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สรุปผลการด าเนินงาน  
โครงการสัมมนา เครือข่ายการจัดการความรู้นักตรวจสอบภายในระหว่างมหาวิทยาลัย 

ระหว่างวันที่ 10 – 11 กนัยายน 2558 
ณ ห้องประชุมสารสิน อาคารสิริคุณากร ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ส านักงานตรวจสอบภายใน จัดโครงการสัมมนา มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะ
ด้านการตรวจสอบภายใน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ตรวจสอบภายในระหว่างผู้ตรวจสอบภายในเพ่ือ
สร้างองค์ความรู้ใหม่อันเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน รวมถึงการพัฒนาศักยภาพด้านทรัพยากรบุคคล 
เสริมสร้างวัฒนธรรมและเอกลักษณ์หน่วยงาน และรณรงค์การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพผู้ตรวจสอบภายใน 

ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่นและผู้ตรวจสอบภายใน เครือข่าย
ระหว่างมหาวิทยาลัยอ่ืน จ านวน 36 มหาวิทยาลัย รวม 81 คน โดยคาดว่าจะใช้งบประมาณ จ านวน 65,500.- 
บาท (หกหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)  โดยก าหนดจัดโครงการในวันที่ 10 – 11 กันยายน 2558 เวลา 08.30 – 
16.30 น.   ณ ห้องประชุมสารสิน อาคารสิริคุณากร ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยมี รอง
ศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานพิธีกล่าวเปิด
โครงการ มีรายละเอียดการด าเนินโครงการดังต่อไปนี้  

ผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นนักตรวจสอบภายในที่ด ารงต าแหน่งเป็นผู้อ านวยการส านักงานหรือหน่วย
ตรวจสอบภายใน และผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งสิ้น 46 คน คิดเป็นร้อยละ 57 ของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการที่
ประมาณการ ส่วนงบประมาณที่ใช้ในโครงการสัมมนา มีรายละเอียดดังนี้ 

งบประมาณที่คาดว่าจะใช้   65,500.00 
รายการจ่าย    
 รายการจ่ายตรง    
 1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 9,900.00   
 2) ค่าอาหารกลางวัน 20,900.00   
 3) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ปกติของพนักงานขับรถ 600.00 31,400.00 
 

 รายการจ่ายที่ยืมเงินทดรองจ่าย    
 1) ค่าตั๋วเครื่องบินวิทยากร กทม.-ขก.-กทม. 2,650.00   
 2) ค่ารถรับจ้างของวิทยากร ที่พัก-สนามบิน-ที่พัก 1,200.00   
 3) ค่าท่ีพักวิทยากร 2,300.00   
 4) ค่าตอบแทนวิทยากร 12,000.00   
 5) ค่าของที่ระลึกวิทยากรวันที11 ก.ย. 58 2,846.00   
 6) ค่าเลี้ยงรับรองวิทยากรวันที่ 10 ก.ย.58 4,630.00   
 7) ค่าเลี้ยงรับรองวิทยากรวันที่ 9 ก.ย.58 1,790.00 27,416.00 58,816.00 
 คงเหลืองบประมาณ   6,684.00 
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ผลการประเมินความพึงพอใจการด าเนินกิจกรรม มีรายละเอียดดังนี้ 
  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ระหว่างวันที่ 10 ถึง 11 กันยายน 2558 ตามแบบประเมินที่สอบถาม
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาทั้งสิ้น จ านวน 46 ชุด ได้รับการตอบกลับแบบประเมินคืนจ านวน 35 
ชุด คิดเป็นร้อยละ 76.09 โดยแบ่งเป็นผู้ตอบแบบประเมินเป็นชาย 4 คน คิดเป็นร้อยละ 11.43  เป็นหญิง 30 คน 
คิดเป็นร้อยละ 85.71 และไม่ได้ระบุเพศ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.86 ทั้งนี้อายุของผู้ตอบแบบประเมิน โดยเฉลี่ย
อายุประมาณ 42 ปี 
 
การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปรผล 

การวิเคราะห์ผลการประเมินของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงาน ของส านักงานตรวจสอบภายใน
ผู้ด าเนินการส ารวจได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ โปรแกรม SPSS ในการค านวณค่าระดับความคิดเห็น ค่าร้อย
ละ X   และ S.D โดยมีหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ผลดังนี้ 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นรายข้อค าถามใช้การหาค่าร้อยละ ซึ่งการแปรผลจะพิจารณาจากค่าร้อยละ
และความต่างของค่าร้อยละ ในแต่ละค าตอบ 
ระดับความคิดเห็น 
 ระดับความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจ มากที่สุด  เท่ากับระดับ 5  
 ระดับความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจ มาก  เท่ากับระดับ 4 

ระดับความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจ ปานกลาง  เท่ากับระดับ 3 
ระดับความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจ น้อย  เท่ากับระดับ 2 
ระดับความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจ น้อยที่สุด  เท่ากับระดับ 1 
2. การวิเคราะห์คะแนนในการตอบแบบประเมินเพ่ือแปลผล โดยคิดจากร้อยละค่าเฉลี่ยรวม มาแปลผล

ตามหลักเกณฑ์ ดังนี ้

ค่าคะแนนเฉล่ีย ร้อยละตามเกณฑ์ ระดับความพึงพอใจ 
4.21-5.00  84.20-100  มากท่ีสุด 
3.41-4.20  68.20-84.19  มาก 
2.61-3.40  52.20-68.19  ปานกลาง 
1.81-2.60  36.20-52.19  น้อย 
1.00-1.80  20.00-36.19  น้อยท่ีสุด 
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รายละเอียดผลการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินวิทยากรวันที่ 10 กันยายน 2558 
ดังตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 แสดงระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินด้านวิทยากรวันที่ 10 กันยายน 2558 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบ

ประเมิน 
ร้อยละ Mean Min Max Std 

ด้านวิทยากร ดร.เจษฎา ช.เจรญิยิ่ง      
1. ความเหมาะสมด้านเนื้อหากับเป้าหมายของโครงการ 96.00 4.80 4.00 5.00 0.41 
2. ความรู้ของวิทยากร 97.80 4.89 4.00 5.00 0.32 
3. การเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาแสดงความคิดเห็น 92.00 4.60 3.00 5.00 0.60 
4. การตอบข้อซักถาม ตรงประเด็น เข้าใจง่าย 93.80 4.69 4.00 5.00 0.47 
5. ความเหมาะสมของเวลาในการอภิปราย/ตอบค าถาม 90.00 4.50 2.00 5.00 0.79 
6. ความรู้ที่ได้รับจากการสัมมนาเป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงานของท่านเพียงใด 

95.40 4.77 4.00 5.00 0.43 

จากตารางที่ 1 สรุปได้ว่าผู้เข้าร่วมสัมมนามีความพึงพอใจมากที่สุด  ในการบรรยายของวิทยากร เรื่อง 
ความเสี่ยงทุจริต ในวันที่ 10 กันยายน 2558 ซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนามีความพึงพอใจมากที่สุดในด้านความรู้ของ
วิทยากร เนื้อหาในการบรรยายเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน วิทยากรสามารถตอบข้อซักถามได้ตรงประเด็นและ
เปิดโอกาสให้ผู้เข้ารวมแสดงความคิดเห็น 

รายละเอียดผลการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินวิทยากรวันที่ 11 กันยายน 2558 
ดังตารางที่ 2 

ตารางท่ี 2 แสดงระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินด้านวิทยากรวันที่ 11 กันยายน 2558 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบ

ประเมิน 
ร้อยละ Mean Min Max Std 

ด้านวิทยากรบรรยาย เร่ือง การตรวจสอบด้านการพัสด ุ
1. ความเหมาะสมด้านเนื้อหากับเป้าหมายของโครงการ 87.00 4.35 3.00 5.00 0.54 
2. ความรู้ของวิทยากร 86.40 4.32 3.00 5.00 0.64 
3. การเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาแสดงความคิดเห็น 85.80 4.29 2.00 5.00 0.76 
4. การตอบข้อซักถาม ตรงประเด็น เข้าใจง่าย 83.60 4.18 3.00 5.00 0.72 
5. ความเหมาะสมของเวลาในการอภิปราย/ตอบค าถาม 83.60 4.18 2.00 5.00 0.80 
6. ความรู้ที่ ได้รับจากการสัมมนาเป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงานของท่านเพียงใด 

83.60 4.18 2.00 5.00 0.83 

ด้านวิทยากรบรรยาย เร่ือง การจัดท าแผนการตรวจสอบ 
1. ความเหมาะสมด้านเนื้อหากับเป้าหมายของโครงการ 87.60 4.38 3.00 5.00 0.65 
2. ความรู้ของวิทยากร 87.60 4.38 3.00 5.00 0.60 
3. การเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาแสดงความคิดเห็น 87.60 4.38 3.00 5.00 0.60 
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รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบ

ประเมิน 
ร้อยละ Mean Min Max Std 

4. การตอบข้อซักถาม ตรงประเด็น เข้าใจง่าย 84.80 4.24 3.00 5.00 0.70 
5. ความเหมาะสมของเวลาในการอภิปราย/ตอบค าถาม 85.20 4.26 3.00 5.00 0.79 
6. ความรู้ที่ ได้รับจากการสัมมนาเป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงานของท่านเพียงใด 

84.80 4.24 3.00 5.00 0.75 

ด้านวิทยากรบรรยาย เร่ือง การตรวจสอบด้านการเงินและบญัชี 
1. ความเหมาะสมด้านเนื้อหากับเป้าหมายของโครงการ 89.40 4.47 3.00 5.00 0.63 
2. ความรู้ของวิทยากร 88.00 4.40 3.00 5.00 0.56 
3. การเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาแสดงความคิดเห็น 88.60 4.43 3.00 5.00 0.68 
4. การตอบข้อซักถาม ตรงประเด็น เข้าใจง่าย 86.00 4.30 3.00 5.00 0.65 
5. ความเหมาะสมของเวลาในการอภิปราย/ตอบค าถาม 86.00 4.30 3.00 5.00 0.70 
6. ความรู้ที่ ได้รับจากการสัมมนาเป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงานของท่านเพียงใด 

87.40 4.37 3.00 5.00 0.72 

ด้านวิทยากรบรรยาย เร่ือง การบริหารความเสี่ยง 
1. ความเหมาะสมด้านเนื้อหากับเป้าหมายของโครงการ 88.80 4.44 3.00 5.00 0.56 
2. ความรู้ของวิทยากร 87.60 4.38 3.00 5.00 0.55 
3. การเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาแสดงความคิดเห็น 88.80 4.44 3.00 5.00 0.61 
4. การตอบข้อซักถาม ตรงประเด็น เข้าใจง่าย 87.60 4.38 3.00 5.00 0.65 
5. ความเหมาะสมของเวลาในการอภิปราย/ตอบค าถาม 88.20 4.41 3.00 5.00 0.61 
6. ความรู้ที่ ได้รับจากการสัมมนาเป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงานของท่านเพียงใด 

89.40 4.47 3.00 5.00 0.56 

ด้านวิทยากรบรรยาย เร่ือง การประกันคุณภาพการตรวจสอบภายในภาคราชการ 
1. ความเหมาะสมด้านเนื้อหากับเป้าหมายของโครงการ 90.00 4.50 3.00 5.00 0.56 
2. ความรู้ของวิทยากร 88.80 4.44 4.00 5.00 0.50 
3. การเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาแสดงความคิดเห็น 88.20 4.41 3.00 5.00 0.61 
4. การตอบข้อซักถาม ตรงประเด็น เข้าใจง่าย 87.60 4.38 3.00 5.00 0.60 
5. ความเหมาะสมของเวลาในการอภิปราย/ตอบค าถาม 87.60 4.38 3.00 5.00 0.65 
6. ความรู้ที่ ได้รับจากการสัมมนาเป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงานของท่านเพียงใด 

86.40 4.32 2.00 5.00 0.79 

 
จากตารางที่ 2 เป็นการประเมินความพึงพอใจต่อวิทยากรที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากตัวแทน 5 

มหาวิทยาลัย มีรายละเอียดดังนี้ 
การบรรยายของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง “การตรวจสอบด้านการพัสดุ” ผู้เข้าร่วมสัมมนาส่วน

ใหญ่พึงพอใจมากที่สุด เรียงล าดับดังนี้ 
1) ความเหมาะสมด้านเนื้อหากับเป้าหมายของโครงการ ร้อยละ 87.00  
2) ความรู้ของวิทยากร ร้อยละ 86.40  
3) การเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น ร้อยละ 85.80  
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เจ้าของเร่ือง น.ส.กนกอร  สีแสง และนางสาวรัชนี  ตันสกุล 

ส่วนความพึงพอใจระดับมาก ร้อยละ 83.60 คือ การตอบข้อซักถาม ระยะเวลาในการบรรยายเหมาะสม
และความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 

การบรรยายของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง “การจัดท าแผนการตรวจสอบ” ผู้เข้าร่วม
สัมมนาส่วนมากมีความพึงพอใจมากที่สุด เรียงล าดับดังนี้ 

1) ความเหมาะสมด้านเนื้อหากับเป้าหมายของโครงการ ร้อยละ 87.60 
2) ความรู้ของวิทยากร ร้อยละ 87.60 
3) การเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาแสดงความคิดเห็น ร้อยละ 87.60 
4) ความเหมาะสมของเวลาในการอภิปราย/ตอบค าถาม ร้อยละ 85.20 
5) การตอบข้อซักถาม ตรงประเด็น เข้าใจง่าย ร้อยละ 84.80 
6) ความรู้ที่ได้รับจากการสัมมนาเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของท่านเพียงใด ร้อยละ 84.80 
 

การบรรยายของมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง “การตรวจสอบด้านการเงินและบัญชี” ผู้เข้าร่วมสัมมนาส่วน
ใหญ่พึงพอใจในระดับมากท่ีสุด  เรียงล าดับดังนี้ 

1) ความเหมาะสมของเนื้อหาการบรรยาย ร้อยละ 89.40  
2) การเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น ร้อยละ 88.60  
3) ความรู้ของวิทยากร ร้อยละ 88.00  
4) ความรู้ที่ได้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ร้อยละ 87.40  
5) การตอบข้อซักถาม ตรงประเด็น ร้อยละ 86.00 
6) ความเหมาะสมของเวลา ร้อยละ 86.00 
 

การบรรยายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง “การบริหารความเสี่ยง” ผู้เข้าร่วมสัมมนาส่วนใหญ่พึง
พอใจในระดับมากท่ีสุด เรียงล าดับดังนี้ 

1) ความรู้ที่ได้รับเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ร้อยละ 89.40  
2) ความเหมาะสมของเนื้อหา ร้อยละ 88.80 
3) การเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น ร้อยละ 88.80  
4) ความเหมาะสมของเวลาบรรยาย ร้อยละ 88.20  
5) ความรู้ของวิทยากร ร้อยละ 87.60 
6) การตอบข้อซักถาม ร้อยละ 87.60 
 

การบรรยายของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง “การประกันคุณภาพการตรวจสอบภายในภาคราชการ” 
ผู้เข้าร่วมสัมมนาส่วนใหญ่พึงพอใจในระดับมากท่ีสุด เรียงล าดับดังนี้ 

1) ความเหมาะสมด้านเนื้อหากับเป้าหมายโครงการ ร้อยละ 90.00  
2) ความรู้ของวิทยากร ร้อยละ 88.8  
3) การเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น ร้อยละ 88.20  
4) การตอบข้อซักถาม ร้อยละ 87.60 
5) ความเหมาะสมของเวลาในการบรรยาย ร้อยละ 87.60  
6) ความรู้ที่ได้รับเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ร้อยละ 86.40 
 

ส่วนการประเมินความพึงพอใจในด้านสถานที่ ระยะเวลา อาหาร การประชาสัมพันธ์ และการน าความรู้ไปใช้ 
รายละเอียดดังตารางท่ี 3 
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เจ้าของเร่ือง น.ส.กนกอร  สีแสง และนางสาวรัชนี  ตันสกุล 

ตารางที่ 3 แสดงระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินด้านสถานที่/ระยะเวลา/อาหาร/
ประชาสัมพันธ์ และด้านการน าความรู้ไปใช้ 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบ

ประเมิน 
ร้อยละ Mean Min Max Std 

ด้านสถานที่/ระยะเวลา/อาหาร/ประชาสัมพันธ ์      
1. สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม 94.60 4.73 4.00 5.00 0.45 
2. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 94.00 4.70 3.00 5.00 0.53 
3. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 95.20 4.76 4.00 5.00 0.43 
4. อาหารมีความเหมาะสม 89.60 4.48 3.00 5.00 0.62 
5. การประชาสัมพันธ์การจัดอบรม 92.80 4.64 3.00 5.00 0.55 
ด้านการน าความรู้ไปใช้      
1. สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
ได้ 

89.60 4.48 3.00 5.00 0.57 

2. สามารถน าความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้ 86.60 4.33 3.00 5.00 0.64 
3. สามารถให้ค าปรึกษาแก่เพื่อนร่วมงานได้ 86.00 4.30 3.00 5.00 0.64 

 
 จากตารางที่ 3 ด้านสถานที่ ระยะเวลาการจัดโครงการ อาหารและการประชาสัมพันธ์ สรุปว่า ผู้เข้าร่วม
สัมมนามีความพึงพอใจมากที่สุด เรียงล าดับดังนี้ 

1) ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ร้อยละ 95.20  
2) สถานที่มีความสะอาดเหมาะสม ร้อยละ 94.60  
3) การก าหนดระยะเวลาในการจัดโครงการ ร้อยละ 94.00  
4) การประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ ร้อยละ 92.80  
5) พึงพอใจอาหาร ร้อยละ 89.60 

ส่วนในด้านการน าความรู้ไปใช้ สรุปว่าผู้เข้าร่วมสัมมนามีความพึงพอใจมากที่สุด  เรียงล าดับดังนี้ 
1) สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ ร้อยละ 89.60  
2) สามารถน าความรู้ไปเผยแพร่และถ่ายทอดได้ ร้อยละ 86.60  
3) สามารถให้ค าปรึกษาแก่เพ่ือนร่วมงานได้ ร้อยละ 86.00 

 
สรุปภาพรวมการด าเนินโครงการ 

จากการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมสัมมนา โดยรวมมีความพึงพอใจมากที่สุด การจัดโครงการ
เป็นการบรรยายและแลกเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการต่าง ๆ จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน ร่วมให้การบรรยายรวมถึงการยกตัวอย่างกรณีศึกษาการทุจริต ปัจจัยที่ท าให้เกิดการทุจริต ส่วน
ผู้ตรวจสอบภายในแต่ละมหาวิทยาลัยได้แลกเปลี่ยนในประเด็นต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการวาง
แผนการตรวจสอบประจ าปี วิธีการตรวจสอบพัสดุ การเงิน การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และการ
ประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาคราชการ   

การแลกเปลี่ยนดังกล่าว ท าให้แต่ละมหาวิทยาลัยได้รับความรู้และเทคนิควิธีการตรวจสอบภายในมา
ประยุกต์ใช้ในงานได้เป็นอย่างดี รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของผู้ตรวจสอบภายในแต่ละมหาวิทยาลัย ซึ่ง
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เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ อันจะท าให้บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะด้านการตรวจสอบภายใน
นอกจากนั้นยังได้เสริมสร้างวัฒนธรรมและเอกลักษณ์หน่วยงาน และรณรงค์การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพผู้
ตรวจสอบภายใน 

 
สรุปข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมโครงการ 

1. เจ้าภาพให้การต้อนรับเป็นอย่างดี 
2. ต้องการให้มีระยะเวลาอบรมมากกว่านี้ 
3. ต้องการให้วิทยากรน าเสนอเคล็ดลับในการตรวจสอบนอกเหนือจากหลักการตรวจสอบ 
4. เห็นข้อดีในการให้ความรู้และแลกเปลี่ยนแบ่งปันประสบการณ์ระหว่างนักตรวจสอบภายใน เพ่ือเป็นแนว

ทางการปฏิบัติงานต่อไป 
5. ตามเป้าประสงค์เดิม ต้องการให้ผู้ที่จะเกษียณของเครือข่ายการจัดการความรู้นักตรวจสอบภายในระหว่าง

มหาวิทยาลัยมาให้ความรู้กับสมาชิกเครือข่ายนักตรวจสอบภายใน เพื่อจัดเก็บองค์ความรู้ไว้ในคลังความรู้ 
 

สรุปข้อเสนอแนะด้านหัวข้อในการอบรมครั้งต่อไป 

1. การตรวจสอบด้านการบริหาร 
2. การตรวจสอบระบบ GFMIS 
3. การตรวจสอบด้านสารสนเทศ 
4. การตรวจสอบด้านการด าเนินงาน 
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ภาคผนวก 
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ภาพกิจกรรม 
โครงการสัมมนา เครือข่ายการจัดการความรู้นักตรวจสอบภายในระหว่างมหาวิทยาลัย 

ระหว่างวันที่ 10 – 11 กนัยายน 2558 
ณ ห้องประชุมสารสิน อาคารสิริคุณากร ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

“ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ
เครือข่ายการจัดการความรู้นักตรวจสอบ

ภายในระหว่างมหาวิทยาลัย” 

 

 

 

นางสาวจันทร์เพ็ญ  ทิพย์ต าแย  
ผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายใน 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

“ประธานจัดโครงการเครือข่ายการจัดการ
ความรู้นักตรวจสอบภายในระหว่าง

มหาวิทยาลัย” 
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การด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน 
1) ผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ธนาคาร SMEs 
2) เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ธนาคาร SMEs 
3) ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง- 
4) กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ตรวจสอบ

ภายใน 
5) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
6) กรรมการ และประธานกรรมการฝึกอบรม สมาคม

ผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 

ด้านวิชาชีพการตรวจสอบภายใน  
1) Certified  Internal  Auditor (C.I.A.) 
2) Certification  in  Risk  Management  

Assurance (C.R.M.A.) 
3) Certified  Professional  Internal  Auditor 

(C.P.I.A.)   

นายเจษฎา  ช. เจริญยิ่ง 
วิทยากร บรรยายวันที่ 10 กันยายน 2558 

ในหัวข้อ “Fraud Risk : Internal Auditing Roles” 
 

   
 

 

นางกนกรัตน์  ภมูิสมบตั ิ
หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายใน 

หน่วยตรวจสอบภายใน  ม.สงขลานครินทร ์

วิทยากรร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอด
องค์ความรู้การในปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

วันที่ 11 กันยายน 2558 
ในหัวข้อ “การตรวจสอบด้านการพัสดุ” 



โครงการสัมมนา เครือข่ายการจัดการความรู้นักตรวจสอบภายในระหว่างมหาวิทยาลัย ปีประมาณ 2558 หน้าท่ี 11 ของ 19 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

เจ้าของเร่ือง น.ส.กนกอร  สีแสง และนางสาวรัชนี  ตันสกุล 

 

นางเรณู การะเกตุ  
นักตรวจสอบภายใน ช านาญการพิเศษ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

วิทยากรร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอด
องค์ความรู้การในปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

วันที่ 11 กันยายน 2558 
ในหัวข้อ “การจัดท าแผนการตรวจสอบ” 

 

 

 

 

 

นางเดือนเพ็ญ มงคลการ 
นักตรวจสอบภายใน ช านาญการพิเศษ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

วิทยากรร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอด
องค์ความรู้การในปฏิบัติงานตรวจสอบ

ภายใน วันที่ 11 กันยายน 2558 
ในหัวข้อ “การตรวจสอบด้านการเงินและการ

บัญชี ว่าด้วยเรื่อง ขั้นตอนการบริหารจัด
การเงินทดรองราชการ” 

 

 

 

 

 

 



โครงการสัมมนา เครือข่ายการจัดการความรู้นักตรวจสอบภายในระหว่างมหาวิทยาลัย ปีประมาณ 2558 หน้าท่ี 12 ของ 19 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

เจ้าของเร่ือง น.ส.กนกอร  สีแสง และนางสาวรัชนี  ตันสกุล 

 

นายชัยวัฒน์ สุทธิวิเศษ 
นักตรวจสอบภายใน  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วิทยากรร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอด
องค์ความรู้การในปฏิบัติงานตรวจสอบ

ภายใน วันที่ 11 กันยายน 2558 
ในหัวข้อ “การบริหารความเสี่ยง” 

 

 

 

 

นางสาวกนกอร  สีแสง 
นักตรวจสอบภายใน  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

วิทยากรร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอด
องค์ความรู้การในปฏิบัติงานตรวจสอบ

ภายใน วันที่ 11 กันยายน 2558 
ในหัวข้อ “การประกันคุณภาพการตรวจสอบ

ภายในภาคราชการ” 

 

 

 

 

 

 



โครงการสัมมนา เครือข่ายการจัดการความรู้นักตรวจสอบภายในระหว่างมหาวิทยาลัย ปีประมาณ 2558 หน้าท่ี 13 ของ 19 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

เจ้าของเร่ือง น.ส.กนกอร  สีแสง และนางสาวรัชนี  ตันสกุล 

การแลกเปลี่ยนระหว่างวิทยากร และผู้ตรวจสอบภายใน 

  

  

  



โครงการสัมมนา เครือข่ายการจัดการความรู้นักตรวจสอบภายในระหว่างมหาวิทยาลัย ปีประมาณ 2558 หน้าท่ี 14 ของ 19 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

เจ้าของเร่ือง น.ส.กนกอร  สีแสง และนางสาวรัชนี  ตันสกุล 

  

  

  

 
 

 

 

 

 



โครงการสัมมนา เครือข่ายการจัดการความรู้นักตรวจสอบภายในระหว่างมหาวิทยาลัย ปีประมาณ 2558 หน้าท่ี 15 ของ 19 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

เจ้าของเร่ือง น.ส.กนกอร  สีแสง และนางสาวรัชนี  ตันสกุล 

โครงการสัมมนา เครือข่ายการจัดการความรู้นักตรวจสอบภายในระหว่างมหาวิทยาลัย 
ระหว่างวันที่ 10 – 11 กนัยายน 2558 

ณ ห้องประชุมสารสิน อาคารสิริคุณากร ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
1) ความสอดคล้องกับนโยบายและแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 1.1 สอดคล้องกับวิสัยทัศน์    มุ่งมั่นให้บริการการตรวจสอบและการให้ค าปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็น
อิสระ 

 1.2 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น   ส่งเสริมสนับสนุนระบบการบริหารจัดการของ
องค์กร ให้มีประสิทธิภาพตามหลักการบริหารจัดการที่ดี 

2) หลักการและเหตุผล 
ด้วยทักษะและประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน จะต้องมีการพัฒนาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้

ผู้ตรวจสอบภายในเกิดทักษะและปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น การ
อบรมและพัฒนาจึงเป็นหัวใจส าคัญ  

ทักษะและความเชี่ยวชาญของการตรวจสอบภายใน ถือเป็นมาตรฐานของการตรวจสอบภายใน และเป็น
หัวใจส าคัญต่อการด ารงไว้ตามวิสัยทัศน์ของส านักงานตรวจสอบภายใน เพ่ือให้ระบบการบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีประสิทธิภาพตามหลักการบริหารจัดการที่ดี  

เพ่ือเกิดการพัฒนาคุณภาพตรวจสอบภายใน ส านักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ
มหาวิทยาลัยในเครือข่าย เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้
ของผู้ตรวจสอบภายในและวิทยากรจากภาคเอกชน ในด้านเทคนิค วิธีการ ตรวจสอบภายใน ในแต่ละสถานการณ์
หรือแต่ละเรื่องที่ได้รับการถ่ายทอดมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน อันเป็นการพัฒนาทักษะด้าน
การตรวจสอบภายในเพื่อส่งเสริมให้เกิดทักษะและความเชี่ยวชาญอันซึ่งส่งผลต่อศักยภาพในการปฏิบัติงานด้วย   

นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ตรวจสอบภายในระหว่างมหาวิทยาลัย จาก
ความส าคัญดังกล่าว ส านักงานตรวจสอบภายในจึงจัดโครงการเครือข่ายการจัดการความรู้นักตรวจสอบภายใน
ระหว่างมหาวิทยาลัย 

3) วัตถุประสงค์โครงการ 
1. เพ่ือให้บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะด้านการตรวจสอบภายใน 
2. เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ตรวจสอบภายในระหว่างผู้ตรวจสอบภายในเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
3. เพ่ือให้บุคลากรได้สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน  
4. พัฒนาศักยภาพด้านทรัพยากรบุคคล เสริมสร้างวัฒนธรรมและเอกลักษณ์หน่วยงาน และรณรงค์การ

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพผู้ตรวจสอบภายใน 



โครงการสัมมนา เครือข่ายการจัดการความรู้นักตรวจสอบภายในระหว่างมหาวิทยาลัย ปีประมาณ 2558 หน้าท่ี 16 ของ 19 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

เจ้าของเร่ือง น.ส.กนกอร  สีแสง และนางสาวรัชนี  ตันสกุล 

4) วัน เวลาและสถานที่  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

5) ผู้รับผิดชอบโครงการ  ส านักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

6) เป้าหมาย 
ผู้ตรวจสอบภายใน เครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยอื่น จ านวน 36 มหาวิทยาลัย รวม 81 คน 

ล าดับ มหาวิทยาลัย ผู้เข้าร่วม
สัมมนา 

1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 11 
2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2 
3 มหาวิทยาลัยบูรพา 2 
4 มหาวิทยาลัยศิลปากร 2 
5 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2 
6 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2 
7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ภาคตะวันออก 2 
8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 2 
9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 2 
10 มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2 
11 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2 
12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2 
13 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2 
14 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2 
15 มหาวิทยาลัยนครพนม 2 
16 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2 
17 มหาวิทยาลัยทักษิณ 2 
18 มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 2 
19 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏรธ์านี 2 
20 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 2 
21 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 2 
22 มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย 2 
23 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 
24 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2 
25 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2 
26 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2 
27 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 2 
28 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2 
29 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2 
30 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2 



โครงการสัมมนา เครือข่ายการจัดการความรู้นักตรวจสอบภายในระหว่างมหาวิทยาลัย ปีประมาณ 2558 หน้าท่ี 17 ของ 19 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

เจ้าของเร่ือง น.ส.กนกอร  สีแสง และนางสาวรัชนี  ตันสกุล 

ล าดับ มหาวิทยาลัย ผู้เข้าร่วม
สัมมนา 

31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 2 
32 ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 2 
33 มหาวิทยาลัยนเรศวร 2 
34 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2 
35 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2 
36 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2 
 รวม 81 

ทั้งนี้หากมหาวิทยาลัยในเครือข่ายประสงค์จะส่งนักตรวจสอบภายในเข้าร่วมโครงการมากกว่า 2 คน 
จะต้องรับผิดชอบค่าอาหารกลางวัน และค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
7) วิธีการด าเนินการ 

7.1 การบรรยายโดยผู้ตรวจสอบภายในภาคเอกชน 
7.2 การแลกเปลี่ยน เรียนรู้ การถ่ายถอดความรู้และประสบการณ์การตรวจสอบภายในในสถานการณ์ต่าง ๆ 

ของผู้ตรวจสอบภายในแต่ละมหาวิทยาลัย 
8) งบประมาณ 
 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในจัดโครงการ 

(1)  ค่าตอบแทนวิทยากร 12,000.- บาท 

(2)  ค่าท่ีพักวิทยากร 4,500.- บาท 

(3) ค ค่ารถรับจ้างวิทยากร 1,200.- บาท 

(4)  ค่าเดินทางวิทยากร 3,000.- บาท 

(5)  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 23,000.- บาท 

(6)  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 12,000.- บาท 

(7)  ค่าของที่ระลึกวิทยากร 3,000.- บาท 

(8)  ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ 800.- บาท 

(9)  ค่าเลี้ยงรับรองวิทยากร 6,000.- บาท 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 65,500.- บาท 

9) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะด้านการตรวจสอบภายใน 
2. บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบภายในเพ่ือสร้างองค์ความรู้

ใหม ่
3. มีความสร้างความสัมพันธ์อันดีของผู้ตรวจสอบภายในระหว่างมหาวิทยาลัยในเครือข่าย 



โครงการสัมมนา เครือข่ายการจัดการความรู้นักตรวจสอบภายในระหว่างมหาวิทยาลัย ปีประมาณ 2558 หน้าท่ี 18 ของ 19 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

เจ้าของเร่ือง น.ส.กนกอร  สีแสง และนางสาวรัชนี  ตันสกุล 

4. เสริมสร้างวัฒนธรรมและเอกลักษณ์หน่วยงาน และรณรงค์การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพผู้ตรวจสอบ
ภายใน 
10) ก าหนดการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

รายการ พ.ค. 
58 

มิ.ย.
58 

ก.ค. 
58 

ส.ค.
58 

ก.ย.
58 

1) ร่างโครงการ      
2) ก าหนดหัวข้อการสัมมนา      
3) ขั้นตอนการด าเนินการโครงการ      

- ก าหนดหัวข้อการบรรยาย      
- เชิญวิทยากร      
- จัดท าเอกสาร เช่น เอกสารการบรรยาย 

แบบสอบถาม 
     

- ประสานงานเรื่องอาหารว่างและเครื่องดื่ม      
- จัดท าโครงการ      

4) สรุปผลการด าเนินโครงการ      
  

**หมายเหตุอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการสัมมนา เครือข่ายการจัดการความรู้นักตรวจสอบภายในระหว่างมหาวิทยาลัย ปีประมาณ 2558 หน้าท่ี 19 ของ 19 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

เจ้าของเร่ือง น.ส.กนกอร  สีแสง และนางสาวรัชนี  ตันสกุล 

ก าหนดการโครงการสมัมนา 
เครือข่ายการจัดการความรู้นักตรวจสอบภายในระหว่างมหาวิทยาลัย 

ระหว่างวันที่ 10 – 11 กันยายน 2558 
 

วันที่ 10 กันยายน 2558 
08.30 – 09.00  น. ลงทะเบียน 
09.00 – 09.30  น. ผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายใน กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี 
 ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน 
09.30 – 10.30  น. การบรรยายของวิทยากร เรื่อง ความเสี่ยงของการทุจริตและบทบาทของนักตรวจสอบ

ภายใน  โดยอาจารย์เจษฎา  ช. เจริญยิ่ง 
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
10.45 – 12.00 น.  การบรรยายของวิทยากร เรื่อง ความเสี่ยงของการทุจริตและบทบาทของนักตรวจสอบ

ภายใน  โดยอาจารย์เจษฎา  ช. เจริญยิ่ง 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.00 น.  การบรรยายของวิทยากร เรื่อง ความเสี่ยงของการทุจริตและบทบาทของนักตรวจสอบ

ภายใน  โดยอาจารย์เจษฎา  ช. เจริญยิ่ง 
14.00 – 14.15 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
14.15 – 16.15 น. การบรรยายของวิทยากร เรื่อง กรณีศึกษา “การตรวจสอบทุจริต”  โดยอาจารย์เจษฎา  ช. 

เจริญยิ่ง 
  

วันที่ 11 กันยายน 2558 
08.30 – 09.00  น. ลงทะเบียน 
09.00 – 09.45  น. แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การตรวจสอบด้านการพัสดุ โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
09.45 – 10.30  น. แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การจัดท าแผนการตรวจสอบ โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร์ 
10.30 – 10.45  น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
10.45 – 12.00  น. แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การตรวจสอบด้านการเงินและการบัญชี โดยมหาวิทยาลัยศิลปากร 
12.00 – 13.00  น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30  น. แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
14.30 – 14.45  น.  พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
14.45 – 16.00 น. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการประกันคุณภาพการตรวจสอบภายในภาคราชการ โดย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 


