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สารจากอธิการบดี  

หน่วยตรวจสอบภายในเริ่มจัดตั้งขึ้นตามหนังสือ ที่ สร 0201/ว 78          
ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2519 ก าหนดให้ส่วนราชการมีผู้ตรวจสอบภายใน          
มีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการ มุ่งเน้นการตรวจสอบ    
ทางการเงินและบัญชี (Financial Audit) จากอดีตจนถึงปัจจุบัน การตรวจสอบ
ภายในได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันทุกองค์กร
ได้ ให้ความส าคัญกับระบบการตรวจสอบภายในอย่างมาก  เนื่องจาก           
การตรวจสอบภายในเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของระบบการบริหารจัดการที่ดี 
(Good Governance) มหาวิทยาลัยจึงต้องมีผู้ช่วยที่จะให้บริการความเชื่อมั่น 
เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทิธิ์ของการบริหารจัดการ ดังนั้น หน่วยตรวจสอบภายใน      

จึงต้องเป็น “ผู้ช่วย” ที่ต้องท างานให้ครอบคลุมทุกภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการ        
โดยมหาวิทยาลัย ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยตรวจสอบภายในมีสถานภาพที่เหมาะสม พร้อมทั้งการจัดสรร   
งบประมาณ เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ กับหน่วยตรวจสอบภายในให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตลอดมา ซึ่งท าให้หน่วยตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานด้วยความเข้มแข็ง  อาท ิ การจัดหาโปรแกรมส าเร็จรูป
เพ่ือช่วยในการตรวจสอบ การเพ่ิมพูนความรู้ผู้ตรวจสอบภายในให้เป็นมืออาชีพ เพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ดูแล            
ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของส่วนงาน ให้เหมาะสมรัดกุมยิ่งขึ้น     
การสนับสนุนเงินทุนวิจัย ตลอดจนส่งเสริมการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือสร้างงานให้เกิดมูลค่าเพ่ิม 
กับส่วนงาน นอกจากนี้ยังสร้างความมั่นใจ ให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องว่าการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล 

รายงานประจ าปีฉบับนี้ เป็นการสื่อสารให้เห็นถึงความร่วมมือ ร่วมใจของหน่วยรับตรวจ และความมุ่งมั่น 
ตั้งใจของหน่วยตรวจสอบภายในที่มีการด าเนินงานการตรวจสอบเพ่ือให้ภารกิจของมหาวิทยาลัยบรรลุผลส าเร็จ
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 

 

        (ศาสตราจารย์ ดร. ธีรวุฒิ  บุณยโสภณ) 
                อธิการบดี  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
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สารจากผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 

 หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่  สอบทาน ประเมิน และบริการ              
ให้ค าปรึกษากับส่วนงานต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้ผู้รับบริการหรือหน่วยรับตรวจ 
เกิดความเชื่อมั่นว่ามีการปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับต่าง ๆ    
ของมหาวิทยาลัย มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม เพ่ือให้มั่นใจว่า     
การปฏิบัติงานจะบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  ดังนั้นหน่วยตรวจสอบ
ภายในจึงตระหนักถึงความส าคัญของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยตรวจสอบ
ภายในและการสร้างทีมงานที่เข้มแข็งเพ่ือให้มีการท างานเชิงรุก อาทิ การจัดโครงการ
อบรมเรื่อง การจัดวางและประเมินระบบควบคุมภายใน ด้านงบประมาณ การเงิน 
บัญชี และพัสดุ  การพัฒนาผู้ตรวจสอบให้ได้รับความรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานการจัด

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับส่วนราชการของรัฐในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนการพัฒนาเว็บไซด์ (Web site) 
ของหน่วยตรวจสอบภายใน ส าหรับให้ส่วนงานในมหาวิทยาลัยหรือผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ ได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารด้านการตรวจสอบภายใน ซึ่งถือได้ว่าเป็นช่องทางหนึ่ งที่ส าคัญในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์             
หน่วยตรวจสอบภายใน      

 ส าหรับการสร้างทีมงานที่ เข้มแข็งซึ่ งจะเกิดได้จากการมี กัลยาณมิตรและการคิดเชิงสร้างสรรค์                
เป็นส่วนประกอบที่หน่วยตรวจสอบภายในพึงด ารงรักษาและก าหนดไว้ ในอัตลักษณ์ของหน่วยตรวจสอบภายใน 
เนื่องจากความเข้มแข็ง จะน าไปสู่การท างานเชิงรุกให้ประสบผลส าเร็จได้เป็นอย่างดี 

      นอกจากนี้หน่วยตรวจสอบภายใน ได้เตรียมความพร้อมบุคลากรและอุปกรณณ์เครื่องมือต่าง ๆ ในการน า
โปรแกรม ACL มาช่วยในการตรวจสอบ เช่น การตรวจสอบด้านการเงิน งบประมาณ บัญชี และพัสดุ ระบบ 3 มิติ เป็นต้น  

 สุดท้ายนี้ หน่วยตรวจสอบภายในยังมีความมุ่งมั่นและปรารถนาที่จะสร้างมูลค่าเพ่ิมให้เกิดแก่ส่วนงาน
ต่าง ๆ โดยการตรวจสอบภายใน จากการน าแนวคิดการบูรณาการ การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน 
มาประยุกต์ใช้เพ่ือลดเวลาและขั้นตอนในการปฏิบัติ ตลอดจนมีการส่งเสริมให้บุคลากรท างานวิจัยทุกปีอย่างน้อย  
ปีละ 1 เรื่อง เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่จะน าไปสู่การพัฒนาหน่วยงานและ
มหาวิทยาลัยต่อไปในอนาคต 
 

 

         (นางนัทธมน  เชยชุ่ม) 
ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน  
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หน่ วยตรวจสอบภาย ใน  มหา วิทยาลั ย เทค โน โล ยีพระจอม เก ล้ าพระนคร เหนื อ  

ส่วนท่ี 1  
ข้อมูลทั่วไป 

 
ประวัติความเป็นมาและสภาพปัจจุบัน  

เมื่อวันที่ 19  สิงหาคม  2519  โดยนโยบายรัฐบาลก าหนดให้ส่วนราชการมีผู้ตรวจสอบภายใน 
มีสายการบังคับบัญชาข้ึนตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการ จะมุ่งเน้นการตรวจสอบทางการเงินและบัญชี 
(Financial Audit)  

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2550 คณะกรรมการการอุดมศึกษามีมติเสนอแนะให้สภามหาวิทยาลัย 
ทุกแห่งจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีหน้าที่ในการก ากับดูแลเกี่ยวกับความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง ความเช่ือได้ของข้อมูลทางการเงิน การด าเนินงาน 
และการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ และให้งานตรวจสอบภายในท าหน้าที่เลขานุการและปฏิบัติงาน
ด้านธุรการของคณะกรรมการตรวจสอบ  

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีมติ 
อนุมัติจัดต้ังหน่วยตรวจสอบภายใน (Internal Audit Unit)  เป็นหน่วยงานระดับกอง สังกัดส านักงาน 
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีมติ
อนุมัติแต่งตั้ง นางนัทธมน  เชยชุ่ม  พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งนักตรวจสอบภายใน ระดับ
ต าแหน่งช านาญการพิเศษ สังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานอธิการบดี  ให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ตามวาระการด ารงต าแหน่ง 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2556 
ถึงวันที่ 9 เมษายน 2560 

ปรัชญา 

“ตรวจสอบอย่างมีคุณค่า ให้ค าปรึกษาในเชิงสร้างสรรค์” 
 

ปณิธาน 
“มุ่งมั่นในการตรวจสอบวิเคราะห์และประเมินการจัดการด้านวิชาการ  ด้านการบริหาร 

ทรัพยากรและด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามกระบวนการที่เป็นที่ยอมรับในมาตรฐานระดับ
สากลเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในผลการปฏิบัติงาน รวมถึงเป็นที่ปรึกษาด้านระบบการควบคุมภายใน 
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่องค์กร” 

 

วิสัยทัศน์ 
“ตรวจสอบอย่างที่ปรึกษา เสริมสร้างคุณค่าให้มหาวิทยาลัย ก้าวไกลสู่สากล” 
 

อัตลักษณ์ 
 “ตรวจสอบด้วยกัลยาณมิตรเกิดผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมาย” 
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หน่วยตรวจสอบภายใน   มหา วิทยาลัย เทคโน โล ยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ  

พันธกิจ 
1. สอบทานการปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้บริหารเกิดความเช่ือมั่นว่าการปฏิบัติงานเป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
2. สอบทานและประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน

มหาวิทยาลัย 
3. บริการให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะแก่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ 

วัตถุประสงค์ 
หน่วยตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือที่ส าคัญของฝ่ายบริหารในการตรวจสอบ ติดตามและ

ประเมินผลการด าเนินงานภายในส่วนราชการ เพื่อให้ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
บทบาทที่ส าคัญของหน่วยตรวจสอบภายใน คือ การสนับสนุนส่งเสริมให้การปฏิบัติงานในทุกระดับของ
หน่วยงานในมหาวิทยาลัยบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าภายใต้การบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการก ากับดูแลที่ดี ( Good 
Governance) อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล 

โครงสร้างการบริหารงาน 
การบริหารงานภายในหน่วยตรวจสอบภายใน มีผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายในเป็น

ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานและมีสายการบังคับบัญชาข้ึนตรงต่ออธิการบดี  ผู้ตรวจสอบภายใน
จะต้องตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจ าปีและรายงานผลการตรวจสอบ โดยผ่าน
คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย กลั่นกรองผลการตรวจสอบก่อนเสนอรายงานผลการ
ตรวจสอบต่อนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาสั่งการ ดังแผนภูมิที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิท่ี 1   โครงสร้างการบรหิารงานของหน่วยตรวจสอบภายใน

นายกสภามหาวิทยาลัย 

อธิการบด ี

คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย 

ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 

กลุ่มงานตรวจสอบภายใน กลุ่มงานบริหารและพฒันาคุณภาพ 
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หน่ วยตรวจสอบภาย ใน  มหา วิทยาลั ย เทค โน โล ยีพระจอม เก ล้ าพระนคร เหนื อ  

โครงสร้างภาระงานของหน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานอธิการบดี 
 
 
 
 
 
 
 

ภาระงานด้านการตรวจสอบ/การควบคุมภายใน  ภาระงานด้านประกันคุณภาพ/พัฒนาวิชาการ  ภาระงานด้านบรหิารจัดการ/การประสานงาน 
1.  งานตรวจสอบภายใน 
    1.1  การวางแผนการตรวจสอบ 
          1.1.1  ประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ  
          1.1.2  แผนการตรวจสอบระยะยาว (1-3 ปี) 
          1.1.3  แผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ 
    1.2  การวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
          1.2.1 ประเมินความเสี่ยงเพื่อเลือกกิจกรรม/โครงการ 
          1.2.2 เลือกกิจกรรม/โครงการท่ีจะตรวจสอบ 
          1.2.3 จัดท าแนวทางการตรวจสอบ 
    1.3  ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผน 
          1.3.1  งานตรวจสอบด้านการเงินและบัญชี 
          1.3.2  งานตรวจสอบด้านการด าเนินงาน 
          1.3.3  งานตรวจสอบด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
          1.3.4  งานตรวจสอบด้านบริหารจัดการ 
          1.3.5  งานวิเคราะห์งบการเงินของมหาวิทยาลัย 
    1.4  สรุปรายงานผลการตรวจสอบ 
          1.4.1  หารือหน่วยรับตรวจสรุปรายงานผลการตรวจสอบ (ร่าง) 
         1.4.2  สรุปรายงานผลการตรวจสอบ 
         1.4.3  ประเมินและติดตามผลการตรวจสอบ 
2.  งานจัดวางและประเมินผลการควบคุมภายใน 
    2..1  ประสานงานด าเนนิการให้มีการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน  
    2.2  รวบรวมเอกสารประกอบการรายงานการควบคุมภายใน  
    2.3  สอบทาน/ประเมินการบริหารความเสี่ยง/การควบคุมภายใน  
    2.4  จัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
3.  งานตรวจสอบอื่น ๆ ที่ได้รับมองหมาย 
    3.1  งานท่ีได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการ 
    3.2  งานท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ  

1.  งานการประกันคุณภาพการตรวจสอบ 
    1.1  ด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพภายใน  
          (SAR) ของหน่วยตรวจสอบภายใน 
    1.2  ด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพภายใน  
          (SAR) ของส านักงานอธิการบดี องค์ประกอบท่ี 8 การเงิน 
          และงบประมาณ ตัวบ่งชี้ท่ี 8.1 ระบบและการเงินและ 
          งบประมาณ ข้อ 6  
    1.3  ด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพภายใน  
          (SAR) ของมหาวิทยาลัย องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและ  
          งบประมาณตัวบ่งชี้ท่ี 8.1 ระบบและการเงินและ 
          งบประมาณ ข้อ 6 
    1.4  ประสานงานพร้อมรับการประเมินคุณภาพจากภายในและ  
          ภายนอก 
    1.5   เผยแพร่ผลการประเมินคุณภาพภายใน (SAR) บน Website 
2.  งานพัฒนาวิชาการ 
    2.1  การจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้หน่วยงาน 
    2.2  การศึกษาดูงาน /อบรม/สัมมนาด้านการตรวจสอบ 
    2.3  การจัดการองค์ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน 
    2.4  งานบริการวิชาการ อาทิ การเป็นวิทยากร งานวิจัย      
          การเผยแพร่บทความวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ 
          ภายใน 
  
 

 

1.  งานบริหารจัดการ 
    1.1  งานด้านแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยตรวจสอบภายใน 
    1.2  งานด้านแผน/งบประมาณ 
    1.3  งานด้านการเงิน 
    1.4  งานด้านพัสดุ 
    1.5  งานด้านบริหาร/พัฒนาบุคลากร 
    1.6  งานด้านสารบรรณ 
    1.7  งานด้านการจัดประชุม / อบรม 
    1.8  งานด้านประชาสัมพันธ์/งานด้าน Website 
    1.9  งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    1.10  งานด้านงานฐานข้อมูล 
    1.11  งานด้านคณะกรรมการ/คณะท างานท่ีได้รับแต่งตั้ง  
2.  งานด้านการประสานงานกับหน่วยงานภายนอก 
    2.1  ติดต่อ/สื่อสารกับส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  
    2.2  ติดต่อ/สื่อสารกับกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 
    2.3  ติดต่อ/สื่อสารกับสมาคมผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ 
    2.4  ติดต่อ/สื่อสารกับคณะท างานระบบติดตาม ตรวจสอบและ 
          ประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยในก ากับรัฐ 14 แห่ง 
    2.5  สร้างเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ 

 
ภาระงานด้านบรกิารให้ค าปรึกษาแนะน า 

 ภาระงานด้านเลขานุการ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

1.  บริการให้ค าปรึกษาแนะน าการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม กฏ  
    ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
    และความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร                                                                            
2. บริการให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน 
3. บริการให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับงานบริหารจัดการงาน 
 

 1.  ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
2.  การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานของ  
     คณะกรรมการตรวจสอบ 
3.  การรายงานประจ าปีของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

 แผนภูมิท่ี 2 โครงสร้างภาระงานของหน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานอธิการบดี 

นายกสภามหาวิทยาลัย 

อธิการบดี 

ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
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หน่ วยตรวจสอบภาย ใน   มหา วิทยาลั ย เ ทคโน โ ล ยีพระจอม เกล้ าพร ะนคร เหนื อ  

 

ตามค าสั่งสภามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
ที่ 52/2555 ลงวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2555 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
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หน่ วยตรวจสอบภาย ใน  มหา วิทยาลั ย เทค โน โล ยีพระจอม เก ล้ าพระนคร เหนื อ  

การบริหารงบประมาณ  
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 หน่วยตรวจสอบภายใน ส านกังานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
พระจอมเกลา้พระนครเหนือ ไดร้ับการจัดสรรงบประมาณ รวมทัง้สิ้น 913,126.00 บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นสาม
พันหนึ่งร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน) และมีการใช้จ่ายจริงจ าแนกเป็นหมวดต่างๆ ดังตารางที่ 1 และแผนภูมิที่ 3 

ตารางท่ี 1  งบประมาณที่ได้รบัจัดสรรและใช้จ่ายจริงจ าแนกตามแหลง่เงินงบประมาณ 
 และหมวดค่าใช้จ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ประเภทงบประมาณ/
หมวดค่าใช้จ่าย 

งบประมาณ 
ได้รับจัดสรร 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

งบประมาณท่ี
ประหยัดได ้

คิดเป็น
ร้อยละ 

เงินรายได้ 820,126.00 725,049.07 92.00 95,076.93 11.60 
- ค่าตอบแทน 
- ค่าใช้สอย 
- ค่าวัสด ุ
- ค่าครุภัณฑ์ 
- ค่าจ้างช่ัวคราว 

 89,850.00 
160,017.42 

3,432.56 
351,548.00 
120,201.09 

11.00 
20.00 
1.00 

45.00 
15.00 

  

เงินงบประมาณแผ่นดิน 93,000.00 66,585.22 8.00 26,414.78 28.40 
- ค่าตอบแทน 
- ค่าใช้สอย 
- ค่าวัสด ุ

 9,550.00 
32,829.68 
24,205.54 

1.00 
4.00 
3.00 

  

รวม 913,126.00 791,634.29  121,491.71  
 

 
แผนภูมิท่ี 3 งบประมาณที่ได้รบัจัดสรรและใช้จ่ายจริงจ าแนกตามแหลง่เงินงบประมาณ  

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 

11% 

20% 
1% 

45% 
15% 

1% 

4% 

3% 

8% 

เงินรายได้ : ค่าตอบแทน 

เงินรายได้ : ค่าใช้สอย 

เงินรายได้ : ค่าวัสดุ 

เงินรายได้ : ค่าครุภัณฑ์ 

เงินรายได้ : ค่าจ้างชั่วคราว 

เงินงบประมาณ : ค่าตอบแทน 

เงินงบประมาณ : ค่าใช้สอย 

เงินงบประมาณ  : ค่าวัสดุ 
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หน่ วยตรวจสอบภาย ใน   มหา วิทยาลั ย เ ทคโน โ ล ยีพระจอม เกล้ าพร ะนคร เหนื อ  

บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน 

  
 
 
 
            

                                                                                                                                                                         
  

                                                            0                                                                                                         
 

                               
              

                             
             

แผนภูมิท่ี 4 บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน 

นางนัทธมน  เชยชุ่ม 
ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 

กลุ่มงาน 
ตรวจสอบภายใน 

กลุ่มงาน 
บริหารและพัฒนาคุณภาพ 

นางสาวทิพยวัลย์  ศรีพนม 
นักตรวจสอบภายใน 

นายอรรถพล  สงฆรักษ ์
นักตรวจสอบภายใน 

นางวชิราภรณ์  นามวงศ์ 
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 

นางเขมภัค  กมลเนตร 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 

นายนิติกร  นติยาชิต 
นักตรวจสอบภายใน 

นายศราวุธ  ผาพญาเรือง 
นักตรวจสอบภายใน 

บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน 
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หน่ วยตรวจสอบภาย ใน  มหา วิทยาลั ย เทค โน โล ยีพระจอม เก ล้ าพระนคร เหนื อ  

ส่วนท่ี 2 

ผลการด าเนนิงานตามค ารบัรองการปฏบิตัิราชการ  
และผลการปฏิบตัิงานตามแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาหน่วยตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2556 
 
  ผลการด าเนินงานตามค ารบัรองการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยผู้อ านวยการ
หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ลงนามในค ารับรองการปฏิบัติราชการกับอธิการบดี เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 โดย
ก าหนดให้มีการติดตามผลการด าเนินงานในรอบปี จ านวน 2 ครั้ง ได้แก่ รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน ซึ่งผลการ
ด าเนินงานทั้ง 2 ครั้ง ได้มีการรายงานผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี โดยกองแผนงาน
เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่รวบรวมและสรุปผลการด าเนินงานในภาพรวมของส านักงานอธิการบดี เสนอที่ประชุม
คณะกรรมการดังกล่าว โดยในส่วนของหน่วยตรวจสอบภายในมีผลการปฏิบัติราชการ ดังตารางที่ 2  3 และ 4  

ตารางท่ี 2  ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดในแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา                                 
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ของมหาวิทยาลัย (ส่วนที่ 1) 

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลลัพธ์ 
ระดับ 

คะแนน 
=บรรลุ 
=ไม่บรรลุ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1  บริหารจัดการเชิงรุกอย่างมปีระสทิธิภาพ 

เป้าประสงค์ท่ี 1.1 ระบบการบรหิารองค์กรมปีระสทิธิภาพและประสิทธิผล สามารถรองรับตอ่สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 

ตัวชี้วัด 
1. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ในรอบป ี

การศึกษา 2555 

 
คะแนนเฉลี่ย 

3.51 
4.67 5  

2. ร้อยละความส าเร็จของการปฏิบัตงิานตาม 
แผนกลยทุธ์ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ร้อยละ 90 100 5  

เป้าประสงค์ท่ี 1.2  บุคลากรมีความรู้ความสามารถและได้ใช้ความรู้ความสามารถนั้นปฏิบัตงิานอย่างมีความสุข 

ตัวชี้วัด 
3. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รบัการพฒันาตรงตามภาระ 

งานที่ได้รับมอบหมายในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

 
ร้อยละ 80 100 5  

4. คะแนนเฉลี่ยของความพงึพอใจของบุคลากรตอ่ 
การบรหิารจัดการองค์กร ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

คะแนนเฉลี่ย 
3.51 

3.99 4  
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หน่ วยตรวจสอบภาย ใน   มหา วิทยาลั ย เ ทคโน โ ล ยีพระจอม เกล้ าพร ะนคร เหนื อ  

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลลัพธ์ 
ระดับ 

คะแนน 
=บรรลุ 
=ไม่บรรลุ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1  บริหารจัดการเชิงรุกอย่างมปีระสทิธิภาพ 

เป้าประสงค์ท่ี 1.3 มหาวิทยาลัยพัฒนาองค์กรมูสู่่มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ 

ตัวชี้วัด 
5. ระดับความส าเรจ็ในการพัฒนาส่วนงานใหเ้ป็น 

องค์กรแห่งการเรียนรู้ รอบปีการศึกษา 2556 

 
3 ข้อ 4 4  

 รวมคะแนน 23  
 ตัวชี้วัด -  บรรลุ 5 100 % 
 - ไม่บรรลุ - - 
 รวมตัวชี้วัด 5  
 คะแนนเฉลี่ย 4.60  

 

ตารางท่ี 3 ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดค ารบัรองการปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ส่วนที่ 2) 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลลัพธ์ 
ระดับ

คะแนน 
=บรรลุ 
=ไม่บรรลุ 

1. จ านวนคู่มือปฏิบัติงาน 
 

1 คู่มือ/เรื่อง 1 3  

2. จ านวนครั้งทีม่ีการพัฒนากระดาษท าการ 
 

1 ครั้ง 1 3  

3. จ านวนใบประกาศทีผู่้ตรวจสอบภายในได้รับจาก
การฝกึอบรมทางด้านการตรวจสอบ 

2 ใบประกาศ 5 5  

4. จ านวนบุคลากรที่ได้รบัการอบรมตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

7 คน 7 5  

5. จ านวนหน่วยงานภายนอกที่ขอรับค าปรึกษา 
 

4 หน่วยงาน 7 5  

6. จ านวนโครงการทีจ่ัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่
บุคลากรภายในหน่วยงาน 

1 โครงการ 2 4  

7. จ านวนโครงการทีห่น่วยงานจัดให้มีการศึกษาดู
งานภายนอกมหาวิทยาลัย 

1 โครงการ 1 3  

8. จ านวนแผนการพัฒนาบุคลากรทีห่น่วย
ตรวจสอบภายในได้จัดท า 

1 แผน 1 4  

ตารางท่ี 2 (ต่อ) 



รายง านประจ าปี   2556

 

 9 

 

หน่ วยตรวจสอบภาย ใน  มหา วิทยาลั ย เทค โน โล ยีพระจอม เก ล้ าพระนคร เหนื อ  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลลัพธ์ 
ระดับ

คะแนน 
=บรรลุ 
=ไม่บรรลุ 

9. จ านวนเรื่องที่ตรวจพบและได้รบัการแก้ไข
ระหว่างการตรวจสอบ 

20 เรื่อง 22 5  

10.จ านวนเรื่องที่ได้รบัการแก้ไขตามรายงานผล  
การตรวจสอบ 

6 เรื่อง 8 5  

11.จ านวนโครงการที่ได้รบัการตรวจสอบด้าน    
การด าเนินงาน 

1 โครงการ 1 3  

12.จ านวนระบบสารสนเทศที่ไดร้ับการตรวจสอบ 
 

1 ระบบ 1 3  

13.จ านวนโครงการทีจ่ัดให้ความรู้และจัดวางระบบ
บรหิารความเสี่ยงและควบคุมภายในแก ่    
หน่วยรับตรวจ 

1 โครงการ 2 4  

14.ร้อยละของจ านวนส่วนงานทีจ่ัดท ารายงาน    
การควบคุมภายในได้อย่างถูกต้องครบถ้วน    
และทันเวลา 

ร้อยละ 95 97 5  

15.จ านวนหน่วยรับตรวจทีห่น่วยตรวจสอบภายใน
ได้น าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบรหิารจัดการ 

6 หน่วยรับ
ตรวจ 

20 5  

16.จ านวนโครงการทีห่น่วยงานจัดใหม้ีการแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้สร้างความเข้าใจกับหน่วยรับตรวจ 

2 โครงการ 2 4  

17.จ านวนโครงการเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลระบบ
สารสนเทศเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

1 โครงการ 1 3  

18.จ านวนโครงการทีห่น่วยงานจัดให้มีการปรับปรงุ
เว็บไซต์หน่วยตรวจสอบภายใน 

1 โครงการ 1 4  

19.จ านวนครั้งทีห่น่วยงานด าเนินการประเมินตนเอง 
 

1 ครั้ง 1 4  

20.จ านวนครั้งทีก่ฎบัตรการตรวจสอบภายในได้รับ
การทบทวน 

1 ครั้ง 1 4  

 รวมคะแนน 81  
 คะแนนเฉลี่ย 4.05  
 บรรลุ 

ไม่บรรลุ 
20 100 % 

 0 0 % 
 รวมตัวชี้วัด 20  

 

ตารางท่ี 3 (ต่อ) 
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หน่ วยตรวจสอบภาย ใน   มหา วิทยาลั ย เ ทคโน โ ล ยีพระจอม เกล้ าพร ะนคร เหนื อ  

ตารางท่ี 4 ผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานอธิการบดี 
 ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลลัพธ์ 
ระดับ

คะแนน 
=บรรลุ 
=ไม่บรรลุ 

1. จ านวนคู่มือปฏิบัติงาน 
 

1 คู่มือ/เรื่อง 1 3  

2. จ านวนงานวิจัย * 
 

1 เรื่อง 1 3  

3. จ านวนครั้งทีม่ีการพัฒนากระดาษท าการ 
 

1 ครั้ง 1 3  

4. จ านวนใบประกาศทีผู่้ตรวจสอบภายในได้รับจาก   
การฝกึอบรมทางด้านการตรวจสอบ 

2 ใบ
ประกาศ 

5 5  

5. จ านวนบุคลากรที่ได้รบัการอบรมตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 

7 คน 7 5  

6. จ านวนครั้งในการรบัเชิญเป็นวิทยากร * 
 

2 ครั้ง 2  3  

7. จ านวนหน่วยงานภายนอกที่ขอรับค าปรึกษา 
 

4 หน่วยงาน 7 5  

8. จ านวนโครงการทีจ่ัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่
บุคลากรภายในหน่วยงาน 

1 โครงการ 2 4  

9. จ านวนโครงการทีจ่ัดการความรู้ด้านการตรวจสอบ
ภายใน * 

1 โครงการ 1  3  

10.จ านวนโครงการทีห่น่วยงานจัดให้มีการศึกษาดูงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

1 โครงการ 1 3  

11.จ านวนแผนการพัฒนาบุคลากรทีห่น่วยตรวจสอบ
ภายในได้จัดท า 

1 แผน 1 4  

12.จ านวนเรื่องที่ตรวจพบและได้รบัการแก้ไขระหว่าง  
การตรวจสอบ 

20 เรื่อง 22 5  

13.จ านวนเรื่องที่ได้รบัการแก้ไขตามรายงานผล        
การตรวจสอบ 

6 เรื่อง 8 5  

14.จ านวนโครงการที่ได้รบัการตรวจสอบด้าน           
การด าเนินงาน 

1 โครงการ 1 3  

15.จ านวนระบบสารสนเทศที่ไดร้ับการตรวจสอบ 
 

1 ระบบ 1 3  
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ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลลัพธ์ 
ระดับ

คะแนน 
=บรรลุ 
=ไม่บรรลุ 

16.การจัดวางระบบควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ    
มีความเพียงพอ * 

สูง สูง 3  

17.จ านวนโครงการทีจ่ัดให้ความรู้และจัดวางระบบบรหิาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายในแก่หน่วยรบัตรวจ 

1 โครงการ 2 4  

18.ร้อยละของจ านวนส่วนงานทีจ่ัดท ารายงานการควบคุม
ภายในได้อย่างถูกต้องครบถ้วนและทันเวลา 

ร้อยละ 95 97 5  

19.จ านวนหน่วยรับตรวจทีห่น่วยตรวจสอบภายในได้น า
หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการ 

6 หน่วยรับ
ตรวจ 

20 5  

20.จ านวนโครงการทีห่น่วยงานจัดให้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้สร้างความเข้าใจกับหน่วยรับตรวจ 

2 โครงการ 2 4  

21.รายงานประจ าปหีน่วยตรวจสอบภายใน * 
 

1 เล่ม 1  3  

22.จ านวนโครงการเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูล          
ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

1 โครงการ 1 3  

23.จ านวนโครงการทีห่น่วยงานจัดให้มีการปรับปรงุ
เว็บไซต์หน่วยตรวจสอบภายใน 

1 โครงการ 1 4  

24.จ านวนครั้งทีห่น่วยงานด าเนินการประเมินตนเอง 
 

1 ครั้ง 1 4  

25.จ านวนครั้งทีก่ฎบัตรการตรวจสอบภายในได้รับ    
การทบทวน 

1 ครั้ง 1 4  

 รวมคะแนน 96  
 คะแนนเฉลี่ย 3.84  
 บรรลุ 25 100 % 
 ไม่บรรลุ 0 0 % 
 รวมตัวชี้วัด 25  

 
 
หมายเหตุ    * ตัวช้ีวัดที่ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพฒันาหน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานอธิการบดี  
    ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 
 
 
 

ตารางท่ี 4 (ต่อ) 
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ส่วนท่ี 3 

ผลงานหน่วยตรวจสอบภายใน 
 

หน่วยตรวจสอบภายใน  เป็นงานหลักรับผิดชอบงานเกี่ยวกับงานการตรวจสอบภายใน งานบริการ       
การให้ค าปรึกษา งานประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายใน งานประกันคุณภาพการตรวจสอบ งานพัฒนา
วิชาการ งานการประสานงานกับหน่วยงานภายนอก และงานเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  

งานการตรวจสอบภายใน  
 งานตรวจสอบภายใน เป็นการปฏิบัติงานเกี่ยวกับวางแผนงานตรวจสอบภายใน การเข้าตรวจเยี่ยม
หน่วยรับตรวจ ด าเนินการตามวิธีการตรวจสอบ ประชุมกับหน่วยรับตรวจเพื่อสรุปการปิดตรวจและร่างรายงานผล 
การตรวจสอบและการติดตามผลการตรวจสอบ ซึ่งมีการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในแบ่งตามประเภท        
การตรวจสอบภายในทั้งหมด  4 ด้าน ได้แก่ การตรวจสอบทางการเงิน การตรวจสอบการด าเนินงาน        
การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อก าหนด รวมทั้งการสอบทานและ
วิเคราะห์งบการเงินของมหาวิทยาลัย โดยมีการด าเนินงาน ดังตารางที่ 5  

ตารางท่ี 5 สรปุกจิกรรมการตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ส่วนงาน/กิจกรรม/โครงการ/เร่ือง 

กิจกรรมการตรวจสอบ 

การ
ด าเนิน 
งาน 

การเงิน บัญช ี การปฏิบตัติามข้อก าหนด 
ระบบ 
สาร 

สนเทศ 

การตดิตามผล 
การตรวจสอบ 

เงินทุน 
คณะ 

เงินรายได้/ 
งบประมาณ 

เงินทุน
หมุนเวียน/ 

เงินสด 

การปฏิบตั ิ
ตาม

ระเบียบ 

1. คณะวศิวกรรมศาสตร์       
 
 
 

ส่วน 
กลาง
ของ 
มจพ. 
ส่วน
งาน 

(คณะ/
ส านัก) 

 
 
 
 

 
2. คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต ์       
3. คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม       
4. คณะเทคโนโลยีและการจดัการ  
      อุตสาหกรรม 

      

5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ       
6. คณะศิลปศาสตร์ประยุกต ์       
7. คณะสถาปัตยกรรมและ          
     การออกแบบ 

      

8. คณะอตุสาหกรรมเกษตร       
9. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม       
10. บัณฑติวทิยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 
      นานาชาติสิรินธรไทย-เยอรมัน 

      

11. บัณฑติวิทยาลัย       
12. สถาบนันวตักรรมเทคโนโลยี        
     ไทย-ฝร่ังเศส 
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ส่วนงาน/กิจกรรม/โครงการ/เร่ือง 

กิจกรรมการตรวจสอบ 

การ
ด าเนิน 
งาน 

การเงิน บัญช ี การปฏิบตัติามข้อก าหนด 
ระบบ 
สาร 

สนเทศ 

การตดิตามผล 
การตรวจสอบ 

เงินทุน 
คณะ 

เงินรายได้/ 
งบประมาณ 

เงินทุน
หมุนเวียน/ 

เงินสด 

การปฏิบตั ิ
ตาม

ระเบียบ 

13. ส านักวจิัยวิทยาศาสตร์และ 
     เทคโนโลยี 

      
 
 
 
 

 

14. ส านักพัฒนาเทคโนโลยี           
     เพื่ออุตสาหกรรม 

      

15. ส านักหอสมุดกลาง       
16. ส านกัคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 
      สารสนเทศ 

      

17. ส านักพัฒนาเทคนคิศึกษา       
18. ส านักงานอธกิารบดี : กองกิจการ 
     นักศึกษา  กองคลัง  กองงานพัสด ุ  
     กองบริหารและจัดการทรัพยากร     
     มนุษย์  กองกลาง  กองกฎหมาย   
     กองงาน มจพ. ปราจนีบุรี  หอพัก 
     นักศึกษา มจพ.  ศูนย์ความ 
     ร่วมมือนานาชาต ิ

      

19. ส านักงานอธกิารบดี : ศูนย์ 
     สง่เสริมสวัสดิการและสิ่งจูงใจ   
     ศูนย์ผลิตต าราเรียน 

      

 

งานบริการให้ค าปรึกษา    
 งานบริการให้ค าปรึกษา เป็นการปฏิบัติงานเกี่ยวกับหน่วยรับตรวจขอค าปรึกษา ด้วยวาจาหรือลาย
ลักษณ์อักษร ตอบข้อค าถามเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง วิธีการปฏิบัติงาน เสนอแนะวิธีการปฏิบัติงานให้
เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ โดยได้ด าเนินการให้ค าปรึกษากับบุคคล
ภายในและบุคคลภายนอกโดยได้รวบรวมเป็นจ านวนเรื่องไว้ ดังตารางที่ 6  

ตารางท่ี  6  กิจกรรมงานบรกิารให้ค าปรึกษา 
กิจกรรมการให้ค าปรึกษา 
ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานตามระเบียบ 
ข้อบังคับ  

2555 2556 
รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
2 2 - - 1 1 1 2 6 4 5 2 26  

 

 

 

ตารางท่ี 5 (ต่อ) 
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งานประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  

 งานประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เป็นการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยง    
เพื่อวางแผนตรวจสอบ การสอบทานระบบการประเมินความเสี่ยง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติงาน 
ด้านการเงินและด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ รวมทั้งการสอบทานระบบการควบคุมภายในตามองค์ประกอบ 5 
ด้าน ได้แก่ สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร       
การติดตามและประเมินผล ตลอดจนการรายงานประเมินผลการควบคุมภายใน  ซึ่งการสอบทานจะใช้เทคนิควิธีการ
สัมภาษณ์ การสอบถาม และการสังเกตการณ์ โดยมีการด าเนินการดังนี ้

1. การควบคุมภายในเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมหรือไม่ 
2. ผลการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน 
3. จุดอ่อน ข้อเสนอแนะ และแผนการปรับปรุงแก้ไข  (ถ้ามี) 
นอกจากนี้หน่วยตรวจสอบภายในยังต้องจัดให้มีการประเมินผลและจัดท ารายงานการควบคุมภายใน

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย การก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ. 2544 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผล  และประสิทธิภาพของการ
ด าเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรกัษาทรพัย์สิน  การป้องกันหรือ ลดความผิดพลาด ความเสียหาย 
การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ด้านความเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินและการด าเนินงาน  และ
ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ 

 

งานประกันคุณภาพของหน่วยตรวจสอบภายใน 
 งานประกันคุณภาพของหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพ
ตนเอง (SAR) ของหน่วยตรวจสอบภายใน ซึ่งจะมีการตรวจเยี่ยมและประเมินตามปีการศึกษา โดยมี
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาที่แต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย มาตรวจสอบและประเมินตามก าหนดการ   
ที่แจ้งไว้ เพื่อหน่วยงานจะได้ทราบสภาพการด าเนินงานที่แท้จริงของตนเองอันจะน าไปสู่แนวทางการพัฒนาให้
บรรลุวัตถุประสงค์ที่หน่วยงานก าหนด ทั้งนี้หน่วยตรวจสอบภายใน มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
ปีการศึกษา 2555  ได้คะแนนเฉลี่ย 4.67 อยู่ในระดับดีมาก ส าหรับการประเมนิคุณภาพการศึกษาระดับสว่นงาน
และระดับมหาวิทยาลัย หน่วยตรวจสอบภายในได้มีการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วน  

 

งานพัฒนาวิชาการ  
 งานพัฒนาวิชาการ เป็นการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้หน่วยงาน 
การศึกษาดูงาน/อบรม/สัมมนาด้านการตรวจสอบภายใน การจัดการองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบการตรวจสอบ
ภายในและระบบการควบคุมภายใน 

1. การจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หน่วยตรวจสอบภายในมีหน้าที่ต้องพัฒนาบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยให้มีความรู้เพิ่มพูนและรับทราบถึงวิทยาการใหม่ ๆ เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในและการควบคุม
ภายใน อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้บุคลากรมีความตื่นตัว กระตือรือร้นในการท างานเกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์การ  
นอกจากนี้การจัดอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการยังมีประโยชน์หลายอย่าง อาทิ เพิ่มผลผลิตการท างาน  
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ลดภาระการควบคุมของหัวหน้างาน ช่วยแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน ลดความสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน 
เพิ่มการสร้างขวัญก าลังใจ การท างานร่วมกัน ลดความขัดแย้งระหว่างกันส่งเสริมความมั่นคง เป็นต้น โดยได้
ด าเนินงานที่เกี่ยวข้องตามภารกิจ ดังภาพกิจกรรมและตารางที่ 7 

 

 

 
 

ตารางท่ี  7  โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิารทีห่น่วยตรวจสอบภายในจัดใหก้ับหน่วยรบัตรวจ 
  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อโครงการอบรม 
วันเดือนปี 

ท่ีจัด 
จ านวนผู้เข้า

อบรม 
งบประมาณ 

ท่ีใช้ 
ความพึงพอใจ 

 ̅ 
1. การจัดวางและประเมินระบบ

การควบคุมภายในด้าน
งบประมาณการเงิน และบัญชี 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 

10 มิ.ย.56 105 27,530.90 4.14 

2. การจัดวางและประเมินระบบ
การควบคุมภายในด้านพัสดุ
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 

11 มิ.ย.56 77 22,619.52 4.38 
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2. งานโครงการศึกษาดูงาน/โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบ
ภายใน ได้มีการจัดโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ให้กับบุคลากรเพื่อจุดประกายความคิดของบุคลากรให้มี
ความรอบรู้และวิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ ซึ่งมีประโยชน์ในการได้แนวคิดมาพัฒนางาน น าความรู้ที่ได้รับ มาประยุกต์ใช้กับวิธีการตรวจสอบ 
ตลอดจนได้มุมมองใหม่ ๆ  ในการปฏิบัติงานเพิ่มเติม ดังนั้นการศึกษาดูงานนอกสถานที่จึงเป็นงานใน          
เชิงสร้างสรรค์ พัฒนาประสิทธิภาพของหน่วยงาน ซึ่งได้ด าเนินงานที่เกี่ยวข้องตามภารกิจ ดังภาพกิจกรรม   
และตารางที่ 8 

   
 

   ตารางท่ี  8  โครงการศึกษาดูงานและโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่หน่วยตรวจสอบภายใน 
         จัดให้กับบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ล าดับ
ท่ี 

หลักสูตร/โครงการ 
วัน เดือน ปี 
ท่ีเข้าอบรม 

สถานท่ี 
ศึกษาดูงาน/สถานท่ีจัด 

1 การประเมินเพือ่การประกันคุณภาพ
งานตรวจสอบภายใน 

12 ต.ค.55 ส านักงานตรวจสอบภายใน 
กรมทางหลวง 

2 การตรวจสอบภายในด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศระหว่าง  มจพ.กบั มสธ. 

18 มี.ค.56 หน่วยตรวจสอบภายใน  
มจพ. 

3 หลักการท างานของโปรแกรม ACL 18 ก.ค. 56 หน่วยตรวจสอบภายใน  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 

3. งานวิจัย หน่วยตรวจสอบภายใน ได้รับทุนสนับสนุนนักวิจัยทั่วไป ประจ าปี 2556 โดยส านักวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้จัดสรรเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัยโครงการกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย ประจ าปี 2556 ข้ึน เพื่อเป็นทุนสนับสนุนนั กวิจัยทั่วไป       
ซึ่งหน่วยตรวจสอบภายใน โดยนางนัทธมน  เชยชุ่ม ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ได้รับคัดเลือกให้ได้รับ
ทุนสนับสนุนในหัวข้อโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลย๊    
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้รับงบประมาณจ านวน 85,000 บาท 

 ส าหรับผลงานวิจัยที่ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วได้แก่ การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
ในก ากับของรัฐ  มีนางสาวทิพยวัลย์  ศรีพนม นักตรวจสอบภายใน เป็นหัวหน้าโครงการได้รับทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ 
ประจ าปี 2554 งบประมาณที่ได้รับ 31,200 บาท โดยการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาและ
เปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของผู้บริหารกับการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ           
2) ศึกษาและเปรียบเทียบระดับความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ และ 3) ศึกษาและเปรียบเทียบ     
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การบริหารความเสีย่งของมหาวิทยาลยัในก ากับของรัฐ กลุ่มตัวอย่างคือผู้บริหารมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ จ านวน 34  คน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ านวน 32  คน  และมหาวิทยาลัยทักษิณ จ านวน 29 คน 
รวมทั้งสิ้น 95 คน เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยเป็นแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ ได้แก่ ค่าความถ่ี        
ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีและการวิเคราะห์การแปรปรวนทางเดียว โดยมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารทั้ง 3 มหาวิทยาลัย มีส่วนร่วมกับการบริหารความเสี่ยงอยู่ในระดับมาก 
คือ สภาพแวดล้อมภายในองค์กร  ระบุเหตุการณ์เพื่อการประเมินความเสี่ยง  การตอบสนองความเสี่ยงและกิจกรรม
การควบคุม และการติดตามผล ในส่วนของระดับความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ผู้บริหารทั้ง 3 แห่ง  มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลางทุกด้านและมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงอยู่ใน
ระดับมาก คือ ด้านทรัพยากรบุคคล ด้านวัฒนธรรมองค์กร ด้านการรณรงค์เรื่องการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ และ
ด้านกระบวนการบริหารความเสี่ยง  หากเปรียบเทียบการบริหารความเสี่ยงที่มีค่าเฉลี่ยน้อย ซึ่งผู้บริหารควรให้
ความส าคัญและมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง คือ ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย ด้านโครงสร้างการจัดองค์กรที่เหมาะสมต่อจ านวนคนและปริมาณงาน และในส่วนของกิจกรรมที่มี
ส่วนร่วมและมีการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้แล้ว ผู้บริหารควรมีการติดตามควบคุมอย่าง
ต่อเนื่อง รวมถึงมีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน เพื่อก าหนด
นโยบายและวิธีการที่ดีสุดในการบริหารความเสี่ยง  

 ผลการทดสอบตามสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยด้านงานแตกต่างกันจะมีระดับ
การมีส่วนร่วมการบริหารความเสี่ยงแตกต่างกัน ยกเว้นปัจจัยเพศ ในส่วนของการมีส่วนร่วมการบริหารความเสี่ยง
ด้านสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ด้านระบุเหตุการณ์เพื่อการประเมินความเสี่ยง และด้านระบบสารสนเทศและ
การสื่อสารแตกต่างกันจะมีระดับความเสี่ยงแตกต่างกัน นอกจากนี้ระดับความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติงาน 
ด้านการรายงาน และด้านกฎหมายและระเบียบแตกต่างกันจะมีระดับความคิดเห็นการบริหารความเสี่ยง
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 
 

งานด้านการประสานงานกับหน่วยงานภายนอก  
 งานด้านการประสานงานกับหน่วยงานภายนอก หน่วยตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานบริการรวม
ศูนย์กลางการควบคุมดูแลก ากับกิจกรรมต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อให้การบริหารจัดการของผู้บริหารบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยแล้ว หน่วยตรวจสอบภายในยังมีหน้าที่ด้านการประสานงานกับ
หน่วยงานภายนอกอีกด้วย ซึ่งได้แก่ ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง สมาคมผู้ตรวจสอบ 
ภายในภาครัฐ เพื่อรับฟังข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับงานตรวจสอบ การเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติงาน    
ให้ทันสมัยและทันเวลา การก าหนดขอบเขตของงานตรวจสอบให้ครอบคลุมทุกเรื่องอย่างเหมาะสม           
และมีวิธีการปฏิบัติงาน ที่เป็นแนวทางเดียวกันตามมาตรฐานสากล เป็นผลท าให้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยรับตรวจ 
และได้รับการช้ีแนะสิ่งที่ เป็นประโยชน์น ามาพัฒนางานตรวจสอบได้เป็ นอย่างดียิ่ง รวมทั้งประสานงาน
คณะท างานระบบติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยในก ากับรัฐ 1 4 แห่ง    
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อาทิ การจัดโครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้โครงการวิจัยสถาบัน ซึ่งผลจากการประสานงานกับหน่วยงานภายนอก จะท า
ให้มีการสร้างเครอืข่าย ผู้ตรวจสอบภายในก ากับรฐัและผูต้รวจสอบภายในภาครฐัอกีด้วย และในปีงบประมาณ 2556 
มีการเข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยในก ากับ
ของรัฐ จ านวน 3 ครั้ง ดังตารางที่ 9   

ตารางท่ี  9  การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัตงิาน 
            มหาวิทยาลัยในก ากับของรฐั 

ล าดับ
ท่ี 

การประชุม 
ครั้งท่ี 

วัน เดือน ปี 
ท่ีจัดประชุม 

สถานท่ีจัด ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. 1/2556 10-11 ม.ค.56 มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่1. นางนัทธมน  เชยชุ่ม 
2. 2/2556 8 มี.ค.56 มหาวิทยาลัยบูรพา นางนัทธมน  เชยชุ่ม 

นายนิติกร  นิตยาชิต 
น.ส.ทพิยวัลย์  ศรีพนม 

3. 3/2556 14 มิ.ย.56 มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
สุรนาร ี

2. นางนัทธมน  เชยชุ่ม 
3. นายนิติกร  นิตยาชิต 

 

งานเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ   
 งานเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  เป็นการปฏิบัติงานด้านธุรการของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลตามที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  ซึ่งคณะกรรมการ 
ตรวจสอบจะประกอบด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์
ประจ า ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย ผู้แทนคณะกรรมการนโยบายและแผน เป็นต้น  โดยก าหนดให้
หน่วยตรวจสอบภายในท าหน้าที่เลขานุการและปฏิบัติงานด้านธุรการให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งในระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีการประชุม รวม 7 ครั้ง ในการประชุมจ านวน 2 ครั้ง ได้เชิญผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมหารือและให้ข้อมูลเพิ่มเติมในการพิจารณาเรื่องที่ส าคัญ และอีก 1 ครั้งได้มอบหน่วยตรวจสอบภายใน    
จัดการประชุมสัญจร  ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี และวิทยาเขตระยอง 
เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนา สรุปการประชุมได้ดังตารางที่ 10   

ตารางท่ี  10 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนอื
 ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ล าดับท่ี 
การประชุม 

ครั้งท่ี 
วัน เดือน ปี 
ท่ีจัดประชุม 

สถานท่ีจัด 

1. 4/2555 8 ต.ค.55 ห้อง 903 ช้ัน 9 อาคารอเนกประสงค์ 
2. 5/2555 27 ธ.ค.55 ห้อง 903 ช้ัน 9 อาคารอเนกประสงค์ 
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ล าดับท่ี 
การประชุม 

ครั้งท่ี 
วัน เดือน ปี 
ท่ีจัดประชุม 

สถานท่ีจัด 

3. 1/2556 6-7 ก.พ.56 มจพ.วิทยาเขตปราจีนบรุี และ  
มจพ.วิทยาเขตระยอง 

4. 2/2556 4 เม.ย.56 ห้อง 903 ช้ัน 9 อาคารอเนกประสงค์ 
5. 3/2556 6 มิ.ย.56 ห้อง 804 ช้ัน 8 อาคารอเนกประสงค์ 
6. 4/2556 15 ส.ค.56 ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่า มจพ.  

ช้ัน 10 อาคารส านักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
7. 5/2556 17 ก.ย.56 ห้อง 906 ช้ัน 9 อาคารอเนกประสงค์ 

 โดยสรุปฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ด าเนินการประชุมและคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ท าหน้าที่ตามขอบเขตและอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย
การตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2554 ซึ่งผลการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบสามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน  
 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การตรวจสอบภายใน  

พ.ศ. 2554 ก าหนดให้การวางแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี ให้ผู้ตรวจสอบภายใน เสนอแผนการตรวจสอบ 
ประจ าปีต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเดือนกันยายนของทุกปี แล้วเสนออธิการบดี
เพื่อทราบตามล าดับ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ในการประชุมครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2555 และแผนการ
ตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในการประชุมครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2556 

2. สอบทานผลการตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556   
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาสอบทานรายงานผลการตรวจสอบด้านการเงิน และบัญชี 

ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสรุปได้ว่าสว่นใหญ่หน่วยรับตรวจ มีการด าเนินงานเป็นไป
ตามระเบียบ/ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องเหมาะสมตามที่ควรและคณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะพร้อม
ทั้งก าชับให้มีการปฏิบัติตามระเบียบที่เกีย่วข้องและหลักการควบคุมภายในที่เหมาะสมอย่างเครง่ครัดในประเด็น
ที่ตรวจพบ ทั้งนี้มอบหน่วยตรวจสอบภายในน าเสนออธิการบดีเพื่อสั่งการต่อไป 

3. สอบทานผลการตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  
และรายงานต่อนายกสภามหาวิทยาลัย 

 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาสอบทานรายงานผลการตรวจสอบและติดตามผลการ
ตรวจสอบด้านการเงินและบัญชี ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งสรุปได้ว่าส่วนใหญ่
หน่วยรับตรวจมีการด าเนินงานเป็นไปตามระเบียบ/ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องเหมาะสมตามที่ควรและ
คณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะพร้อมทั้งก าชับให้มกีารปฏิบัติตามระเบยีบทีเ่กี่ยวข้องอย่างเครง่ครดั ทั้งนี้มอบ
หน่วยตรวจสอบภายในน าเสนออธิการบดีเพื่อสั่งการต่อไป 

ตารางท่ี 10 (ต่อ) 
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4. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณานโยบายการบริหารความเสี่ยงสอบทานความเพียงพอ

และความเหมาะสมของระบบการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2555      
ซึ่งพิจารณาประเด็นความเสี่ยงที่ส าคัญเพื่อให้เกดิความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ความเสี่ยงของมหาวิทยาลยั
ได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยเสนอให้เพิ่มรายละเอียดหลักเกณฑ์ หรือ KPI ที่ใช้
วัดระดับความส าเร็จของแตล่ะโครงการที่น ามาบริหารจัดการความเสี่ยง ควรมีรายละเอียดประกอบเพื่อให้
ทราบถึงสาเหตุและผลกระทบทีท าให้โครงการไม่ได้รับผลส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ 

5. การสอบทานการควบคุมภายใน 
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดย

พิจารณาจากรายงานผลการประเมนิการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  ซึ่งการจัดวางระบบ
การควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามวิธีการที่ก าหนด ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  
ว่าด้วย การก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบูรณาการ
ระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยงให้มีความเช่ือมโยงกันและสามารถจัดท า
เอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานของทั้งสองกิจกรรมได้อย่างสอดคล้องต้องกัน 

6. การสอบทานการก ากับดูแลท่ีดี 
 จัดโครงการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบสัญจร ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า   
พระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี และวิทยาเขตระยอง เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค พร้อมทั้งให้แนวทางและ
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อทั้งสองวิทยาเขต  

1) พิจารณาทบทวนและปรบัปรงุระเบียบมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ว่าด้วย การตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2554  

2) เสนอให้มีการจัดท ากฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย เทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ.  2556 เพื่อเป็นการก าหนดบทบาท อ านาจหน้าที่  และขอบเขต            
การด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้มหาวิทยาลัยมีกลไกก ากับดูแลที่ดี 

3) พิจาณาสอบทานกฎบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556     
ซึ่งต้องมีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มีความเป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและ
เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 

7. การก ากับดูแลหน่วยตรวจสอบภายใน 
1) คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยตรวจสอบ

ภายใน และแผนการตรวจสอบประจ าปี พร้อมทั้งได้เสนอแนะให้หน่วยตรวจสอบภายในจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากร  เพื่อใช้เป็นกรอบอัตราและงบประมาณการฝึกอบรมของบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน รวมถึงได้
สอบทานผลการตรวจสอบโดยให้ข้อเสนอแนะและติดตามการด าเนินการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบ 
ในประเด็นที่มีนัยส าคัญเพื่อก่อให้เกิดการก ากับดูแลที่ดี  
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2) ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะ แก่หน่วยตรวจสอบภายในเกี่ยวกับรายงานผลการตรวจสอบ  
การจัดโครงการอบรม/สัมมนาให้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์   การจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบระยะยาว แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
เชิงบูรณาการ ตลอดจนแผนพัฒนาบุคลากร  

8. การรักษาคุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแนะให้หน่วยตรวจอสอบภายในเชิญอธิการบดี หรือ         

รองอธิการบดี เ ข้าประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่ อเป็นการสื่อสารถึงบทบาทหน้าที่                 
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในให้ผู้บริหารระดับสูงของ
มหาวิทยาลัยได้รับทราบ  และเพื่อขอความคิดเห็นที่อธิการบดีหรือรองอธิการบดีคาดหวังอยากจะให้
คณะกรรมการตรวจสอบ และหน่วยตรวจสอบภายในด าเนินการในเรื่องนั้นๆ 

9. การสร้างเครือข่ายแนวร่วมจากการจัดโครงการศึกษาดูงาน 
คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแนะให้จัดโครงการประชุมสัญจรและดูงาน มจพ. วิทยาเขต

ปราจีนบุรี และ มจพ. วิทยาเขตระยอง นอกจากเพื่อพบปะผู้บริหารในการรับทราบถึง ผลการด าเนินงานตาม
ภารกิจของมหาวิทยาลัยและเยี่ยมชมสถานที่แล้ว ยังเป็นการสร้างเครือข่าย แนวร่วมกับวิทยาลัยเทคนิค     
บ้านค่ายในการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการต่างๆ  การเช่ือมโยง
นักศึกษา อาจารย์ ห้องปฏิบัติการ และอาคารสถานที่  ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายกับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง เพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด   

 

งานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย    
 เป็นการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการหรืองานที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย ซึ่งในปีงบประมาณ 2556 หน่วยตรวจสอบภายในได้รับการแต่งตั้ง
เป็นคณะกรรมการและคณะท างานต่างๆ ดังนี ้

1. คณะกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารงานพัสดุ งานงบประมาณ 
งานบัญชี และงานการเงิน 

2. คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี 
3. คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
4. คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ 
5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจ าส านักงานอธิการบดี 
6. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ส านักงานอธิการบดี 
7. คณะกรรมการด าเนินงานโครงการบูรณาการความรู้ Best Practice 
8. คณะกรรมการประเมินเข้าสู่ต าแหน่งผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานอธิการบดี 
9. คณะกรรมการจัดสัมมนา ส านักงานอธิการบดี 
10. คณะกรรมการสอบคัดเลือกนักศึกษา 
11. คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปี 2556 
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12. คณะกรรมการ 5 ส ส านักงานอธิการบดี 
13. คณะกรรมการจัดงานสัปดาห์เฉลิมพระชนมพรรษามหาราชินี 
14. คณะกรรมการจัดพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว ประจ าปี พ.ศ. 2556 
15. คณะกรรมการด าเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2554 
16. คณะท างานจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ของส านักงานอธิการบดี 
17. คณะท างานเครือข่ายประชาสัมพันธ์ 
18. คณะท างานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานพัสดุ งานงบประมาณ 

งานบัญชี และงานการเงิน 
 

งานบริหารและพัฒนาคุณภาพ    
 งานบริหารและพัฒนาคุณภาพ   รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านงบประมาณด้าน
การเงิน  ด้านพัสดุ ด้านการบริหารบุคคล ด้านสารบรรณ  งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานจัดพิมพ์
และแจกจ่ายเอกสาร งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวมข้อมูลและสถิติ ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงาน
เลขานุการ งานโต้ตอบ งานเตรียมเรื่องและเตรียมการส าหรับประชุม งานบันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม งานท า
รายงานการประชุมและรายงานอื่นๆ งานติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ งานติดตามผลงานศึกษา ค้นคว้า 
วิเคราะห์ หรือวิจัยงานทางด้านบริหารงานทั่วไป เผยแพร่ผลงานทางด้านงานบริหารทั่วไป  จัดท าเอกสารวิชาการ 
และคู่มือเกี่ยวกับงานในความรับผดิชอบ ตอบปัญหาและช้ีแจงเรือ่งต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมในการก าหนดนโยบายและแผนงานของหน่วยงานที่
สังกัด ฝึกอบรมและงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย  

1. งานแผนและงบประมาณ   มีหน้าที่ เกี่ยวกับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา      
หน่วยตรวจสอบภายใน การจัดท าค าของบประมาณประจ าปี การจัดท ารายงานแผน/ผลการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้  การจัดท าแผนปฏิบัติงาน  และรายงานผลข้อมูลกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ 
การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยตรวจสอบภายใน รวมทั้งการรายงานผลการปฏิบัติงานตาม 
ค ารับรองในรอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน เป็นต้น 

2. งานการเงิน มีหน้าที่เกี่ยวกับการขอใช้และเบิกจ่ายเงิน  การควบคุมการใช้จ่ายเงิน       
การจัดท ารายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้  จัดท าทะเบียนคุมเงินประเภทต่าง ๆ ดังนี้ 

1) จัดท าบันทึกข้อความขอใช้เงิน 
2) จัดท าใบส าคัญจ่ายเงิน 
3) จัดท าใบสัญญายืมเงิน 
4) จัดท าเอกสารการเบิกจ่าย 
5) จัดท าเอกสารการเคลียร์เงินยืม 
6) จัดท ารายงานการใช้จ่ายเงินประจ าเดอืน
รายละเอียดดังตารางที่ 11 
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ตารางท่ี 11 งานการเงินในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ล าดับท่ี รายการ จ านวน (ฉบับ) 

1. ใบส าคัญจ่าย 144 
2. ใบขอใช้ 118 

3. งานพัสดุ  มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา ตรวจรับ เก็บรักษา โอนจ าหน่าย และ
จัดท าทะเบียนคุมวัสดุ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ดังนี ้ 

1) ด าเนินการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์จัดซื้อ/จ้างพัสดุ 
2)   ด าเนินการตรวจรับพัสดุ เก็บรักษาพัสดุไว้ในที่ปลอดภัย 
3) โอนจ าหน่ายพัสดุที่ช ารุด/ไม่คุ้มค่ากับการใช้งาน 
4) ควบคุม/เบิกจ่ายพัสดุตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจ าปี 
5) รายงานยอดคงเหลือพัสดุประจ าเดือน 

 รายละเอียดดังตารางที่ 12  

   ตารางท่ี 12 งานพัสดุในรอบปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 

ล าดับท่ี รายการ จ านวน (ฉบับ) 

1. จัดท าใบรายงานขอซือ้/ขอจ้าง 24 
2. ใบเบกิวัสด ุ 32 
3. ใบน าเข้าคลัง 4 

4. งานบุคคล ปฏิบัติงานเกี่ยวกับบุคลากรภายในหน่วยงาน ดังนี้ 
1) ระบบคลังข้อมูลบุคลากรการขออนุมัติตัวบุคคลปฏิบัติงานราชการ  
2) การรายงานการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
3) จัดท าเอกสารการลาของบุคลากรภายในงานตรวจสอบและลงทะเบียนบันทึกควบคุม

วันลาประเภทต่าง ๆ  
4) สรุปวันมาปฏิบัติงานของบุคลากรภายในงานตรวจสอบและบันทึกข้อมูลบุคลากรงาน

ตรวจสอบที่เข้ารับการอบรม 
รายละเอียดดังตารางที่ 13 และ 14 

ตารางท่ี 13 งานบุคคลในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
ล าดับที ่ รายการ หน่วยนับ จ านวน 

1. การลา ครั้ง 59 
2. ขออนุมัติตัวบุคคล ครั้ง 20 
3. รายงานการมาปฏิบัตงิาน เดือน 9 
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ตารางท่ี  14  หลักสูตร/โครงการอบรม/สัมมนาที่บุคลากรเข้ารับการอบรม/สัมมนา 
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1 โครงการศึกษาดูงานการประเมินเพื่อการประกันคุณภาพ
งานตรวจสอบภายใน ณ ส านักงานตรวจสอบภายใน     
กรมทางหลวง วันที่ 12 ต.ค.55 

       

2 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย วันที่ 27-28 ต.ค.55 
จัดโดยกองแผนงาน 
 

       

3 โครงการสง่เสรมิการท าผลงานทางวิชาการสายสนบัสนุน
วิชาการ วันที่ 1-2 พ.ย.55 จัดโดยกองบริหารและจัดการ
ทรัพยากรมนุษย ์

       

4 การตรวจสอบภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับ
ผู้ปฏิบัตงิานตรวจสอบภายใน วันที่ 12-16 พ.ย.55         
จัดโดย กระทรวงศึกษาธิการ 

       

5 การจัดท าแผนกลยุทธ์ ระบบติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ในก ากับของรัฐ พ.ศ. 2556-2560 วันที่ 22-23 พ.ย.55  

       

6 การด าเนินงานจัดการความรู้ของส านักงานอธิการบด ี         
ปีการศึกษา 2555 วันที่ 26 พ.ย.55 จัดโดยกองบรหิารและ
จัดการทรัพยากรมนุษย ์

       

7 เทคนิคการท าหน้าทีเ่ป็นเลขานุการการประชุม วันที่ 27 
พ.ย.55 จัดโดยกองบรหิารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
 

       

8 การเรียนรู้แนวปฏิบัติของการจัดการความรู้ทีเ่ช่ือมโยงกับ
การพัฒนาการปฏิบัติงาน วันที่ 16 ม.ค.56  จัดโดยกอง
บรหิารและจัดการทรัพยากรมนุษย ์

       

9 การสร้างเว็บไซต์ระบบ CMS ด้วย Joomla ส าหรบับุคลากร
ภายใน วันที่ 23-25 ม.ค. 56 จัดโดยส านักคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

       

10 IT Audit for Non-IT Auditor วันที่ 28 ม.ค. - 1 ก.พ.56   
จัดโดย NECTEC 
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11 ภัยคุกคามและการป้องกันภัยคุกคามทางเว็บแอพพลิเคชัน 
ส าหรับบุคลากรภายใน วันที่ 27-28 ก.พ.56 จัดโดยส านัก
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

       

12 การจัดท าแผนกลยุทธ์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี พ.ศ. 
2557-2560 วันที่ 8-9 มี.ค.56 จัดโดยกองแผนงาน 
 

       

13 การตรวจสอบภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่าง 
มจพ.กับ มสธ. วันที่ 18 มี.ค.56 จัดโดยหน่วยตรวจสอบภายใน 
มจพ. 

       

14 การเพิม่พูนสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษของบุคลากรและ
นักศึกษาเพื่อรองรับกรอบเสรีการค้าด้านอาเซียน กิจกรรม 
KMUTNB's Idol 3 : Impromptu วันที่ 25 มี.ค.56  
จัดโดยศูนย์ความร่วมมือนานาชาติ 

       

15 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการบริหารกลยทุธ์มุ่งสู่การ
ขับเคลื่อนแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบ  
วันที่ 30-31 มี.ค.56 จัดโดยกองแผนงาน 

       

16 จัดวางระบบบรหิารงานเอกสารกระดาษท าการ  
วันที่ 5 เม.ย.56 จัดโดยหน่วยตรวจสอบภายใน มจพ. 
 

       

17 การเพิม่พูนสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษของบุคลากรและ
นักศึกษาเพื่อรองรับกรอบเสรีการค้าด้านอาเซียน กิจกรรม 
Refresh Your English วันที่ 25-26 เม.ย.56  
จัดโดยศูนย์ความร่วมมือนานาชาติ 

       

18 คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของบุคลากร  
วันที่ 30 เม.ย.56 จัดโดยกองบรหิารและจัดการทรัพยากร
มนุษย ์

       

19 การเพิม่พูนสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษของบุคลากรและ
นักศึกษาเพื่อรองรับกรอบเสรีการค้าด้านอาเซียน กิจกรรม 
Refresh Your English  วันที่ 2-3 พ.ค.56  
จัดโดยศูนย์ความร่วมมือนานาชาติ 

       

ตารางท่ี 14 (ต่อ) 
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20 การเพิม่พูนสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษของบุคลากรและ
นักศึกษาเพื่อรองรับกรอบเสรีการค้าด้านอาเซียน กิจกรรม 
Refresh Your English วันที่ 16-17 พ.ค. 56  
จัดโดยศูนย์ความร่วมมือนานาชาติ 

       

21 การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล วันที่ 20 พ.ค.56  
จัดโดยกองบริหารและจัดการทรพัยากรมนุษย์ 

       

22 การจัดท ากระบวนงานบรหิารความเสี่ยงด้านความมั่นคง
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO 27001 : 
2005 วันที่ 27-31 พ.ค.56 จัดโดยส านักคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

       

23 การเพิม่พูนสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษของบุคลากรและ
นักศึกษาเพื่อรองรับกรอบเสรีการค้าด้านอาเซียน กิจกรรม 
Refresh Your English วันที่ 29-30 พ.ค. 56  
จัดโดยศูนย์ความร่วมมือนานาชาติ 

       

24 การจัดวางและประเมินระบบการควบคุมภายในด้าน
งบประมาณ การเงิน และบญัชี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556 วันที่ 10 มิ.ย.56 จัดโดยหน่วยตรวจสอบภายใน มจพ. 

       

25 การจัดวางและประเมินระบบการควบคุมภายในด้านพสัดุ
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 วันที่ 11 มิ.ย.56  
จัดโดยหน่วยตรวจสอบภายใน มจพ. 

       

26 Internal Audit Procedures วันที่ 4-5 ก.ค.56  
จัดโดยสมาคมผูต้รวจสอบ 

       

27 ประสิทธิภาพการเขียนรายงานด้านการตรวจสอบ  
วันที่ 11-12 ก.ค. 56 จัดโดยกรมบัญชีกลาง 

       

28 หลักการท างานของโปรแกรม ACL  
ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  วันที่ 18 ก.ค.56  
 

       

29 การใช้งานโปรแกรม Photoshop CS6 ส าหรบับุคลากรภายใน 
วันที่ 29-31 ก.ค. 56  
จัดโดยส านักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

       

ตารางท่ี 14 (ต่อ) 
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30 การจัดท าแผนพฒันาหน่วยตรวจสอบภายในระยะยาว 5 ป ี
(พ.ศ. 2557– 2561) เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็น 
ASEAN Economic Community : AEC วันที่ 6-9 ส.ค.56 
จัดโดยหน่วยตรวจสอบภายใน มจพ. 

       

31 การใช้งานระบบสารสนเทศบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
(UPIS) วันที่ 6-ส.ค.56  
จัดโดยกองบริหารและจัดการทรพัยากรมนุษย์ 

       

32 Performance Operation and Management วันที่ 19 
ส.ค.-1 ก.ย.56 จัดโดยกรมบญัชีกลาง 

       

33 ACL for the Beginner และ ACL Data Integrity & 
verification workshop วันที่ 3-6 ก.ย.56 จัดโดย FLS 

       

34 การตรวจสอบการบรหิารพัสดุ วันที่ 11-14 ก.ย. 56  
จัดโดยกรมบญัชีกลาง 

       

35 Information Technology วันที่ 11-14 ก.ย. 56  
จัดโดยกรมบญัชีกลาง 

       

36 Fundamental รุ่นที่ 2 วันที่ 17-28 ก.ย. 56  
จัดโดยกรมบญัชีกลาง 

       

5. งานสารบรรณ  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ การรับ -ส่งเอกสาร 
เอกสารการพิมพ์ ลงทะเบียนออกเลขที่หนังสือเข้า-ออกจากภายในและภายนอก จัดเก็บเอกสารเป็นหมวดหมู่ 
และการขอใช้รถยนต์ราชการ แจ้งเวียนข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์งานราชการและเอกชน ดังนี้ 

1) รวบรวมระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มติสภามหาวิทยาลัย ประกาศ
สถาบัน ทั้งเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ของสถาบัน 

2) ลงทะเบียนรับเรื่อง-ส่งเรื่องออกเลขที่หนังสือทั้งภายในภายนอก 
3) สรุปเรื่อง/แจ้งเวียนหนังสือราชการ/น าเสนอแฟ้ม/ส าเนาเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
4) ร่างหนังสือโต้ตอบ/จัดพิมพ์หนังสือราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
5) จัดส่งหนังสือราชการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดเก็บเอกสารหนังสือราชการ 
6) จัดหาแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยตรวจสอบภายใน 
7) จัดประชุมหน่วยตรวจสอบภายในประจ าเดือน 
รายละเอียดดังตารางที่ 15 และ 16 

 

ตารางท่ี 14 (ต่อ) 
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ตารางท่ี  15   ปริมาณงานของงานสารบรรณการลงทะเบียนรบัเรื่อง-ส่งเรือ่ง ออกเลขทีห่นังสือทัง้ภายใน 
 ภายนอก ในรอบปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 

ล าดับที ่ รายการ จ านวนเรื่อง 

1. ทะเบียนรบัเรื่องจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 684 
2. ทะเบียนส่งเรื่องจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 320 
3. ทะเบียนรบัเรื่องจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 44 
4. ทะเบียนส่งเรื่องจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย - 

ตารางท่ี 16  การประชุมหน่วยตรวจสอบภายในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
ล าดับที ่ การประชุมครัง้ที ่ วัน เดือน ปี ที่จัด

ประชุม 
1. 10/2555 31 ต.ค.55 
2. 11/2555 30 พ.ย.55 
3. 12/2555 18 ธ.ค.55 
4. 1/2556 22 ม.ค.56 
5. 2/2556 21 ก.พ.56 
6. 3/2556 28 มี.ค.56 
7. 4/2556 29 เม.ย.56 
8. 5/2556 27 พ.ค.56 
9. 6/2556 26 มิ.ย.56 
10. 7/2556 26 ก.ค.56 

11. 8/2556 30 ก.ย.56 

6. งานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประชุม/อบรม งานดูแล 
Website งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ งานด้านฐานข้อมูล และงานด้านคณะกรรมการ/คณะท างานที่ได้รับ
แต่งตั้ง ดังตารางที่ 17 และ 18 
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ตารางท่ี  17  งานดูแล Website หน่วยตรวจสอบภายใน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
ล าดับที ่ คอลัมน ์ จ านวนหัวข้อ 

1. แนะน าหน่วยงาน 8 
2. มาตรฐาน 3 
3. คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย 1 
4. พระราชบัญญัติ มจพ. 1 
5. ข่าวกิจกรรม 4 
6. ข่าวหน่วยงาน 4 
7. ข่าวการศึกษา 4 
8. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 87 

ตารางท่ี  18   งานฐานข้อมูลระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับต่างๆของ มจพ.  
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ล าดับที ่ ประเภท จ านวนเรื่อง 

1. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนอื 9 
2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนอื 64 
3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนอื 12 
4. ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนอื 125 
5. มติ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 15 

 
บรรณานุกรม 
         ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2554, 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระเหนือ 
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ภาคผนวก ก 

ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ 
ประจ ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
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ภาคผนวก ข 
กฎบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
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ภาคผนวก ค. 
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

ว่าด้วย การตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2554 
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ภาคผนวก ง. 
ประมวลภาพกิจกรรมของหน่วยตรวจสอบภายใน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
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โครงการศึกษาดูงาน 
การประเมินเพื่อการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน  

วันท่ี 12 ตุลาคม 2555  
ณ ส านักงานตรวจสอบภายใน กรมทางหลวง 

      

      

      
 
 
 
 



รายง านประจ าปี   2556

 

 43 

 

หน่ วยตรวจสอบภาย ใน  มหา วิทยาลั ย เทค โน โล ยีพระจอม เก ล้ าพระนคร เหนื อ  

โครงการประชุมสัญจรและดูงาน  
มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี และ มจพ. วิทยาเขตระยอง 

ของคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย 
ระหว่างวันท่ี 6 - 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 
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โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 เร่ือง การตรวจสอบภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่าง มจพ. กับ มสธ. 

วันท่ี 18 มีนาคม 2556   
ณ หน่วยตรวจสอบภายใน  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
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โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 เร่ือง การจัดวางระบบบริหารงานเอกสารกระดาษท าการ 

วันท่ี 5 เมษายน 2556 
ณ หน่วยตรวจสอบภายใน  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
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 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
เร่ือง การจัดวางและประเมินระบบการควบคุมภายใน 

ด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
วันท่ี 10 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมช้ัน 3  

อาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธรไทย-เยอรมัน 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
เร่ือง การจัดวางและประเมินระบบการควบคุมภายใน 

ด้านพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
วันท่ี 11 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมช้ัน 3  

อาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธรไทย-เยอรมัน 
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โครงการศึกษาดูงาน เร่ือง หลักการท างานของโปรแกรม ACL  
วันท่ี 18 กรกฎาคม 2556 ณ หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 
 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  
เร่ือง การจัดท าแผนพัฒนาหน่วยตรวจสอบภายในระยะยาว 5 ปี (พ.ศ. 2557-2561)  

เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็น ASEAN Economic Community: AEC 
ระหว่างวันท่ี 6 - 9 สิงหาคม พ.ศ. 2556 

ณ ห้องประชุมหน่วยตรวจสอบภายใน มจพ.  
และอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 

  
 

  
 



รายง านประจ าปี   2556

 

 49 

 

หน่ วยตรวจสอบภาย ใน  มหา วิทยาลั ย เทค โน โล ยีพระจอม เก ล้ าพระนคร เหนื อ  

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ. 
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานอธิการบดี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
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ท่ีปรึกษา 

 ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ  บุณยโสภณ  อธิการบดี 

 ดร.พรหมสวัสด์ิ  ทิพย์คงคา ประธานกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย 

  

คณะผู้จัดท า 

 นางนัทธมน  เชยชุ่ม ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 

 กลุ่มงานบริหารและพัฒนาคุณภาพ 

 นางเขมภัค  กมลเนตร   หัวหน้ากลุ่มงานบรหิารและพฒันาคุณภาพ 

 นางวชิราภรณ์  นามวงศ์   ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 

 

แหล่งข้อมูล 

 กลุ่มงานตรวจสอบภายใน 

 นายนิติกร  นิตยาชิต   หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบภายใน 

 นางสาวทิพยวัลย์  ศรีพนม   นักตรวจสอบภายใน 

 นายอรรถพล  สงฆรกัษ์   นักตรวจสอบภายใน 

 นายศราวุธ  ผาพญาเรือง  นักตรวจสอบภายใน 

 

ออกแบบและจัดรูปเล่ม 

 นางเขมภัค  กมลเนตร  และนายนิติกร  นิตยาชิต 

 

จัดพิมพ์ท่ี 

 ศูนย์ผลิตต าราเรียน  ส านักงานอธิการบดี    

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, พ.ศ. 2557 

 



หน่วยตรวจสอบภายใน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1  วงศ์สว่าง  บางซื่อ  กรุงเทพฯ 10800 

Tel. 02-555-2000 ต่อ 1115   1116   1117 

Fax. 02-555-2166 

http ://www.iau.oop.kmutnb.ac.th 

E-mail : ia-kmutnb@kmutnb.ac.th 

Fb หน่วยตรวจสอบภายใน มจพ. 


