นายสาคร รักบาํรุง) 

    ผูอ้าํนวยการกองตรวจสอบภายใน



มหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

กองตรวจสอบภายใน 

ขอบเขตการตรวจสอบ (แผนการตรวจสอบประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557)  

 

หน่วยรับตรวจ/กิจกรรมดาํเนินงาน 

 

กิจกรรมที�ตรวจ 

ระดั

บ 

ความ

เสี�ยง 

ปีงบประมาณ 

ผูรั้บผดิชอบ 
พ.ศ.2556 พ.ศ. 2557 

ต.ค

. 

พ.ย

. 

ธ.ค

. 

ม.ค

. 

ก.พ

. 

มี.ค

. 
เม.ย 

พ.ค

. 
มิ.ย. 

ก.ค

. 

ส.ค

. 
ก.ย. 

จดัทาํรายงานประเมินตนเอง -  

            

กอง

ตรวจสอบ

ภายใน 

สรุปผลการประเมินประจาํปี - 
  

 
          

1. ทุกหน่วยรับตรวจ 

1.การจดัหาพสัดุ 

2.ระบบขอ้มูลและสารสนเทศ 

3.การจดัการควบคุมภายใน 

4.การบริหารจดัการตามแผน 

 

กลาง 

    ทุก

คณ

ะ 

 

   ทุก

คณ

ะ 

   

2. กองคลงั 

 1. การตรวจทานหลกัฐานการ

เบิกจ่าย 

 2. ตรวจสอบระบบบญัชี 

 3. ค่ารักษาพยาบาล 

 

สูง 

            

3. สาํนกังานอธิการบดี 
ตรวจสอบกระบวนการจดัหา

พสัดุ(กลาง) 

    
 

        

 
 

             

 

 

 

    

 

             



 

 

 

หน่วยรับตรวจ/กิจกรรมดาํเนินงาน 

 

กิจกรรมที�ตรวจ 
ระดบั 

ความ

เสี�ยง 

ปีงบประมาณ 

ผูรั้บผดิชอบ 
พ.ศ.2555 พ.ศ. 2556 

ต.ค

. 

พ.ย

. 

ธ.ค

. 

ม.ค

. 

ก.พ

. 

มี.ค

. 
เม.ย 

พ.ค

. 
มิ.ย. 

ก.ค

. 

ส.ค

. 
ก.ย. 

6. คณะนิติศาสตร์ -     
 

        

 

 

 

 

 

กอง

ตรวจสอบ

ภายใน 

 

7. คณะวทิยาการจดัการ 

 

 

การบริหารงานในการจดัการ

งาน- 

วจิยั (จาํนวนงานวิจยั ผลงาน

วชิา- 

การที�นาํไปใชป้ระโยชน์มีนอ้ย 

) 

สูง             

 

8. บณัฑิตวทิยาลยั 

 

การบริหารงานในการจดัการ

งาน- 

วจิยั (จาํนวนงานวิจยั ผลงาน

วชิา 

การที�นาํไปใชป้ระโยชน์มีนอ้ย 

) 

สูง      
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9. วทิยาลยันานาชาติ การบริหารงานจดัการ 
 

     
 

      

10. สาํนกังานอธิการบดี 

 

การบริหารจดัการงบประมาณ - 

(กองนโยบายและแผน/กอง

คลงั) 

1.งบประมาณไม่เพียงพอ 

2. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่

ทนั - 

ตามกาํหนด. 

3. การบนัทึกบญัชีและการ

รายงาน 

สูง      
 

 
 

    

 

11. สาํนกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสร

เทศ 
การบริหารงานจดัการ       

 
      

12. สาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

การบริหารจดัการงบประมาณ 

1.  การควบคุมพสัดุ 

2.  มาตรฐานหลกัสูตร 

3.  การจดัทาํเอกสาร

ประกอบการ 

สอน 

4. การบริหารการงบประมาณ - 

โครงการ 

ปาน

กลาง 
     

 
      

 

13. สาํนกัศิลปะและวฒันธรรม -       
 

      

14. สาํนกัประกนัคุณภาพการศึกษา -       
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