
  หน้า 8 

“จุลสารตรวจสอบภายใน” จัดท าขึน้เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร บทความเชงิวิชาการ และ

กจิกรรมตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบภายใน มจษ. ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานของส านกังานตรวจสอบภายใน

ในการพัฒนางานตรวจสอบภายใน 

หากท่านมขี้อติชมหรอืตอ้งการแสดงความเห็นหรือมปีัญหาเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน สามารถติดต่อได้ท่ี:  
โทร. 0-2942-6900 ต่อ 7052          e-mail:  audit@chandra.ac.th           www.chandra.ac.th 
ท่ีปรึกษา: อาจารย ์ดร.เอนก เทียนบูชา  บรรณาธิการ: อาจารยร์ัฐพล ศรประเสริฐ 
กองบรรณาธิการ:  ดร.กติติพล กสิภาร์  ดร.อาภาภรณ์ เมนะคงคา  ดร.สุกานดา ไชยยง  นางสาวรัชฎาภรณ์ สนเนตร์    

    นางสาวชยาภา อัตชู   และนางสาวเทยีมตา พรหมสิทธิ์ 
      

จุลสารตรวจสอบภายใน 

ปีท่ี 1 ฉบับท่ี 2 ประจ าเดือนมกราคม-มนีาคม 2556 

สวสัดคีะ่ / ครบั ทา่นผูอ้า่นทกุทา่น จลุสารตรวจสอบภายใน มาพบกันอกีครัง้ ในฉบบัที ่2 ฉบบันี ้จะไดพ้บกับสาระที่
นา่สนใจเก่ียวกับ AEC กับงานตรวจสอบภายใน เพือ่เปน็การเตรยีมความพรอ้มกับการเปดิเสรปีระชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน ใน 

พ.ศ. 2558 ทีใ่กลจ้ะถงึนี ้และเกณฑ์การตรวจสอบภายใน การประชมุเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง การจดัท าแผนการบรหิารจดัการ

ความเสีย่งของมหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม ประจ าปงีบประมาณ 2556 นอกจากนี ้ยงัมเีกรด็ความรูเ้รือ่งความเครยีด

และวธิแีก้ความเครยีด และขอขอบคณุ คณุขนก ฤกษด์ ี นกัวชิาการคอมพวิเตอร ์ ส านกัประกันคณุภาพ

การศกึษา ไดใ้หค้วามอนเุคราะหใ์นการออกแบบโลโก้ส านกังานตรวจสอบภายใน แลว้พบกันอกีครัง้ในจลุสาร

ตรวจสอบภายในฉบบัหนา้นะคะ่ / ครบั 

ส านักงานตรวจสอบภายใน ส านักงานตรวจสอบภายใน 

ถามตอบกับตรวจสอบภายใน  

ค าถาม 

1. รายงานการควบคุมภายในต้องส่งปีละก่ี

ครั้ง 
 

 

 

 

 

2. การจัดซื้อต้นไม้

ตกแต่งส านักงานเบิกจ่ายได้หรือไม่ 

 

 

 

3. กรณคีู่สมรสเบิกค่า

พาหนะการเดินทางไปราชการด้วยกัน

สามารถเบิกได้ทั้งสองคนหรือไม ่

 

ค าตอบ 

1. ส่งปีละ 2 ครั้ง 

     ครั้งที่ 1 รอบ 12 เดอืน  

    (1 ต.ค. Xx-30 ก.ย. Xx) 

    ครั้งที่ 2 รอบ 6 เดือน  

    (1 ต.ค. Xx-30 มี.ค. Xx) 

2. ซื้อได้แต่ต้องมโีครงการที่ด าเนนิการ เช่น

ภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมหน่อยงาน ตาม

ระเบยีบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บ

รักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 

ส่วนที่ 2หลักเกณฑ์การเบิกเงิน ข้อ 15 

3. เบิกได้ไม่ผิดระเบียบข้อบังคับแต่ขัดแย้งต่อ

คุณธรรมและจริยธรรม 
 

ปรัชญา  

“สร้างความเชื่อม่ัน มีมาตรฐานแบบมอือาชพี เพื่อรักษาประโยชน์ขององคก์ร” 

มรีะบบ และกลไก การตรวจสอบภายใน โดยยึดหลักธรรมาภบิาล สูม่าตรฐาน  

วิสัยทศัน์  

พันธกจิ 

1. สร้างระบบและกลไกงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามมาตรฐานการ

ตรวจสอบภายใน 

2. เพิ่มคุณค่าและพัฒนาประสทิธิภาพขององค์กรเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการปฏบัิติงานของ

มหาวิทยาลัย 

3. สรา้งความเชือ่มัน่และการใหค้ าปรกึษาแกห่น่วยรบัตรวจและผูท่ี้เกีย่วขอ้งอยา่งเท่ียงธรรมและ

เป็นอิสระ 

4. เตรยีมความพรอ้มเพือ่รองรบัการประเมนิการประกนัคณุภาพงานตรวจสอบภายในจาก

ภายนอก 
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 ความเครียด และวิธีแก้ความเครียด 

                                  คณุ เคยนอนไม่หลับเพราะคิดมากหรือกังวลใจบ้างหรือเปล่า ? 

                                           เคย รู้สกึเหนื่อยหน่ายจนไม่อยากท าอะไรบ้างไหม ? 

                                           แสดงว่าคุณก าลังเริ่ม เข้าสู่ภาวะความเครียด ในระยะเริ่มแรกแลว้ 

                                           ผลจากปฏกิิริยาตอบสนองท่ีมีต่อความเครยีด ได้แก่ 

 1. ด้านร่างกาย เกิดอาการหน้ามดื เป็นลม เจ็บหน้าอก ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ หลอด

เลอืดอุดตัน โรคอ้วนและแผลในกระเพาะอาหาร  

 2. ด้านจิตใจและอารมณ์ 

     เกิดการหมกมุ่นครุน่คิด ไม่สนใจสิ่งรอบตัว ใจลอย ขาดสมาธิ  จติใจขุ่นมัว โมโหโกรธง่าย 

เศรา้ซึมคับข้องใจ วิตกกังวล ขาดความภูมใิจในก่อให้เกิดอาการทางจติ จนกลายเป็นโรคจติ  โรคประสาท 

  3. ด้านพฤติกรรม 

     จะรูส้กึว่าหิวอยู่ตลอดเวลา นอนหลับยากหรอืนอนไม่หลับ เริ่มปลกีตัว

จากสังคม และเผชิญกับความเครยีดอย่างโดดเดี่ยว บ่อยครัง้บุคคลจะมีพฤติกรรม

การปรับตัวต่อความเครียดในทางท่ีผิด เช่น สูบบุหรี่  ติดเหลา้ ติดยา เลน่การพนัน 

การเปลี่ยนแปลงของสารเคมีบางอย่างในสมองท าให้บุคคลมีพฤติกรรมกา้วรา้วมาก

ขึน้ ความอดทนเริ่มต่ าลง พร้อมท่ีจะเป็นศัตรูกับผู้อ่ืนได้ง่าย อาละวาดขว้างปาข้าวของ ท าร้ายผู้อ่ืนและ

ตนเอง จนตัดสินใจแบบชั่ววูบน าไปสูก่ารฆ่าตัวตาย 

 สารพัดวิธีในการจัดการกับความเครียด  
            การผ่อนคลายทางร่างกาย เช่น การหายใจลกึๆ การออกก าลัง

กาย การนวด การพักผ่อน การรับประทานอาหาร การอาบน้ าอุ่น  

 การลดความตึงเครียดทางจิตใจ เช่น การสร้างอารมณ์ขัน การ

คิดในทางบวก การดูภาพยนตร ์การฟังเพลง การท าสมาธิ 

 

ส านักงานตรวจสอบภายใน ส านักงานตรวจสอบภายใน 

AEC (ASEAN Economic Community) กับงานตรวจสอบภายในภายใน  

      การเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ใน พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) ก่อให้เกิด

การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบกับองค์กร ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชนและ ผู้ท่ีเกี่ยวข้องในทุกวิชาชีพในประเทศ
ไทย  ซึ่งวิชาชีพผู้ตรวจสอบภายในก็เป็นวิชาชีพหน่ึงท่ีไดร้ับผลกระทบท้ังทางตรงและทางอ้อมเช่นกัน ดังน้ัน 
การเตรยีมความพรอ้มของผู้ตรวจสอบภายใน  กับการเปลี่ยนแปลงของทิศทางและแนวทางการก ากับดูแล 
การควบคุมภายใน การบรหิารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในในยุคเศรษฐกิจอาเซียน จึงเป็นปัจจัย
ส าคัญส าหรับผู้ท่ีเกี่ยวข้องอย่างยิ่ง ในฐานะผู้ตรวจสอบภายในจึงจ าเป็นท่ีจะต้องศกึษาท าความเข้าใจ  ถึง
การเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน ท่ีจะมีการเปลี่ยนแปลง และจะมีผลกระทบต่อภาระหน้าที่ของ
องค์กรของตน  พร้อมท้ังติดตามรวบรวมข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นระยะ ๆ  

อาเซียน+3  

สาธารณรัฐเกาหลีใต้  

ประเทศญี่ปุ่น 

สาธารณรัฐประชาชนจีน  

อาเซียน+8  

สาธารณรัฐเกาหลีใต้  

ประเทศญี่ปุ่น  

สาธารณรัฐประชาชนจีน  

นิวซีแลนด์  

สาธารณรัฐอนิเดีย 

เครือรัฐออสเตรเลีย 

สหพันธรัฐรัสเซีย 

สหรัฐอเมรกิา 

อาเซียน+6  

สาธารณรัฐเกาหลีใต้  

ประเทศญี่ปุ่น  

สาธารณรัฐประชาชนจีน  

นิวซีแลนด์  

สาธารณรัฐอนิเดีย 

เครือรัฐออสเตรเลีย 

อาเซียน 10 ประเทศ   
เนการาบรูไนดารุสซาลาม  ประเทศมาเลเซีย  ราชอาณาจักรกัมพูชา  ราชอาณาจักรไทย   

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  สาธารณรัฐฟิลปิปินส ์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  

สาธารณรัฐสิงคโปร ์  สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า   
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     1. องคป์ระกอบของแผนการตรวจสอบขั้นต่ า ได้แก่ วตัถุประสงค ์ 

ขอบเขตการตรวจสอบ  ผู้รับผิดชอบ  งบประมาณ  

     2. งานการให้ค าปรึกษา หมายถงึ การให้บริการ ให้ค าแนะน า ให้

ค าปรึกษาและบริการอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  

     3. ประเภทงานให้ความเชื่อม่ัน ประกอบด้วย 

         3.1 การตรวจสอบรายงานทางการเงิน (Financial Auditing)  

         3.2 การตรวจสอบการปฏบัิตติามกฎระเบียบ (Compliance Auditing)  

         3.3 การตรวจสอบการปฏบัิตงิานหรือการด าเนนิงาน (Operational Auditing)  

         3.4 การตรวจสอบผลการด าเนนิงานหรือผลการปฏบัิตงิาน (Performance Auditing)  

         3.5 การตรวจสอบสารสนเทศ (Information Technology Auditing)  

         3.6 การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing)  

เกณฑ์การตรวจสอบภายใน (ตามแนวปฏิบัตขิองกรมบัญชีกลาง) 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 

เรือ่ง “การจัดท าแผนการบรหิารจัดการความเสีย่งของมหาวทิยาลยัราชภฏัจันทรเกษม 

ประจ าปงีบประมาณ 2556” 

        ดว้ยคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง จดัประชมุเชงิปฏบัิตกิาร  ระหวา่งวนัท่ี 29 - 30พฤศจกิายน 
พ.ศ.2555 ณ Amphawa Na Non Hotel & Spa อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมทุรสงคราม โดย อาจารยก์ลุสิราพ ์ 

บุญทับ ผูอ้ านวยการกลุม่ส านกัตรวจสอบการเงนิท่ี 10 ส านกังานการตรวจเงนิแผน่ดนิ ไดม้กีารฟงั

บรรยายในหวัขอ้  การจดัท าแผนการบริหารจดัการความเสีย่ง  ศกึษาขอ้มลูคูม่อืการบริหารความเสีย่ง
ของมหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมและหลกัเกณฑก์ารวเิคราะหค์วามเสีย่งตามหลกัธรรมาภบิาล และ

แบง่กลุม่ปฏบิตักิาร เป็น 4 กลุม่ ตามประเดน็ยทุธศาสตร์ของมหาวทิยาลยั 

 ผลจากการฟังบรรยาย  
 บุคลากรไดรั้บความรู้ความเขา้ใจ เกีย่วกบัการจัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง    

 ผลจากการแบ่งกลุ่มปฏิบัตกิาร  
 บุคลากรรวมกันจัดท า(ร่าง) แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวทิยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม ประจ าปงีบประมาณ 2556 ซึ่งสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ. 
ในองค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ ตัวบ่งช้ีท่ี 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 

ส านักงานตรวจสอบภายใน ส านักงานตรวจสอบภายใน 

ผลการสอบทานและประเมินผลภาคราชการ  

ด้านการควบคุมภายในและการบรหิารความเสี่ยง  
ของมหาวิทยาลัยในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธกิารได้สอบทานรายงานผลการควบคุมภายใน รายงานการเงิน

ในระบบ GFMIS และตดิตามการใชจ้่ายเงินงบประมาณ  

 ผลปรากฏว่า มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม อยู่ในระดับดี จากหน่วยรับตรวจ

มหาวทิยาลัยในสังกัดกระทรวงศกึษาธิการ จ านวน 64  แห่ง 

 ผลความพึงพอใจในการประชุมเชิงปฏิบัตกิาร 

 จากผู้ตอบแบบสอบถาม 19 คน พบวา่  มรีะดับความพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ ความ
พึงพอใจต่อวิทยากร ความพึงพอใจต่อเนื้อหาการประชุม ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความ

สะดวก ตามล าดับ ส่วนระดับความพึงพอใจมาก ได้แก่ ความพึงพอใจด้านผู้จัดการประชุม และ 
ความพงึพอใจต่อกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ ตามล าดับ  
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 1. ทักษะดา้นภาษา ตอ้งมกีารพฒันาศกัยภาพหรือทักษะดา้นภาษาใหม้คีวามเชีย่วชาญมากขึน้ 

ภาษาองักฤษเป็นภาษากลางสว่นภาษาท่ีไมค่วรมองขา้ม คอื ภาษามาเลย ์ภาษาอนิโดนเีซยี ภาษาพมา่ และ

ภาษาเวยีดนาม  

 2. กระบวนการท างาน จ าเป็นจะตอ้งพฒันา/รักษามาตรฐานการท างานใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน

การตรวจสอบภายในใหม้ากท่ีสดุ  ซึง่องิตามมาตรฐานสากล  

 3. ความรูเ้กีย่วกบัระบบงาน ตอ้งสอดคลอ้งกบัพนัธกจิภายใตก้รอบ AEC จะสง่ผลใหผู้ต้รวจสอบ

ภายในสามารถประเมนิความเสีย่ง การควบคมุภายในของการเปลีย่นแปลงในดา้นตา่ง  ๆ ท่ีเกดิขึน้ไดอ้ยา่งชดัเจน

และครอบคลมุยิง่ขึน้  

 4. วฒันธรรมและวฒันธรรมองคก์ร ในตอ้งมคีวามเขา้ใจในวฒันธรรมและวฒันธรรมองคก์รของแต่

ละแหง่ เพือ่ใหก้ารตดิตอ่ประสานงานเป็นไปอยา่งราบร่ืนและมปีระสทิธิภาพ 

 5. กฎระเบยีบและกฎหมายตา่ง  ๆตอ้งมคีวามเขา้ใจเกีย่วกบักฎระเบียบและกฎหมายท่ีเกีย่วขอ้งกบั

หนว่ยงานและพจิารณาถงึความสอดคลอ้งกบัพนัธกจิของไทยภายใตก้รอบ AEC  

 6. ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี ตอ้งพฒันาอยา่งตอ่เนือ่ง เป็นการแสดงศกัยภาพ/ความ

เชีย่วชาญของผูต้รวจสอบภายในภาครัฐของประเทศไทย 

 7. การปรบัตวัรบัการเปลีย่นแปลง โดยตอ้งเตรียมความพร้อมไมว่า่จะเป็นดา้นอตุสาหกรรมการ

ท่องเท่ียว ดา้นแรงงานและคมนาคม ดา้นการเงนิและการตลาด 

      

  

 พบว่าผู้ตอบแบบประเมินมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด คือ เมื่ออ่านจุล

สารช่วยให้เข้าใจงานของส านักงานตรวจสอบภายในเพิ่มมากขึ้น รองลงมาความพึง

พอใจเนื้อหาในจุลสารมีความน่าสนใจและเป็นประโยชน์  รูปลักษณ์ของเล่มจุลสาร

ตรวจสอบภายในมีความเหมาะสม  และมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับความ

พึงพอใจมาก 

ที่มา : http://aseantogo.blogspot.com/ 

ส านักงานตรวจสอบภายใน ส านักงานตรวจสอบภายใน 

 การเตรยีมความพร้อมส าหรบัผู้ตรวจสอบภายในภาครฐั   ผลความพึงพอใจจุลสารตรวจสอบภายใน ปีท่ี 1 ฉบับที่ 1 
ประจ าเดอืนตุลาคม - ธันวาคม 2555 










