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รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2559 ของ 
หน่วยตรวจสอบภายในฉบับนี้ ได้จัดท าขึ้นเป็นครั้งที่ 11 โดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 มีวัตถุประสงค์
เพ่ือวิเคราะห์และรายงานผลการด าเนินงานของหน่วยตรวจสอบภายในตามตัวบ่งชี้ ตามระบบ CUPT QA 
รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลในการน าเสนอต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี   ซ่ึงหน่วยตรวจสอบภายในมีความเกี่ยวข้องใน 2 องค์ประกอบ 4 ตัวบ่งชี้ 

ทั้งนี้ หน่วยตรวจสอบภายในได้ตระหนักถึงความส าคัญของระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
และมุ่งหมายว่ารายงานการประเมินตนเองฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ เพ่ือพัฒนาการตรวจสอบภายในไปสู่การ
ตรวจสอบตามมาตรฐานสากลต่อไป 

 
 
 
 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

 

 หน่วยตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานซึ่งขึ้นตรงกับอธิการบดี มีหน้าที่หลักคือ การตรวจสอบด้าน
การเงินและบัญชี ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ด้านการบริหารจัดการ ด้านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย  
การสอบทานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน แผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย และโครงการ
ระยะยาว รวมถึงงานอ่ืน ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 

ในปีการศึกษา 2559 หน่วยตรวจสอบภายในได้ท าการประเมินตนเองตามเกณฑ์องค์ประกอบ และ
ตัวบ่งชี้  เกี่ยวข้องใน 2 องค์ประกอบ 4 ตัวบ่งชี้ โดยมีผลคะแนนแยกเป็นรายองค์ประกอบ และตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

องค์ประกอบท่ี 1 กำรบริหำรจัดกำร 

ตัวบ่งชี้ 1.1 ผลการบริหารและจัดการของผู้บริหารหน่วยงาน 3 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ 1.2 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ 1.3 คุณภาพของบุคลากรภายในหน่วยงาน 3 คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 2 ภำรกิจหลักของหน่วยงำน 

ตัวบ่งชี้ 2.1 การตรวจสอบภายใน 4 คะแนน 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

ก. ลักษณะองค์กร (Organizational Description) 
หน่วยตรวจสอบภำยใน จัดตั้งขึ้นตำมมติสภำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรีในกำรประชุมครั้งที่ 

5/2536 เมื่อวันที่ 18 กันยำยน 2536 โดยก ำหนดให้เป็นหน่วยงำนที่ขึ้นตรงต่อนำยกสภำมหำวิทยำลัย มีหน้ำที่
ด ำเนินกำรตรวจสอบ ติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยในด้ำนกำรเงิน กำรบัญชี   
กำรพัสดุ และกำรบริหำรจัดกำร ต่อมำสภำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ในกำรประชุมครั้งที่ 7/2544 
เมื่อวันที่ 1 ตุลำคม 2544 ได้มีมติจัดตั้งส ำนักงำนคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำน ให้เป็นหน่วยงำนที่ขึ้นตรงกับสภำมหำวิทยำลัยฯ เพ่ือท ำหน้ำที่ประสำนและด ำเนินกำรติดตำม 
ตรวจสอบ และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของมหำวิทยำลัยฯ โดยมีเลขำธิกำรเป็นผู้บังคับบัญชำ และหน่วย
ตรวจสอบภำยในอยู่ภำยใต้ส ำนักงำนฯ จนกระทั่งสภำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ในกำรประชุมครั้งที่ 
9/2548 เมื่อวันที่ 24 กันยำยน 2548 ได้เห็นชอบระเบียบมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ว่ำด้วยกำร
ตรวจสอบภำยใน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548  ซึ่งมีสำระส ำคัญ ได้แก่ โครงสร้ำงหน่วยตรวจสอบภำยในให้ขึ้น
ตรงกับอธิกำรบดี และส่งรำยงำนผลกำรตรวจสอบแก่คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำน 
จำกนั้นในกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัยฯ ครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 26 กรกฎำคม 2551 ได้มีมติเห็นชอบระเบียบ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ว่ำด้วย กำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลงำน และกำรตรวจสอบภำยใน พ.ศ. 
2551 ซึ่งได้ถือใช้ระเบียบฯ จนถึงปัจจุบัน 

แนวทำงกำรด ำเนินงำนของหน่วยตรวจสอบภำยใน เน้นบทบำทกำรให้ควำมเชื่อมั่นผ่ำนกำร
ปฏิบัติงำนตรวจสอบด้ำนต่ำง ๆ และบทบำทกำรให้ค ำปรึกษำ เพ่ือให้หน่วยรับตรวจ/มหำวิทยำลัยมั่นใจว่ำ
ผลกำรด ำเนินงำนสำมำรถบรรลุเป้ำหมำย วัตถุประสงค์ รวมทั้งเกิดประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และกำร
ด ำเนินงำนนั้นได้ปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง  โดยหน่วยตรวจสอบภำยในจะจัดท ำรำยงำนผลกำร
ตรวจสอบ/สอบทำนในเรื่องต่ำง ๆ ผ่ำนสำยกำรบังคับบัญชำโดยตรงกับอธิกำรบดี และน ำเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำน เป็นครำว ๆ ไป ซึ่งจักได้รับทรำบข้อเสนอแนะ 
ควำมเห็นจำกอธิกำรบดีและหรือคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำน เพ่ือหน่วยตรวจสอบ
ภำยในรับมำด ำเนินกำรต่อไป  
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1. การบริการ 
หน่วยตรวจสอบภำยในมีภำรกิจหลัก และหน้ำที่ในกำรให้บริกำร ดังนี้  
(1) งำนตรวจสอบภำยในด้ำนต่ำง ๆ อำทิ ด้ำนกำรเงิน ด้ำนกำรบัญชี ด้ำนกำรจัดซื้ อจัดจ้ำง 

ด้ำนสำรสนเทศ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
(2) งำนสอบทำนระบบควบคุมภำยใน และระบบบริหำรควำมเสี่ยง 
(3) งำนให้ค ำปรึกษำ 
(4) งำนอ่ืนที่มหำวิทยำลัยมอบหมำย 
ทั้งนี้ งำนที่หน่วยตรวจสอบภำยในได้ให้บริกำรจักส่งผลหน่วยรับตรวจ/มหำวิทยำลัยให้มั่นใจ

ว่ำผลกำรด ำเนินงำนสำมำรถบรรลุเป้ำหมำย วัตถุประสงค์ รวมทั้งเกิดประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และกำร
ด ำเนินงำนนั้นได้ปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบที่เก่ียวข้อง   

2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และสมรรถหลักขององค์กร 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
หน่วยตรวจสอบภำยในเป็นหน่วยงำนที่มีมำตรฐำน สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรตำมหลัก 

ธรรมำภิบำลของมหำวิทยำลัย และเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป 

พันธกิจ (Mission) 
(1) กำรตรวจสอบด้ำนกำรเงินและบัญชี 
(2) กำรตรวจสอบด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
(3) กำรตรวจสอบด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
(4) กำรตรวจสอบด้ำนสำรสนเทศ 
(5) กำรสอบทำนระบบควบคุมภำยใน และระบบบริหำรควำมเสี่ยง 
(6) กำรตรวจสอบอื่น ๆ ตำมที่มหำวิทยำลัยมอบหมำย 
ค่านิยม (Value) 
กำรตรวจสอบเป็นทีม มุ่งม่ันตำมมำตรฐำน ยึดหลักธรรมำภิบำล 

สมรรถนะหลักขององค์กร (Core Competency) 
(1) บุคลำกรมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ ด้ำนกำรตรวจสอบ 

(2) บุคลำกรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยในภำครัฐ 

(3) บุคลำกรมีควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนให้สอดคล้องกับนโยบำยกำรบริหำรงำนแบบ
“รวมบริกำร ประสำนภำรกิจ” 

(4) บุคลำกรสำมำรถใช้ระบบสำรสนเทศช่วยในกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล ยิ่งขึ้น 
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3. ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 
(1) จ ำนวนบุคลำกร 
ปีกำรศึกษำ 2559  หน่วยตรวจสอบภำยใน มีบุคลำกรจ ำนวนทั้งสิ้น 7 คน จ ำแนกเป็น 

1. หัวหน้ำหน่วยงำน    1 คน 
2. เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป (เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบ) 5 คน 
3. พนักงำนธุรกำร    1 คน 

แบ่งเป็นระดับกำรศึกษำระดับปริญญำตรี จ ำนวน 5 คน และระดับปริญญำโท จ ำนวน 2 คน 

จ ำนวนบุคลำกร 
วุฒิกำรศึกษำ 

รวม ต่ ำกว่ำ  
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

1. สำยปฏิบัติกำรวิชำชีพและ
บริหำรทั่วไป 

1.1 หัวหน้ำหน่วยงำน 

1.2 เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 

(เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบ) 

1.3 พนักงำนธุรกำร 
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รวม - 5 2 - 7 

(2) คุณลักษณะของบุคลำกร 
- กำรท ำงำนเป็นทีม (Teamwork) 
- กำรทุ่มเทในกำรท ำงำน (Engagement) 
- กำรมีจิตใจในกำรให้บริกำร (Service Mind) 
- กำรมีควำมคิดสร้ำงสรรค์ (Creativity) 

4. สินทรัพย์ (Asset) 
 หน่วยตรวจสอบภำยในตั้งอยู่ ณ อำคำรสุรพัฒน์ 1 ชั้น 2 ประกอบด้วยห้องท ำงำน จ ำนวน  
2 ห้อง ได้แก่ ห้องหัวหน้ำหน่วยงำน (ห้อง 205) ห้องเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบและพนักงำนธุรกำร (ห้อง 206) 
โดยมีเทคโนโลยีและอุปกรณ์ท่ีส ำคัญ เพ่ือช่วยในกำรปฏิบัติงำน ได้แก่ 

(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะส ำหรับปฏิบัติงำน 1 คนต่อเครื่อง และเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ
พกพำ จ ำนวน 1 เครื่อง พร้อมโปรแกรมส ำเร็จรูปที่ช่วยในกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบและ
จัดเก็บข้อมูล เช่น  Word , Excel , Google Drive เป็นต้น  
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(2) เครื่องอ ำนวยควำมสะดวกในส ำนักงำน เช่น เครื่องถ่ำยเอกสำร เครื่องเจำะกระดำษ 
เครื่องเย็บกระดำษขนำดใหญ่ เป็นต้น  

(5) กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (Regulatory Requirement) 
1. พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี พ.ศ. 2533 

2. ข้อบังคับมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ว่ำด้วยจรรยำบรรณมหำวิทยำลัยเทคโนโลยี 
สุรนำรี พ.ศ. 2554 

3. ระเบียบมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลงำน 
และกำรตรวจสอบภำยใน พ.ศ. 2551 

4. ระเบียบมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. 2554 

5. ระเบียบมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ว่ำด้วยกำรเงินและทรัพย์สินของมหำวิทยำลัย 
พ.ศ. 2549 

6. ระเบียบมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ว่ำด้วยกำรบริหำรวิสำหกิจของมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีสุรนำรี พ.ศ. 2551 

ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร (Organizational Relationship) 

(1) โครงสร้างองค์กรและการบริหาร (Organization and Administration Chart) 
 

        แผนภูมิโครงสร้างองค์กร (Organization Chart) 
        
 
 
 
                         
 
 
 

 
 

 
 
 
  

สภำมหำวิทยำลัย 

คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงำน 

ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 

หน่วยตรวจสอบภำยใน 

 

ส ำนักวิชำ
อธิการบดี 

ศูนย/์สถำบัน 
อธิการบดี 

หน่วยวิสำหกิจ 
 

อธิการบดี 

ส ำนักงำนอธิกำรบดี 

สภำวิชำกำร 

อธิกำรบดี 
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แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร (Administration Chart) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
   

(2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) 

ที ่ ประเภทผู้มีส่วนได้เสีย ควำมคำดหวังต่อบริกำร และกำรปฏิบัติ 
1 ผู้บริหำร รำยงำนผลกำรตรวจสอบมีควำมถูกต้อง เที่ยงตรง 

เชื่อถือได้ และเป็นประโยชน์ต่อมหำวิทยำลัย 

2 หน่วยรับตรวจ รำยงำนผลกำรตรวจสอบสำมำรถสื่อถึงสิ่ งที่ควร
พิจำรณำทบทวนน ำไปปรับปรุงให้หน่วยรับตรวจ
สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้อง และมีประสิทธิภำพ
ประสิทธิผลมำกยิ่งขึ้น 

3 ส ำนักงำนกำรตรวจเงิน
แผ่นดิน 

รำยงำนผลกำรตรวจสอบมีควำมถูกต้อง เที่ยงตรง 
เชื่อถือได้  สำมำรถน ำไปเป็นข้อมูลประกอบกำร
ตรวจสอบของส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน 

ค. สภาวการณ์ขององค์กร (Organizational Situation) 
(1) สภาพด้านการแข่งขัน 

สภำพกำรแข่งขันของหน่วยตรวจสอบภำยใน มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี โดยนัยส ำคัญมิได้
ต้องไปแข่งขันกับหน่วยงำนตรวจสอบภำยในของมหำวิทยำลัยใด ส่วนใหญ่จะเป็นควำมร่วมมือระหว่ำงกัน 
กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลซึ่งกันและกัน ในลักษณะเครือข่ำยตรวจสอบภำยใน ปัจจุบันหน่วยตรวจสอบ
ภำยในไดเ้ข้ำร่วมใน 2 เครือข่ำย ได้แก่ (1) เครือข่ำยตรวจสอบภำยในมหำวิทยำลัยในก ำกับของรัฐ และ (2) 
เครือข่ำยกำรจัดกำรควำมรู้นักตรวจสอบภำยในระหว่ำงมหำวิทยำลัย โดยน ำควำมรู้ที่ได้มำปรับใช้ในภำรกิจ

อธิกำรบดี 

งำนบริหำรทั่วไป งำนตรวจสอบ งำนติดตำม วิเครำะห์ และพัฒนำ 
 

หัวหน้ำหน่วยตรวจสอบภำยใน 
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กำรตรวจสอบภำยในให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น อำทิ กำรยืนยันหนังสือค้ ำประกันในกรณีท ำสัญญำฯ 
เนื่องจำกเกิดกำรปลอมแปลงหนังสือค้ ำประกันขึ้นที่มหำวิทยำลัยอ่ืน ส่งผลให้ต้องมีกำรยกเลิกสัญญำและ
ปัญหำทำงกฎหมำยต่ำง ๆ ตำมมำอีกมำกมำย มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรีจึงได้ด ำเนินกำรยืนยันหนังสือ
ค้ ำประกันฯ ในกรณีที่ผู้ประกอบกำรน ำหนังสือค้ ำประกันฯ มำค้ ำประกันสัญญำ เพ่ือเป็นกำรป้องกันกัน
ปัญหำต่ำง ๆ ที่อำจจะเกิดขึ้น 

(2) บริบทเชิงกลยุทธ์ 
ควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์ของหน่วยตรวจสอบภำยใน ได้แก่ กำรพัฒนำระบบกำรตรวจสอบภำยใน

ออนไลน์ เพ่ือให้สำมำรถเฝ้ำระวังและตรวจสอบได้โดยตรงจำกหน่วยตรวจสอบภำยในโดยไม่ต้องออกไปที่
หน่วยรับตรวจ  โดยสำมำรถเรียกข้อมูล รำยงำนต่ำง ๆ จำกระบบกำรตรวจสอบออนไลน์ เพ่ือน ำมำ
พิจำรณำวิเครำะห์ข้อมูล คัดกรองข้อมูลที่อำจผิดปกติ เพ่ือลดปริมำณข้อมูลกำรตรวจสอบที่ต้องลงพ้ืนที่
ตรวจสอบจริงได ้ปัจจุบันควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์ดงกล่ำวอยู่ระหว่ำงกำรศึกษำข้อมูลที่หน่วยรับตรวจใช้งำน 
เพ่ือน ำมำเป็นรำยงำนที่หน่วยตรวจสอบภำยในต้องกำร และพิจำรณำร่ำงTOR ควำมต้องกำรระบบ
ตรวจสอบออนไลน์กับสถำนส่งเสริมและพัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำร (MIS) ซ่ึงเป็นผู้จัดท ำระบบ 

ส่วนควำมได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่ส ำคัญ ได้แก่ บุคลำกรมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ ด้ำนกำร
ตรวจสอบภำยใน และสำมำรถปฏิบัติงำนไดต้ำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยในภำครัฐ 

(3) ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ (Performance Improvement System) 
หน่วยตรวจสอบภำยใน มีแนวทำงกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 
1. กำรประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรปฏิบัติงำนของหน่วยตรวจสอบภำยใน จำกผู้มีส่วนได้เสีย 

ทั้งจำกผู้บริหำร หน่วยรับตรวจ และส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน โดยน ำข้อมูลผลกำรประเมิน 
ควำมพึงพอใจมำพิจำรณำวิเครำะห์ ให้ทรำบสิ่งที่ควรปรับปรุง พัฒนำ ได้ตรงตำมควำมต้องกำรของผู้มีส่วน
ได้เสีย โดยมิให้ขัดต่อหลักกำร มำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยในที่ถือปฏิบัติ โดยค ำนึงถึงควำมเป็นอิสระ และ
ควำมเที่ยงธรรม 

2. กำรน ำผลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ กำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรจัดกำรควำมรู้ และ
มำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยในภำครัฐ  รวมถึงข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงำน มำเป็นข้อมูลหนึ่งในกำรปรับปรุงพัฒนำหน่วยตรวจสอบภำยใน 

3. กำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ของหน่วยตรวจสอบภำยใน โดยกำรน ำหลักกำร SWOT , PDCA มำใช้
ในกำรบริหำรจัดกำร 
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บทที่ 2 
ผลกำรด ำเนินงำนและผลกำรประเมินตนเอง 

 
องค์ประกอบที่ 1  การบริหารจัดการ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1   : ผลการบริหารและจัดการของผู้บริหารหน่วยงาน   
  ปีการศึกษา 2559 (ก.ค. 59 - มิ.ย. 60) 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนกำร 
 
ประเด็นการประเมิน : 

1. พัฒนำแผนกลยุทธ์จำกผลกำรวิเครำะห์ SWOT หรือแผนปฏิบัติกำรโดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของ
หน่วยงำนและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหำวิทยำลัย โดยก ำหนดตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์/
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี และค่ำเป้ำหมำยของแต่ละตัวบ่งชี้ เพ่ือวัดควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 

2. ด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงที่เป็นผลจำกกำรวิเครำะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจำกปัจจัย
ภำยนอกหรือปัจจัยที่ไม่สำมำรถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจของหน่วยงำนและ
ให้ระดับควำมเสี่ยงลดลงจำกเดิม 

3. บริหำรงำนด้วยหลักธรรมำภิบำลอย่ำงครบถ้วนทั้ง 10 ประกำรที่อธิบำยกำรด ำเนินงำนอย่ำงชัดเจน 
4. ค้นหำแนวปฏิบัติที่ดีจำกควำมรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลทักษะของผู้มีประสบกำรณ์ตรงและแหล่ง

เรียนรู้อ่ืน ๆ ตำมประเด็นควำมรู้ที่ครอบคลุมพันธกิจของหน่วยงำนและจัดเก็บอย่ำงเป็นระบบโดย
เผยแพร่ออกมำเป็นลำยลักษณ์อักษรและน ำมำปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนจริง 

5. กำรก ำกับติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรและแผนพัฒนำบุคลำกรของหน่วยงำน 
6. ด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในตำมระบบและกลไกที่เหมำะสมและสอดคล้อง

กับพันธกิจของหน่วยงำนและพัฒนำกำรของหน่วยงำนที่ได้ปรับให้กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกัน
คุณภำพเป็นส่วนหนึ่งของกำรบริหำรงำนหน่วยงำนตำมปกติที่ประกอบด้วย กำรควบคุมคุณภำพ 
กำรตรวจสอบคุณภำพ และกำรประเมินคุณภำพ 
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เกณฑ์การประเมิน CUPT QA (7 คะแนน) : 
 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 6 คะแนน 7 

ไม่มีกำร
ด ำเนินงำน 
ตำมเกณฑ์ที่
ก ำหนด 
 

มีผลกำรด ำเนินงำน
เบื้องต้น  
(เป็นข้อมูลดิบ  
เริ่มมรีะบบ  
แต่ยังไมส่มบรูณ์  
ไม่สำมำรถ/  
ไม่มีกำรวิเครำะห์) 

มีกำรเก็บข้อมลู
อย่ำงเป็นระบบ 
สำมำรถ/มผีล
กำรวิเครำะห์
กำรด ำเนินงำน
เทียบกับ
เป้ำหมำย 

3 + มีแนวโนม้ 
ผลกำรด ำเนินงำน
ของระบบดีท ำให้
เกิดผลเป็นไป/ 
ในทิศทำงตำม
เป้ำหมำยที่
ก ำหนด 

4 + มีผลกำร
ด ำเนินงำน
เหนือกว่ำที่
เกณฑ์ก ำหนด
ส่งผลให้เกดิ
กำรพัฒนำ
ระบบ 

5 + มีผลกำร
ด ำเนินงำน 
ที่เท่ำหรือสูงกว่ำคู่
เทียบในระดับช้ัน
น ำของประเทศ  
มีกำรด ำเนินงำนที่ดี
ต่อเนื่องส่งผลให้
กำรด ำเนินงำน
เทียบเทำ่หรือสูง
กว่ำคู่เทียบ (คู่
เทียบช้ันน ำ
ระดบัประเทศ) 

Excellent 
(Example of 

World-class or 
Leading 
Practices) 

Absolutely 
Inadequate 

The QA practice to 
fulfil the criterion is 
not implemented. 
There are no 
plans, documents, 
evidences or 
results available. 
Immediate 
improvement 
must be made. 

Inadequate and 
Improvement is 
Necessary 
The QA practice to 
fulfil the criterion is 
still at its planning 
stage or is inadequate 
where improvement 
is necessary. There is 
little document or 
evidence available. 
Performance of the 
QA practice shows 
little or poor results. 

  

Inadequate but 
Minor 
Improvement 
Will Make It 
Adequate 
The QA practice 
to fulfil the 
criterion is 
defined and 
implemented 
but minor 
improvement is 
needed to fully 
meet them. 
Documents are 
available but no 
clear evidence to 
support that they 
have been fully 
used. 
Performance of 
the QA practice 
shows 
inconsistent or 
some results. 

Adequate as 
Expected 
The QA practice to 
fulfil the criterion is 
adequate and 
evidences support 
that it has been 
fully implemented. 
Performance of 
the QA practice 
shows consistent 
results as 
expected. 

Better Than 
Adequate 
The QA practice 
to fulfil the 
criterion is 
better than 
adequate. 
Evidences 
support that it 
has been 
efficiently 
implemented. 
Performance of 
the QA practice 
shows good 
results and 
positive 
improvement 
trend. 

Example of Best 
Practices 
The QA practice to 
fulfil the criterion is 
considered to be 
example of best 
practices in the field. 
Evidences support 
that it has been 
effectively 
implemented. 
Performance of QA 
practice shows very 
good results and 
positive 
improvement trend. 

Excellent 
The QA practice 
to fulfil the 
criterion is 
considered to be 
excellent or 
example of 
worldclass 
practices in the 
field. Evidences 
support that it has 
been innovatively 
implemented. 
Performance of 
the QA practice 
shows excellent 
results and 
outstanding 
improvement 
trends. 

 



  

  9 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน  : 
 

รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน 

1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT หรือแผนปฏิบัติการโดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของ
หน่วยงานและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย โดยก าหนดตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์/
แผนปฏิบัติการประจ าปี 

 หน่วยตรวจสอบภำยในได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีเป็นประจ ำทุกปี เพ่ือก ำหนดทิศทำงกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยตรวจสอบภำยใน ทั้งด้ำนอัตรำก ำลัง แนวทำงกำรตรวจสอบ แผนงำนและงบประมำณ  
พร้อมทั้งก ำหนดตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี เพ่ือวัดควำมควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมแผนฯ 
โดยจะมีกำรประชุมระดมควำมเห็นภำยในหน่วยตรวจสอบภำยใน เพ่ือวำงแผนกำรท ำงำน ติดตำมงำน และ
แก้ปัญหำที่เกิดจำกกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ  และก่อนกำรออกตรวจสอบทุกครั้ง  ได้จัดซักซ้อม
ควำมเข้ำใจ รวมทั้งประชุมเพ่ือให้ระดมควำมเห็นเกี่ยวกับประเด็นกำรตรวจสอบและหรือประเด็นที่คำดว่ำจะเป็น
ข้อตรวจพบที่ส ำคัญ ปัญหำอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละงำน  รวมถึงซักซ้อมควำมเข้ำใจในขั้นตอนหรือกระบวนกำร
ตรวจสอบต่ำง ๆ รวมถึงกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมตำมระเบียบมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ว่ำด้วยกำรติดตำม 
ตรวจสอบ ประเมินผลงำน และกำรตรวจสอบภำยใน พ.ศ. 2551 ที่ก ำหนดให้หน่วยตรวจสอบภำยในมีภำรกิจ
หลัก คือ งำนตรวจสอบด้ำนกำรเงินและบัญชี ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  ด้ำนสำรสนเทศ  
งำนสอบทำนระบบควบคุมภำยใน และระบบบริหำรควำมเสี่ยง  รวมทั้งงำนอ่ืนๆ ตำมท่ีมหำวิทยำลัยมอบหมำย 
 ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในโดยสรุป เป็นดังนี้ 

1. กำรวำงแผนตรวจสอบ ประกอบด้วย กำรส ำรวจข้อมูลเบื้องต้น กำรประเมินผลระบบควบคุม
ภำยใน กำรประเมินควำมเสี่ยง กำรวำงแผนกำรตรวจสอบ และกำรวำงแผนกำรปฏิบัติงำน 

2. กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ ประกอบด้วย กำรรวบรวมหลักฐำน กำรรวบรวมกระดำษท ำกำร และ
กำรสรุปผลกำรตรวจสอบ 

3. กำรจัดท ำรำยงำน ได้แก่ กำรจัดท ำรำยงำนผลกำรตรวจสอบ 
4. กำรติดตำมผล ได้แก่ กำรติดตำมผลตำมกำรปฏิบัติตำมข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 

 โดยในปีที่ผ่ำนมำ ผลกำรตรวจสอบที่ส ำคัญ อำทิ ตรวจพบประเด็นกำรจัดท ำรำคำกลำงสูงเกินควำม 
เป็นจริงของกำรก่อสร้ำงอำคำรแห่งหนึ่ง เป็นเงินประมำณ 1.6 ล้ำนบำท ท ำให้สำมำรถประหยัดงบประมำณลง
ไดใ้นส่วนนี้ 
 ทั้งนี้ หน่วยตรวจสอบภำยในได้รำยงำนผลกำรตรวจสอบในเรื่องต่ำง ๆ ผ่ำนสำยกำรบังคับบัญชำ
โดยตรงกับอธิกำรบดี และน ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำน เป็นครำว ๆ 
ไป ซึ่งจักได้รับทรำบข้อเสนอแนะ ควำมเห็นจำกอธิกำรบดีและหรือคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงำน เพ่ือหน่วยตรวจสอบภำยในรับมำด ำเนินกำรต่อไป รวมทั้งรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำม



  

  10 
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แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีทุกไตรมำสให้กับส่วนแผนงำน เพ่ือรวบรวมสรุปเป็นภำพรวมของมหำวิทยำลัย เสนอ
อธิกำรบดีต่อไป 
 
2. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย

ภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานและให้
ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

 ตำมที่มหำวิทยำลัยได้แต่งตั้งคณะท ำงำนบริหำรควำมเสี่ยงประจ ำหน่วยงำนนั้น หน่วยตรวจสอบ
ภำยในได้เสนอรำยชื่อบุคลำกรภำยในหน่วยงำน และได้รับกำรแต่งตั้งเป็นคณะท ำงำนบริหำรควำมเสี่ยงประจ ำ
หน่วยงำน ตำมค ำสั่งมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 153/2557 ลงวันที่ 29 มกรำคม พ.ศ. 2557 โดยมีหัวหน้ำ
หน่วยตรวจสอบภำยในเป็นประธำนคณะท ำงำน และเจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป เป็นคณะท ำงำน เพ่ือให้เป็นไป
ตำมนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่ให้บุคลำกรในหน่วยงำนทุกระดับมีส่วนร่วมในระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง   
 โดยในปีงบประมำณ 2560 หน่วยตรวจสอบภำยในได้ด ำเนินกำรวิเครำะห์และระบุควำมเสี่ยง 
รวมถึงปัจจัยที่ท ำให้เกิดควำมเสี่ยง ตำมรูปแบบที่มหำวิทยำลัยก ำหนด ตำมแบบฟอร์ม SUT-RM1 และ SUT-
RM2 โดยน ำข้อมูลในปีงบประมำณ 2559 มำประกอบในกำรพิจำรณำในกำรจัดท ำในตำมแบบฟอร์มใน
ปีงบประมำณ 2560  ซ่ึงหน่วยตรวจสอบภำยในได้ด ำเนินกำรประเมินควำมเสี่ยง ทั้งโอกำสของควำมเสี่ยง และ
ผลกระทบของควำมเสี่ยง  รวมถึงจัดล ำดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยงตำมรูปแบบที่มหำวิทยำลัยก ำหนด ตำม
แบบฟอร์ม SUT-RM3 ในปีงบประมำณ 2560 ตำมกระบวนกำรของมหำวิทยำลัยนั้น หน่วยงำนต่ำง ๆ ต้องส่ง
ข้อมูลควำมเสี่ยง (เอกสำรประกอบที่ 1)  ให้กับคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงของมหำวิทยำลัยผ่ำนระบบ
บริหำรควำมเสี่ยงออนไลน์ เพ่ือพิจำรณำว่ำข้อมูลควำมเสี่ยงนั้น (แบบฟอร์ม SUT-RM1-3) ว่ำเป็นควำมเสี่ยงที่
แท้จริงหรือเป็นปัญหำของหน่วยงำนเอง หำกพิจำรณำแล้วถือว่ำเป็นควำมเสี่ยง หน่วยงำนจะต้องด ำเนินกำร
จัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยง(แบบฟอร์ม SUT-RM4) เพ่ือจัดกำรควำมเสี่ยงนั้นต่อไป  แต่หน่วยตรวจสอบ
ภำยในได้รับกำรพิจำรณำว่ำเป็นปัญหำของหน่วยงำน หน่วยตรวจสอบภำยในสำมำรถจัดกำรแก้ปัญหำนี้ได้โดย
หน่วยงำนเอง โดยข้อมูลควำมเสี่ยงของหน่วยตรวจสอบภำยในเป็นเรื่องกำรขำดควำมเป็นอิสระในกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ สำเหตุเนื่องจำกหน่วยรับตรวจและหรือผู้บริหำรหน่วยงำนบำงหน่วยหน่วยไม่เข้ำใจบทบำทหน้ำที่ ของ
หน่วยตรวจสอบภำยในอย่ำงแท้จริง โดยมีกิจกรรมควบคุม ได้แก่ กำรชี้แจงบทบำทหน้ำที่ของหน่วยตรวจสอบ
ภำยในให้แก่หน่วยรับตรวจและหรือผู้บริหำรหน่วยงำน ซึ่งผลคะแนนระดับควำมเสี่ยงหลังจำกด ำเนินกำรตำม
กิจกรรมควบคุมแล้วอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (3 คะแนน) หน่วยตรวจสอบภำยในจึงไม่ต้องจัดท ำแผนบริหำร
ควำมเสี่ยงตำมรูปแบบที่มหำวิทยำลัยก ำหนด แบบฟอร์ม SUT-RM4 
 อย่ำงไรก็ตำม หน่วยตรวจสอบภำยในมีหน้ำที่ในกำรสอบทำนกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำม
เสี่ยงระดับหน่วยงำนและระดับมหำวิทยำลัย เพ่ือประเมินผลควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนตำมแผนฯ โดยใน
ปีงบประมำณ 2560 รอบครึ่งปีแรก หน่วยตรวจสอบภำยในได้สอบทำนแผนบริหำรควำมเสี่ยง จ ำนวน  
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12 ควำมเสี่ยง ผลกำรสอบทำนพบว่ำ ระดับควำมเสี่ยงส่วนใหญ่หลังกำรสอบทำนยังเกินระดับที่ยอมรับได้  
เนื่องจำกเป็นรอบครึ่งปีงบประมำณ กำรด ำเนินกำรตำมกิจกรรมควบคุมควำมเสี่ยงยังอยู่ระหว่ำงด ำ เนินกำร 
ไม่แล้วเสร็จ ท ำให้ไม่เกิดผลลัพธ์อย่ำงที่ควรจะเป็น ซึ่งหน่วยงำนที่รับผิดชอบจะต้องด ำเนินกิจกรรมควบคุม
ต่อไป เพ่ือให้ได้ผลตำมท่ีคำดหมำย จนสำมำรถลดระดับควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ 

 
3. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน 

 หน่วยตรวจสอบภำยในยึดหลักธรรมำภิบำลในกำรบริหำรงำน มีคุณธรรม จริยธรรม บริหำรงำนด้วยควำม
โปร่งใส ตรวจสอบได้ กำรมีส่วนร่วม กระจำยอ ำนำจควำมรับผิดชอบให้บุคลำกร โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของ
บุคลำกร  หน่ วยงำนและองค์กร   อีกทั้ ง  มีควำมมุ่ งมั่ น  ตั้ ง ใจ  และมีควำมคิดริ เ ริ่ มสร้ ำ งสรร 
ในกำรพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลตำมแผนกำรด ำเนินงำนที่ตั้งไว้ ตำมหลักธรรมำภิบำลทั้ง 
10 ประกำร ดังนี้ 

1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 
หน่วยตรวจสอบภำยในสำมำรถปฏิบัติงำนเสร็จสิ้นตำมก ำหนดเป็นไปตำมแผน และรำยงำนผลต่อ
อธิกำรบดี และ คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำน ทันตำมก ำหนด 

2) หลักประสิทธิภำพ (Efficiency) 
หน่วยตรวจสอบภำยในได้วำงแผนกำรตรวจสอบโดยค ำนึงถึงควำมคุ้มค่ำ จำกต้นทุนที่ใช้ไป และ
ผลลัพธ์ที่จะได้จำกกำรตรวจสอบ 

3) หลักกำรตอบสนอง (Responsiveness) 
หน่วยตรวจสอบภำยในสำมำรถปฏิบัติงำนได้ตำมที่ผู้มีส่วนได้เสียคำดหวังไว้ตำมสมควร 

4) หลักภำระรับผิดชอบ (Accountability) 
หน่วยตรวจสอบภำยในยึดถือและปฏิบัติงำนได้ตำมระเบียบมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลงำน และกำรตรวจสอบภำยใน พ.ศ. 2551 โดยรับผิดชอบกำร
ตรวจสอบด้ำนต่ำง ๆ ตำมภำรกิจที่ก ำหนดไว้ในระเบียบดังกล่ำว 

5) หลักควำมโปร่งใส (Transparency) 
หน่วยตรวจสอบภำยในปฏิบัติงำนด้วยควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยจัดท ำร่ำงรำยงำนผลกำร
ตรวจสอบให้หน่วยรับตรวจ และรับฟังควำมเห็นก่อนออกรำยงำนฉบับจริง 

6) หลักกำรมีส่วนร่วม (Participation) 
หน่วยตรวจสอบภำยในได้มีกำรระดมควำมเห็นทั้งจำกบุคลำกรของหน่วยงำนเอง ผู้บริหำร
มหำวิทยำลัย ผู้บริหำรและบุคลำกรของหน่วยรับตรวจ รวมทั้งเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบจำกส ำนักงำน
กำรตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) โดยจัดท ำแบบสอบถำมควำมพึงพอใจ 

7) หลักกำรกระจำยอ ำนำจ (Decentralization) 
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หัวหน้ำหน่วยตรวจสอบภำยในได้มีกำรกระจำยอ ำนำจโดยกำรมอบหมำยหน้ำที่ กำรตัดสินใจ 
ให้กับบุคลำกรภำยในหน่วยงำน และร่วมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติงำนตำมสมควร 

8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) 
หน่วยตรวจสอบภำยในปฏิบัติงำนโดยยึดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เป็นส ำคัญและปฏิบัติต่อบุคลำกร
ทุกระดบัอย่ำงเท่ำเทียมกัน  

9) หลักควำมเสมอภำค (Equity) 
หน่วยตรวจสอบภำยในปฏิบัติต่อบุคลำกรทุกหน่วยงำน ทุกระดับอย่ำงเท่ำเทียมกัน 

10) หลักมุ่งเน้นฉันทำมติ (Consensus Oriented) 
หน่วยตรวจสอบภำยในจะสรุปหำข้อตกลงกับผู้มีส่วนได้เสีย ตำมที่ได้กล่ำวมำแล้วเกี่ยวกับกำรจัด
รำยงำนผลกำรตรวจสอบ โดยเฉพำะผู้ได้รับผลกระทบให้ยอมรับประเด็นกำรตรวจพบ จึงจะ
สำมำรถออกรำยงำนผลกำรตรวจสอบฉบับจริงได้ 
 

4. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงและแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ 
ตามประเด็นความรู้ที่ครอบคลุมพันธกิจของหน่วยงานและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็น
ลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
 หน่วยตรวจสอบภำยในได้ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดกำรควำมรู้ ดังนี้ 

1. หน่วยตรวจสอบภำยในได้แต่งตั้งคณะท ำงำนกำรบริหำรจัดกำรควำมรู้ประจ ำหน่วยงำน ตำม
นโยบำยของมหำวิทยำลัย โดยได้ก ำหนดประเด็นควำมรู้และเป้ำหมำยกำรจัดกำรควำมรู้ของหน่วยงำนให้
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหำวิทยำลัย ตำมยุทธศำสตร์ กำรบริหำรจัดกำรที่ดี มีประสิทธิภำพสูงภำยใต้
อัตตำภิบำล และธรรมำภิบำลของมหำวิทยำลัย รวมทั้งได้ก ำหนดประเด็นควำมรู้ เรื่อง “กำรแบ่งปันและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในที่มีประสิทธิภำพ” โดยมีเป้ำหมำยเพ่ือให้บุคลำกรภำยใน
หน่วยตรวจสอบภำยในได้แบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องที่มีทักษะและควำมช ำนำญ เพ่ือให้กำร
ปฏิบัติงำนของหน่วยตรวจสอบภำยในมีประสิทธิภำพ และประสิทธิผลมำกยิ่งขึ้น 

2. หน่วยตรวจสอบภำยในได้ก ำหนดบุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำยที่จะพัฒนำควำมรู้  ตำมประเด็นควำมรู้ 
ประกอบด้วยพนักงำนธุรกำร จ ำนวน 1 คน เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป จ ำนวน 5 คน และหัวหน้ำหน่วย
ตรวจสอบภำยใน อีก 1 คน รวมเป็นทั้งหมด 7 คน โดยกำรให้บุคลำกรเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรม
หลักสูตรประกำศนียบัตรผู้ตรวจสอบภำยในภำครัฐ (CGIA) ตำมหลักสูตรที่สนใจ และหลักสูตรอ่ืนที่ต้องกำร
ควำมรู้เพิ่มเติม เพ่ือเพ่ิมทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถของผู้ตรวจสอบภำยใน 

3. หน่วยตรวจสอบภำยในได้มีแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทักษะของผู้มีประสบกำรณ์ตรง (Tacit 
Knowledge) เพ่ือค้นหำแนวปฏิบัติที่ดีตำมประเด็นควำมรู้ที่ก ำหนด และเผยแพร่สู่บุคลำกรภำยในหน่วยงำน 
โดยกำรจัดประชุมระดมควำมคิดเห็น ควำมรู้ที่ได้จำกกำรอบรมสัมมนำ ประสบกำรณ์ตรงจำกกำรตรวจสอบ
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ของเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบภำยใน โดยจัดท ำเป็นแฟ้มข้อมูลกำรอบรมสัมมนำทั้งในรูปแบบเอกสำร และข้อมูล
ไฟล์ในโปรแกรม Google Drive 

4. หน่วยตรวจสอบภำยในได้มีกำรรวบรวมควำมรู้ตำมประเด็นควำมรู้ ทั้งท่ีมีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่ง
เรียนรู้อ่ืนๆ เช่น จำกกรมบัญชีกลำง  จำกกำรสืบค้นข้อมูลใน Website น ำมำประยุกต์เป็นแนวปฏิบัติที่ดี 
และจัดเก็บอย่ำงเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมำเป็นลำยลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge)  

5. หน่วยตรวจสอบภำยในได้มีกำรน ำควำมรู้ที่ได้จำกกำรจัดกำรควำมรู้ในปีกำรศึกษำปัจจุบัน หรือปี
กำรศึกษำที่ผ่ำนมำเป็นลำยลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) และจำกควำมรู้ ทักษะของผู้มีประสบกำรณ์
ตรง น ำขั้นตอนของแนวปฏิบัติที่ดีมำใช้ให้เป็นประโยชน์ เช่น ใช้ในกำรวำงแผนกำรตรวจสอบ ใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนตรวจสอบ เป็นต้น 

 
5. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน 

 ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 2559 ของหน่วยตรวจสอบภำยใน ได้จัดท ำให้สอดคล้องกับ
ภำรกิจของหน่วยงำน ครอบคลุมทุกภำรกิจ ภำยใต้แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 
ระยะที่ 10 (พ.ศ. 2555-2564) ข้อ 5. กำรบริหำรจัดกำรที่ดี มีประสิทธิภำพสูง ภำยใต้อัตตำภิบำลและ  
ธรรมำภิบำลของมหำวิทยำลัย ซึ่งกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี จะมีกำรประชุมระดมควำมคิดเห็นของ
บุคลำกรภำยในหน่วยงำน เพ่ือให้ทุกคนมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผนฯ  
 หน่วยตรวจสอบภำยในมีกำรแบ่งส่วนงำนออกเป็น 3 งำน ได้แก่ (1) งำนบริหำรทั่วไป (2) งำน
ตรวจสอบ (3) งำนติดตำม วิเครำะห์ และพัฒนำ เพ่ือก ำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของแต่ละงำนให้ชัดเจน
ยิ่งขึ้น ในกำรจัดท ำแผนมีกำรก ำหนดเป้ำหมำย ตัวชี้วัด ให้ผู้รับผิดชอบแต่ละงำนได้รับทรำบ และปฏิบัติงำน
ให้ได้ตำมเป้ำหมำย ตัวชี้วัดนั้น  โดยมหำวิทยำลัยก ำหนดให้ต้องมีกำรรำยงำนผลตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
ด ำเนินกำรเปรียบเทียบกับเป้ำหมำย และตัวชี้วัด ทุกไตรมำส ให้ส่วนแผนงำนด ำเนินกำรสรุปรวบรวม
น ำเสนออธิกำรบดีพิจำรณำสั่งกำรต่อไป เพ่ือวัดควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนว่ำเป็นไปตำมแผนหรือไม่
เพียงใด ในส่วนของหน่วยตรวจสอบภำยในได้รำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในต่ออธิกำรบดีตำมระเบียบ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลงำน และกำรตรวจสอบภำยใน พ.ศ. 
2551 และน ำเสนอที่ประชุมคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำน เพ่ือพิจำรณำให้ข้อคิด
ควำมเห็นให้หน่วยตรวจสอบภำยในรับมำด ำเนินกำรต่อไป 
 กำรพัฒนำบุคลำกรของหน่วยตรวจสอบภำยใน ด ำเนินกำร ดังนี้ 

1. หน่วยตรวจสอบภำยในได้ก ำหนดแผนพัฒนำบุคลำกรในระยะยำว 5 ปี โดยเฉพำะหลักสู ตร
ประกำศนียบัตรผู้ตรวจสอบภำยในภำครัฐ (Certified Government Internal Auditor :  CGIA) ซึ่ ง
ก ำหนดให้บุคลำกรของหน่วยงำนแต่ละคนต้องเข้ำรับกำรอบรมหลักสูตรดังกล่ำว  
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2. ในปีกำรศึกษำ 2559 โดยส่วนใหญ่บุคลำกรของหน่วยตรวจสอบภำยในได้เข้ำร่วมกำรอบรม
หลักสูตรประกำศนียบัตรผู้ตรวจสอบภำยในภำครัฐ (Certified Government Internal Auditor : CGIA)  
ตำมแผนฯ และบุคลำกรทุกคนได้เข้ำร่วมอบรม สัมมนำอ่ืนที่มหำวิทยำลัยจัดอบรมฯ ทั้งภำยในมหำวิทยำลัย 
และภำยนอกมหำวิทยำลัย 

3. หน่วยตรวจสอบภำยในได้จัดท ำ “แบบรำยงำนผลกำรอบรมกำรฝึกอบรม/สัมมนำ/ดูงำน” โดยให้
บุคลำกรที่เข้ำรับกำรอบรมฯ หลักสูตรต่ำง ๆ มีหน้ำที่รำยงำนผลตำมแบบฯ ซึ่งประกอบไปด้วยหัวข้อ  
 - รำยละเอียดเรื่อง เวลำ สถำนที่ งบประมำณของกำรอบรมฯ 

 - สำระส ำคัญโดยสรุปของกำรอบรมฯ 
 - ประโยชน์ที่ได้รับและกำรน ำมำปรับใช้ในหน่วยงำน 

 นอกจำกนี้ ยังได้น ำไฟล์บรรยำยและไฟล์เสียงของกำรอบรม มำบันทึกในระบบเก็บข้อมูลของหน่วย
ตรวจสอบภำยใน เพ่ือให้บุคลำกรสำมำรถศึกษำ เรียนรู้ได้ในเบื้องต้น และในอนำคตจะให้ผู้ที่เข้ำรับกำรอบรม
ในแต่ละเรื่องน ำเสนอตำมรูปแบบของกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Management : KM) 
 

6. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
พันธกิจของหน่วยงานและพัฒนาการของหน่วยงานที่ได้ปรับให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานหน่วยงานตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ
คุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 
 หน่วยตรวจสอบภำยในมีกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพภำยในตำมระบบและกลไกกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย โดยได้เสนอรำยชื่อให้มหำวิทยำลัยแต่งตั้งคณะท ำงำนประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ ประจ ำหน่วยตรวจสอบภำยใน ตำมค ำสั่งฯ ที่ 309/2550 ลงวันที่ 15 พฤษภำคม 2550 
ก ำหนดผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพ  
 หน่วยตรวจสอบภำยในด ำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำด้วยองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ขั้นต่ ำที่
มหำวิทยำลัยก ำหนด ปีกำรศึกษำ 2559 มี 2 องค์ประกอบ 3 ตัวบ่งชี้  รวมถึงได้จัดท ำคู่มือกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำเป็นประจ ำทุกปี โดยมีกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพที่ครบถ้วน ทั้งกำรควบคุม
คุณภำพ โดยกำรวำงแผนและด ำเนินกำรตำมแผนกำรประกันคุณภำพภำยในหน่วยงำน มีกำรติดตำม 
ตรวจสอบข้อมูลตำมตัวบ่งชี้และเกณฑ์กำรประเมิน  
 หน่วยตรวจสอบภำยในได้รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำต่อคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน (ระดับหน่วยงำน) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 เมื่อวันที่ 22 สิงหำคม 2559 และในระดับ
สถำบัน เมื่อวันที่ 7 ตุลำคม 2559  ทั้งนี้ จำกผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของคณะกรรมกำรประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำ ได้ให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยตรวจสอบภำยในที่ส ำคัญ อำทิ ควรเตรียมหรือพัฒนำบุคลำกร 
ให้มีศักยภำพในกำรตรวจสอบด้ำนสำรสนเทศ และควรมีแผนพัฒนำบุคลำกรให้สอดคล้องกับภำรกิจครบ 



  

  15 

รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน 

ทุกด้ำน ซึ่งหน่วยตรวจสอบภำยในได้ก ำหนดแผนพัฒนำบุคลำกรในระยะยำว 5 ปี โดยเฉพำะหลักสูตร
ประกำศนียบัตรผู้ตรวจสอบภำยในภำครัฐ (Certified Government Internal Auditor : CGIA) ก ำหนดให้
บุคลำกรของหน่วยงำนแต่ละคนต้องเข้ำรับกำรอบรมหลักสูตรดังกล่ำว  โดยในปีกำรศึกษำ 2559 หน่วย
ตรวจสอบภำยในได้ส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรอบรมกำรตรวจสอบด้ำนกำรเงินบัญชี ด้ำนสำรสนเทศ ด้ำนบริหำร
จัดกำร และด้ำนกำรให้ค ำปรึกษำในระดับกลำง(Intermediate) จ ำนวน 3 คน และระดับสูง (Advanced)  
จ ำนวน 4 คน ตำมหลักสูตรประกำศนียบัตรผู้ตรวจสอบภำยในภำครัฐ (Certified Government Internal 
Auditor : CGIA) เพ่ือเป็นกำรเพ่ิมพูนควำมรู้ น ำควำมรู้ที่ได้มำประยุกต์ในกำรตรวจสอบให้เป็นไปตำม
มำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยในภำครัฐ 

 
 

การประเมินตนเอง  : 
 

ผลกำรด ำเนินงำนตำม
เกณฑ์มำตรฐำน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 
กำรประเมิน 

เป้ำหมำยที่ตั้งไว้ 
(ตำมเกณฑ์มำตรฐำน) 

บรรลุเป้ำหมำย () หรือ 
ไม่บรรลุเป้ำหมำย () 

มีกำรเก็บข้อมูลอย่ำงเป็น
ระบบ สำมำรถน ำมำ
พิจำรณำ วิเครำะห์ 

เปรียบเทียบกับเป้ำหมำย 
วัตถุประสงค์ได้ตำมควร 

 

3 คะแนน 3 คะแนน  

 
รายการหลักฐาน :   

1. ข้อมูลควำมเสี่ยงหน่วยตรวจสอบภำยใน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2   : ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  ปีการศึกษา 2559 (ก.ค. 59 - มิ.ย. 60) 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนกำร 
 
ประเด็นการประเมิน : 

1. มีกำรวิเครำะห์และพัฒนำคุณภำพของกำรบริกำร และคุณภำพของสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกอย่ำง
สม่ ำเสมอ (AUN QA 10.5) 

2. มีระบบและกลไกกำรรวบรวมและกำรรับข้อมูลป้อนกลับจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม (เช่น มี
ช่องทำงหลำกหลำยในกำรรับข้อมูล เป็นต้น) (AUN QA 10.6) 

3. มีข้อมูลป้อนกลับอยู่ในระดับควำมพึงพอใจที่ก ำหนดไว้ มีกำรติดตำม (monitored) และเทียบเคียง
เพ่ือปรับปรุงและพัฒนำระบบงำน (AUN QA 11.5) 
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เกณฑ์การประเมิน CUPT QA (7 คะแนน) : 
 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 6 คะแนน 7 

ไม่มีกำร
ด ำเนินงำน 
ตำมเกณฑ์ที่
ก ำหนด 
 

มีผลกำรด ำเนินงำน
เบื้องต้น  
(เป็นข้อมลูดิบ  
เริ่มมีระบบ  
แต่ยังไม่สมบรูณ์  
ไมส่ำมำรถ/  
ไม่มีกำรวเิครำะห์) 

มีกำรเก็บข้อมลู
อย่ำงเป็นระบบ 
สำมำรถ/มผีล
กำรวิเครำะห์
กำรด ำเนินงำน
เทียบกับ
เป้ำหมำย 

3 + มีแนวโนม้ 
ผลกำรด ำเนินงำน
ของระบบดีท ำให้
เกิดผลเป็นไป/ 
ในทิศทำงตำม
เป้ำหมำยที่
ก ำหนด 

4 + มีผลกำร
ด ำเนินงำน
เหนือกว่ำที่
เกณฑ์ก ำหนด
ส่งผลให้เกดิ
กำรพัฒนำ
ระบบ 

5 + มีผลกำรด ำเนินงำน 
ที่เท่ำหรือสูงกว่ำคูเ่ทียบ
ในระดับช้ันน ำของ
ประเทศ  
มีกำรด ำเนินงำนที่ดี
ต่อเนื่องส่งผลให้กำร
ด ำเนินงำนเทียบเท่ำหรือ
สูงกว่ำคู่เทยีบ (คู่เทยีบ
ช้ันน ำระดับประเทศ) 

Excellent 
(Example 
of World-
class or 
Leading 
Practices) 

Absolutely 
Inadequate 
The QA practice to 
fulfil the criterion 
is not 
implemented. 
There are no 
plans, documents, 
evidences or res 
ults available. 
Immediate 
improvement 
must be made. 

Inadequate and 
Improvement is 
Necessary 
The QA practice to 
fulfil the criterion is 
still at its planning 
stage or is inadequate 
where improvement 
is necessary. There is 
little document or 
evidence available. 
Performance of the 
QA practice shows 
little or poor results. 

  

Inadequate but 
Minor 
Improvement 
Will Make It 
Adequate 
The QA practice 
to fulfil the 
criterion is 
defined and 
implemented 
but minor 
improvement is 
needed to fully 
meet them. 
Documents are 
available but no 
clear evidence to 
support that they 
have been fully 
used. 
Performance of 
the QA practice 
shows 
inconsistent or 
some results. 
 

Adequate as 
Expected 
The QA practice to 
fulfil the criterion is 
adequate and 
evidences support 
that it has been 
fully implemented. 
Performance of 
the QA practice 
shows consistent 
results as 
expected. 

Better Than 
Adequate 
The QA practice 
to fulfil the 
criterion is 
better than 
adequate. 
Evidences 
support that it 
has been 
efficiently 
implemented. 
Performance of 
the QA practice 
shows good 
results and 
positive 
improvement 
trend. 

Example of Best 
Practices 
The QA practice to fulfil 
the criterion is considered 
to be example of best 
practices in the field. 
Evidences support that it 
has been effectively 
implemented. 
Performance of QA 
practice shows very good 
results and positive 
improvement trend. 

Excellent 
The QA 
practice to 
fulfil the 
criterion is 
considered to 
be excellent 
or example of 
worldclass 
practices in 
the field. 
Evidences 
support that it 
has been 
innovatively 
implemented. 
Performance 
of the QA 
practice 
shows 
excellent 
results and 
outstanding 
improvement 
trends. 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน  : 
 

รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน 

1. มีการวิเคราะห์และพัฒนาคุณภาพของการบริการ และคุณภาพของสิ่งอ านวยความสะดวกอย่าง
สม่ าเสมอ 

 หน่วยตรวจสอบภำยในก ำหนดให้มีกำรประชุมภำยในหน่วยงำนเป็นประจ ำอย่ำงน้อยเดือนละครั้ง หรือ
หำกมีกรณีจ ำเป็นเร่งด่วนก็จะมีกำรประชุมมำกกว่ำนั้น  ทั้งนี้ เพ่ือให้บุคลำกรภำยในหน่วยงำนได้รับทรำบและ
ร่วมระดมควำมคิดเห็นต่อกำรปฏิบัติงำน/กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน ปัญหำอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละงำน 
น ำมำแลกเปลี่ยนเรียนรู้งำนซึ่งกันและกันอย่ำงสม่ ำเสมอ และข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์ในกำรใช้วิเครำะห์ 
พัฒนำงำนให้มีคุณภำพสูงขึ้นตรงตำมวัตถุประสงค์ เป้ำหมำยของหน่วยงำน  
 
2. มีระบบและกลไกการรวบรวมและการรับข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม (เช่น มี

ช่องทางหลากหลายในการรับข้อมูล เป็นต้น) 
 หน่วยตรวจสอบภำยในได้ก ำหนดให้มีกำรรวบรวมข้อมูลจำกผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อำทิ ผู้บริหำร
มหำวิทยำลัย ผู้บริหำร/บุคลำกรของหน่วยงำน/หน่วยรับตรวจ และเจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำนกำรตรวจเงิน
แผ่นดิน (สตง.) โดยจัดท ำแบบสอบถำมควำมพึงพอใจ แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ แบบสอบถำมส ำหรับบุคลำกร
ภำยในมหำวิทยำลัย และแบบสอบถำมส ำหรับบุคลำกรภำยนอกมหำวิทยำลัย (สตง.)   จำกนั้นจะน ำข้อมูลที่
ได้จำกแบบสอบถำม มำวิเครำะห์ สรุปผล เพ่ือน ำมำพิจำรณำหำแนวทำงปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนของหน่วย
ตรวจสอบภำยใน ให้มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล เพ่ิมมำกขึ้น และเป็นไปตำมควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 
 นอกจำกนี้ หน่วยตรวจสอบภำยในยังได้รับข้อสังเกต ข้อเสนอแนะจำกผู้บริหำรมหำวิทยำลัย จำก
คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำน ในช่องทำงอ่ืน เช่น กำรมอบหมำยสั่งกำรจำกฝ่ำย
บริหำร (อธิกำรบดี/รองอธิกำรบดี) และ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมกำรติดตำมฯ เพ่ือน ำมำพิจำรณำ
ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

3. มีข้อมูลป้อนกลับอยู่ในระดับความพึงพอใจที่ก าหนดไว้ มีการติดตาม (monitored) และเทียบเคียง
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบงาน 

 ตำมท่ีหน่วยตรวจสอบภำยในได้จัดท ำแบบสอบถำมควำมพึงพอใจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตำมท่ีกล่ำวไว้
ใน ข้อ 2  เมื่อน ำมำวิเครำะห์ สรุปผล แล้ว คะแนนที่ได้จำกแบบสอบถำมส ำหรับบุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัยมี
ค่ำเฉลี่ยในภำพรวมเท่ำกับ 3.99 หมำยควำมว่ำ ระดับควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก และมีข้อเสนอแนะจำก
ผู้บริหำรหน่วยรับตรวจที่ต้องกำรให้หน่วยตรวจสอบภำยใน ตรวจสอบประเด็นกระบวนกำรทุจริตในหน่วยงำน 
หรือข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ อำทิ กำรตรวจสอบยังไม่ครบถ้วนกับขอบข่ำยที่แจ้งเข้ำด้วย ด้วยข้อจ ำกัดด้ำน
ระยะเวลำส่งผลให้เนื้อหำในรำยงำนผลกำรตรวจสอบอำจยังไม่ชัดเจนเพียงพอ  ส่วนข้อเสนอแนะจำกบุคลำกร
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รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน 

หน่วยรับตรวจ อำทิ เมื่อตรวจพบประเด็น ควรให้ผู้เกี่ยวข้องชี้แจงก่อนรำยงำนผู้บริหำร ควรเพ่ิมเจ้ำหน้ำที่
ตรวจสอบเนื่องจำกหน่วยงำนเพ่ิมขึ้น ควรตรวจทุก 6 เดือน และแจ้งก ำหนดตรวจ แต่ไม่ปฏิบัติตำมที่แจ้ง  
(เอกสำรประกอบที่ 2) 
 ส่วนแบบสอบถำมส ำหรับบุคลำกรภำยนอกมหำวิทยำลัย (สตง.) มีค่ำเฉลี่ยในภำพรวมเท่ำกับ 3. 50 
หมำยควำมว่ำ ระดับควำมพึงพอใจอยู่ในระดับปำนกลำง  โดยที่ต้องกำรให้หน่วยตรวจสอบภำยในตรวจสอบ
เน้นตรวจสอบด้ำนรำยจ่ำยให้ถูกต้องตำมระเบียบจำกเจ้ำหน้ำที่  สตง. ทีมตรวจสอบโรงพยำบำลมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีสุรนำรี และทีมตรวจสอบเทคโนธำนี และควรตรวจสอบงบกำรเงินก่อนน ำส่ง สตง. ข้อมูลจำกทีม
ตรวจสอบเทคโนธำนี (เอกสำรประกอบที่ 3) 
 จำกสรุปผลประเมินควำมพึงพอใจตำมแบบส ำรวจดังกล่ำวข้ำงต้น หน่วยตรวจสอบภำยในจะได้มีกำร
ประชุมระดมควำมคิดเห็นของบุคลำกรของหน่วยงำน เพ่ือรับทรำบผลฯ และหำแนวทำงปรับปรุงแก้ไขให้กำร
ปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล เพ่ิมมำกข้ึน และเป็นไปตำมควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 

 
การประเมินตนเอง  : 

 

ผลกำรด ำเนินงำนตำม
เกณฑ์มำตรฐำน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 
กำรประเมิน 

เป้ำหมำยที่ตั้งไว้ 
(ตำมเกณฑ์มำตรฐำน) 

บรรลุเป้ำหมำย () หรือ 
ไม่บรรลุเป้ำหมำย () 

มีกำรเก็บข้อมูลอย่ำงเป็น
ระบบ สำมำรถน ำมำ
พิจำรณำ วิเครำะห์ 

เปรียบเทียบกับเป้ำหมำย 
วัตถุประสงค์ได้ตำมควร 

 

3 คะแนน 3 คะแนน  

 
รายการหลักฐาน :   

2. สรุปค่ำเฉลี่ย ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน และระดับควำมพึงพอใจของผู้บริหำรมหำวิทยำลัย 
และผู้บริหำร/บุคลำกรของหน่วยงำน/หน่วยรับตรวจ ต่อกำรปฏิบัติงำนของหน่วย
ตรวจสอบภำยใน 

3. สรุปค่ำเฉลี่ย ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน และระดับควำมพึงพอใจของ สตง.  ต่อกำร
ปฏิบัติงำนของหน่วยตรวจสอบภำยใน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3   : คุณภาพของบุคลากรภายในหน่วยงาน 
  ปีการศึกษา 2559 (ก.ค. 59 - มิ.ย. 60) 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนกำร 
 
ประเด็นการประเมิน : 

1. กำรวำงแผนบุคลำกรสำยสนับสนุน (ด้ำนห้องสมุด ด้ำนห้องปฏิบัติกำร  ด้ำนเทคโนโลยีและ
สำรสนเทศ ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก และกำรบริกำรนักศึกษำ) เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนด้ำนต่ำง ๆ  
สนับสนุนให้กำรศึกษำ กำรวิจัย และกำรบริกำรให้เกิดประสิทธิภำพ 

2. ระบบกำรสรรหำและเกณฑ์ในกำรคัดเลือกบุคลำกรสำยสนับสนุนให้เหมำะสมกับต ำแหน่งงำน  
3. กำรประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถของบุคลำกรสำยสนับสนุน  
4. กำรฝึกอบรมและกำรพัฒนำบุคลำกรให้ตรงกับควำมต้องกำรและศักยภำพของบุคลำกรสำย

สนับสนุน  
5. กำรบริหำรจัดกำร รวมทั้งกำรให้รำงวัลหรือผลตอบแทน กำรสร้ำงแรงจูงใจ และกำรได้รับกำร

ยอมรับ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรด้ำนต่ำง ๆ สนับสนุนกำรศึกษำ กำรวิจัย และกำรบริกำรให้เกิดประสิทธิภำพ 
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เกณฑ์การประเมิน CUPT QA (7 คะแนน) : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 6 คะแนน 7 

ไม่มีกำร
ด ำเนินงำน 
ตำมเกณฑ์ที่
ก ำหนด 
 

มีผลกำร
ด ำเนินงำน
เบื้องต้น  
(เป็นข้อมลูดิบ  
เริ่มมีระบบ  
แต่ยังไม่สมบรูณ์  
ไมส่ำมำรถ/  
ไม่มีกำรวเิครำะห์) 

มีกำรเก็บขอ้มลู
อย่ำงเป็นระบบ 
สำมำรถ/มผีล
กำรวิเครำะห์
กำรด ำเนินงำน
เทียบกับ
เป้ำหมำย 

3 + มีแนวโนม้ 
ผลกำรด ำเนินงำน
ของระบบดีท ำให้
เกิดผลเป็นไป/ 
ในทิศทำงตำม
เป้ำหมำยที่
ก ำหนด 

4 + มีผลกำร
ด ำเนินงำน
เหนือกว่ำที่
เกณฑ์ก ำหนด
ส่งผลให้เกดิ
กำรพัฒนำ
ระบบ 

5 + มีผลกำรด ำเนินงำน 
ที่เท่ำหรือสูงกว่ำคูเ่ทียบ
ในระดับช้ันน ำของ
ประเทศ  
มีกำรด ำเนินงำนที่ดี
ต่อเนื่องส่งผลให้กำร
ด ำเนินงำนเทียบเท่ำหรือ
สูงกว่ำคู่เทยีบ (คู่เทยีบ
ช้ันน ำระดับประเทศ) 

Excellent 
(Example of 
World-class 
or Leading 
Practices) 

Absolutely 
Inadequate 
The QA practice to 
fulfil the criterion is 
not implemented. 
There are no 
plans, documents, 
evidences or res 
ults available. 
Immediate 
improvement 
must be made. 

Inadequate and 
Improvement is 
Necessary 
The QA practice to 
fulfil the criterion is 
still at its planning 
stage or is 
inadequate where 
improvement is 
necessary. There is 
little document or 
evidence 
available. 
Performance of 
the QA practice 
shows little or 
poor results. 

  

Inadequate but 
Minor 
Improvement 
Will Make It 
Adequate 
The QA practice 
to fulfil the 
criterion is 
defined and 
implemented 
but minor 
improvement is 
needed to fully 
meet them. 
Documents are 
available but no 
clear evidence to 
support that they 
have been fully 
used. 
Performance of 
the QA practice 
shows 
inconsistent or 
some results. 

Adequate as 
Expected 
The QA practice to 
fulfil the criterion is 
adequate and 
evidences support 
that it has been 
fully implemented. 
Performance of 
the QA practice 
shows consistent 
results as 
expected. 

Better Than 
Adequate 
The QA practice 
to fulfil the 
criterion is 
better than 
adequate. 
Evidences 
support that it 
has been 
efficiently 
implemented. 
Performance of 
the QA practice 
shows good 
results and 
positive 
improvement 
trend. 

Example of Best 
Practices 
The QA practice to fulfil 
the criterion is considered 
to be example of best 
practices in the field. 
Evidences support that it 
has been effectively 
implemented. 
Performance of QA 
practice shows very good 
results and positive 
improvement trend. 

Excellent 
The QA 
practice to fulfil 
the criterion is 
considered to 
be excellent or 
example of 
worldclass 
practices in the 
field. Evidences 
support that it 
has been 
innovatively 
implemented. 
Performance of 
the QA practice 
shows 
excellent 
results and 
outstanding 
improvement 
trends. 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน  : 
 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

1. การวางแผนบุคลากรสายสนับสนุน (ด้านห้องสมุด ด้านห้องปฏิบัติการ  ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และการบริการนักศึกษา) เพื่อให้การด าเนินงานด้านต่าง ๆ  สนับสนุนให้
การศึกษา การวิจัย และการบริการให้เกิดประสิทธิภาพ 
 ตำมแนวคิดควำมเป็นมหำวิทยำลัยในก ำกับของรัฐ โดยก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรงำนบุคคลที่เน้น

หลักกำรบริหำรจัดกำรที่คล่องตัว ยืดหยุ่น สำมำรถใช้ทรัพยำกรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุดและประหยัด ลด
ระเบียบข้อบังคับท่ีไม่เหมำะสมกับกำรบริหำร ลดขั้นตอนกำรท ำงำน เพ่ือให้กำรบริหำรงำนบุคคลเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ มหำวิทยำลัยจึงเห็นควรคงนโยบำยกำรบริหำรงำนบุคคลในกำรเป็นองค์กรขนำดเล็กแต่มี
ประสิทธิภำพสูง กำรวำงแผนเพ่ิมอัตรำก ำลังอย่ำงระมัดระวังตำมควำมจ ำเป็น 

 หน่วยตรวจสอบภำยในตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรวำงแผนด้ำนบุคลำกรของหน่วยงำน เพ่ือสร้ำง
เสริมสมรรถนะในกำรท ำงำนของหน่วยงำน โดยมีกำรวำงแผนและอัตรำก ำลังบุคลำกรตำมประเภทงำนและ
ลักษณะงำน มีกำรวิเครำะห์ภำระงำนรำยบุคคล เพ่ือให้สอดคล้องกับงำน หรือหำกมีกรณีบุคลำกรลำออกหรือ
ขอย้ำยหน่วยงำน ได้มีกำรประสำนขอรับกำรจัดสรรบุคลำกรเพ่ือทดแทน 

 
2. ระบบการสรรหาและเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนให้เหมาะสมกับต าแหน่งงาน 

 มหำวิทยำลัยโดยส่วนกำรเจ้ำหน้ำที่เป็นหน่วยงำนกลำงที่ก ำหนดคุณสมบัติเบื้องต้นในกำรสรรหำ 
และก ำหนดแนวทำง ขั้นตอน หลักเกณฑ์ วิธีกำรคัดเลือกบุคลำกรสำยสนับสนุนให้เหมำะสมกับต ำแหน่งงำนไว้
อย่ำงชัดเจน ส่วนหน่วยงำนต้นสังกัดที่ต้องกำรรับบุคลำกรจะเป็นผู้ก ำหนดคุณวุฒิ คุณสมบัติของบุคลำกรที่
ต้องกำร เพ่ือให้ตรงตำมภำระงำนที่ต้องรับผิดชอบ จำกนั้นส่วนกำรเจ้ำหน้ำที่จะด ำเนินกำรสรรหำคัดเลือก
พนักงำนโดยใช้หลำกหลำยช่องทำง อำทิ ประชำสัมพันธ์ในเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ประเภทอ่ืน ๆ ติด
ประกำศ วิทยุ โทรทัศน์ และรับสมัครทำงอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนกระบวนกำรคัดเลือกพนักงำนสำยปฏิบัติกำร
วิชำชีพ ประกอบด้วยกำรคัดเลือกทั่วไป และกำรสอบวิชำเฉพำะต ำแหน่งของหน่วยงำน เพ่ือให้ได้บุคลำกรที่มี
คุณสมบัติเหมำะสม และกำรสัมภำษณ์ เพ่ือทรำบทัศนคติ บุคลิกภำพ  ส่วนกำรเจ้ำหน้ำที่มีกำรประเมินผล
วิธีกำรด ำเนินกำรสรรหำคัดเลือก โดยที่ผ่ำนมำหน่วยงำนได้บุคลำกรที่มีคุณสมบัติ สอดคล้องตำมที่ต้องกำร 
บุคลำกรสำยสนับสนุนที่ผ่ำนกำรคัดเลือกจะมีระยะเวลำกำรทดลองงำน 2 ปี  ซึ่งที่ผ่ำนมำ บุคลำกรของหน่วย
ตรวจสอบภำยในทุกคนได้ผ่ำนกำรทดลองงำนเรียบร้อยแล้ว แต่ในระยะหลัง 4-5 ปี มีกำรรับบุคลำกรใหม่
เฉพำะในต ำแหน่งระดับหัวหน้ำหน่วยตรวจสอบภำยใน  ส่วนในระดับอ่ืนจะเป็นกำรโยกย้ำยมำจำกส่วนงำนอื่น 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

3. การประเมินความรู้ ความสามารถของบุคลากรสายสนับสนุน 
 ตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัยได้ก ำหนดให้มีกำรประเมินสมรรถนะของบุคลำกรประจ ำหน่วยงำน

ของมหำวิทยำลัย โดยจัดให้มีกำรประเมิน 3 ครั้ง/ปี ผ่ำนระบบ MIS ตำมแบบฟอร์มกรอกภำระงำนสำย
ปฏิบัติกำร  หน่วยตรวจสอบภำยในได้ใช้เป็นแนวปฏิบัติในกำรประเมินสมรรถนะบุคลำกรของหน่วยงำน และ
ด ำเนินกำรตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนด  ซึ่งเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ได้ก ำหนดไว้ กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
เป็นไปตำมภำรกิจ หน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำยของแต่ละบุคคล 

 
4. การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากรให้ตรงกับความต้องการและศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน  

 มหำวิทยำลัยได้มีนโยบำยส่งเสริมให้บุคลำกรพัฒนำตนเอง เพ่ิมพูนควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะที่
จ ำเป็นในกำรปฏิบัติงำน ที่ด ำเนินกำรโดยส่วนกำรเจ้ำหน้ำที่ อำทิ กำรจัดอบรมและพัฒนำบุคลำกรในลักษณะ 
In-house Training โดยจัดหลักสูตรกำรพัฒนำทักษะพ้ืนฐำนด้ำนต่ำง ๆ  กำรสนับสนุนงบประมำณส่งเสริม
พนักงำนสำยปฏิบัติกำรส ำหรับฝึกอบรมสัมมนำภำยในประเทศตำมควำมสนใจ ส ำหรับหัวหน้ำส่วนหรือ
เทียบเท่ำ ในวงเงิน 20,000 บำท และพนักงำนในวงเงิน 10,000 บำท  กำรสนับสนุนงบประมำณให้หน่วยงำน
เสนอโครงกำรฝึกอบรม สัมมนำ ดูงำน ทัศนศึกษำเฉพำะหน่วยงำนประจ ำปี โดยมีวงเงินไม่เกินอัตรำที่
มหำวิทยำลัยก ำหนด รวมทั้ง สนับสนุนให้เข้ำอบรมภำยนอกมหำวิทยำลัย ตำมกลุ่มเครือข่ำย สมำคมวิชำชีพ
ต่ำง ๆ 

 หน่วยตรวจสอบภำยในได้ก ำหนดแผนพัฒนำบุคลำกรในระยะยำว 5 ปี โดยเฉพำะหลักสูตร
ประกำศนียบัตรผู้ตรวจสอบภำยในภำครัฐ (Certified Government Internal Auditor : CGIA) ซึ่งในปี
กำรศึกษำ 2559 หน่วยตรวจสอบภำยในได้ส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรอบรมหลักสูตรดังกล่ำวในหัวข้อกำร
ตรวจสอบด้ำนกำรเงินบัญชี ด้ำนสำรสนเทศ ด้ำนบริหำรจัดกำร และด้ำนกำรให้ค ำปรึกษำในระดับกลำง
(Intermediate) จ ำนวน 3 คน และระดับสูง (Advanced)  จ ำนวน 4 คน เพ่ือเป็นกำรเพ่ิมพูนควำมรู้ และ
น ำควำมรู้ที่ได้มำประยุกต์ในกำรตรวจสอบให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยในภำครัฐ  โดยบุคลำกร
ทุกคนได้เข้ำร่วมอบรม สัมมนำอ่ืน ทั้งภำยในมหำวิทยำลัย และภำยนอกมหำวิทยำลัย  

 
5. การบริหารจัดการ รวมทั้งการให้รางวัลหรือผลตอบแทน การสร้างแรงจูงใจ และการได้รับการยอมรับ 

เพื่อให้การด าเนินการด้านต่าง ๆ สนับสนุนการศึกษา การวิจัย และการบริการให้เกิดประสิทธิภาพ 
 มหำวิทยำลัยมีนโยบำยกำรบริหำรจัดกำรด้ำนบุคลำกร  ส ำหรับกำรสร้ำงแรงจูงใจ สร้ำงขวัญก ำลังใจ 

ผ่ำนกลไกกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ที่ผ่ำนมำหำกบุคลำกรได้รับรำงวัลจำกผลงำนที่ท ำ มหำวิทยำลัยก็จะมี
กำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ ให้บุคลำกรอ่ืนได้รับทรำบ เพ่ือเป็นกำรประชำสัมพันธ์ผลงำนของ
มหำวิทยำลัย และสร้ำงควำมภำคภูมิใจให้กับบุคลำกรที่สร้ำงผลงำน 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

 หน่วยตรวจสอบภำยในในฐำนะหน่วยงำนหนึ่งของมหำวิทยำลัยได้น ำนโยบำยดังกล่ำวข้ำงต้นมำสู่
กำรปฏิบัติในกำรสร้ำงแรงจูงใจให้บุคลำกรปฏิบัติงำนอย่ำงเต็มประสิทธิภำพ มีควำมมุ่งมั่นในกำรปฏิบัติงำนให้
เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยในภำครัฐ และในอนำคตสำมำรถพัฒนำเป็นหน่วยงำนต้นแบบให้
สถำบันกำรศึกษำอ่ืนมำศึกษำดูงำน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันต่อไป 

 
 
การประเมินตนเอง  : 

 

ผลกำรด ำเนินงำนตำม
เกณฑ์มำตรฐำน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 
กำรประเมิน 

เป้ำหมำยที่ตั้งไว้ 
(ตำมเกณฑ์มำตรฐำน) 

บรรลุเป้ำหมำย () หรือ 
ไม่บรรลุเป้ำหมำย () 

มีกำรเก็บข้อมูลอย่ำงเป็น
ระบบ สำมำรถน ำมำ
พิจำรณำ วิเครำะห์ 

เปรียบเทียบกับเป้ำหมำย 
วัตถุประสงค์ได้ตำมควร 

 

3 คะแนน 3 คะแนน  
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องค์ประกอบท่ี 2  ภารกิจหลักของหน่วยงาน 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 : การตรวจสอบภายใน 
  ปีการศึกษา 2558 (ก.ค.58 - มิ.ย.59) 

ชนิดของตัวบ่งชี้   : กระบวนกำร 
 
ประเด็นการประเมิน : 

1. กำรวำงแผนก่อนกำรเข้ำตรวจ 
2. กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ  
3. กำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบ 
4.  กำรติดตำมประเมินผล 
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เกณฑ์การประเมิน CUPT QA (7 คะแนน) : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 6 คะแนน 7 

ไม่มีกำร
ด ำเนินงำน 
ตำมเกณฑ์ที่
ก ำหนด 
 

มีผลกำรด ำเนินงำน
เบื้องต้น  
(เป็นข้อมลูดิบ  
เริ่มมีระบบ  
แต่ยังไม่สมบรูณ์  
ไมส่ำมำรถ/  
ไม่มีกำรวเิครำะห์) 

มีกำรเก็บข้อมลู
อย่ำงเป็นระบบ 
สำมำรถ/มผีล
กำรวิเครำะห์
กำรด ำเนินงำน
เทียบกับ
เป้ำหมำย 

3 + มีแนวโนม้ 
ผลกำรด ำเนินงำน
ของระบบดีท ำให้
เกดิผลเป็นไป/ 
ในทิศทำงตำม
เป้ำหมำยที่
ก ำหนด 

4 + มีผลกำร
ด ำเนินงำน
เหนือกว่ำที่
เกณฑ์ก ำหนด
ส่งผลให้เกดิ
กำรพัฒนำ
ระบบ 

5 + มีผลกำรด ำเนินงำน 
ที่เท่ำหรือสูงกว่ำคูเ่ทียบ
ในระดับช้ันน ำของ
ประเทศ  
มีกำรด ำเนินงำนที่ดี
ต่อเนื่องส่งผลให้กำร
ด ำเนินงำนเทียบเท่ำหรือ
สูงกว่ำคู่เทยีบ (คู่เทยีบ
ช้ันน ำระดับประเทศ) 

Excellent 
(Example of 
World-class 
or Leading 
Practices) 

Absolutely 
Inadequate 
The QA practice to 
fulfil the criterion is 
not implemented. 
There are no 
plans, documents, 
evidences or res 
ults available. 
Immediate 
improvement 
must be made. 

Inadequate and 
Improvement is 
Necessary 
The QA practice to 
fulfil the criterion is 
still at its planning 
stage or is inadequate 
where improvement 
is necessary. There is 
little document or 
evidence available. 
Performance of the 
QA practice shows 
little or poor results. 

  

Inadequate but 
Minor 
Improvement 
Will Make It 
Adequate 
The QA practice 
to fulfil the 
criterion is 
defined and 
implemented 
but minor 
improvement is 
needed to fully 
meet them. 
Documents are 
available but no 
clear evidence to 
support that they 
have been fully 
used. 
Performance of 
the QA practice 
shows 
inconsistent or 
some results. 

Adequate as 
Expected 
The QA practice to 
fulfil the criterion is 
adequate and 
evidences support 
that it has been 
fully implemented. 
Performance of 
the QA practice 
shows consistent 
results as 
expected. 

Better Than 
Adequate 
The QA practice 
to fulfil the 
criterion is 
better than 
adequate. 
Evidences 
support that it 
has been 
efficiently 
implemented. 
Performance of 
the QA practice 
shows good 
results and 
positive 
improvement 
trend. 

Example of Best 
Practices 
The QA practice to fulfil 
the criterion is considered 
to be example of best 
practices in the field. 
Evidences support that it 
has been effectively 
implemented. 
Performance of QA 
practice shows very good 
results and positive 
improvement trend. 

Excellent 
The QA 
practice to fulfil 
the criterion is 
considered to 
be excellent or 
example of 
worldclass 
practices in the 
field. Evidences 
support that it 
has been 
innovatively 
implemented. 
Performance of 
the QA practice 
shows 
excellent 
results and 
outstanding 
improvement 
trends. 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน  : 
 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

 หน่วยตรวจสอบภำยในได้น ำขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยในภำครัฐ 
มำประยุกต์ใช้ในกำรตรวจสอบด้ำนต่ำง ๆ ทีก่ ำหนดขั้นตอนกำรตรวจสอบภำยใน เป็นดังนี้ 

1. การวางแผนก่อนการเข้าตรวจ 
 ประกอบด้วย กำรส ำรวจข้อมูลเบื้องต้น กำรประเมินผลระบบควบคุมภำยใน กำรประเมินควำมเสี่ยง 

กำรวำงแผนกำรตรวจสอบ และกำรวำงแผนกำรปฏิบัติงำน 
 หน่วยตรวจสอบภำยในตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรวำงแผนกำรตรวจสอบทั้งแผนกำรตรวจสอบ

ประจ ำปี และแผนกำรตรวจสอบระยะยำว โดยแผนฯ จะก ำหนดเรื่องที่จะตรวจสอบ วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 
และขอบเขตกำรตรวจสอบ วิธี/เทคนิคกำรตรวจสอบ ระยะเวลำที่ใช้ เพ่ือเป็นแนวทำงให้เจ้ำหน้ำที่ที่ปฏิบัติงำน
ตรวจสอบได้ยึดถือปฏิบัติตำมแผนฯ  โดยหน่วยตรวจสอบภำยในได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี/แผนระยะ
ยำว 5 ปี น ำเสนออธิกำรบดี และคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำน เพ่ือพิจำรณำให้ควำม
เห็นชอบต่อแผนดังกล่ำว เพ่ือรับฟังข้อเสนอแนะน ำมำด ำเนินกำรต่อไป 

 
2. การปฏิบัติงานตรวจสอบ 

 ประกอบด้วย กำรรวบรวมหลักฐำน กำรรวบรวมกระดำษท ำกำร และกำรสรุปผลกำรตรวจสอบ 
 หน่วยตรวจสอบภำยในได้ยึดถือมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยในภำครัฐเป็นเกณฑ์ในกำรปฏิบัติงำน 

โดยในขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบจะเริ่มตั้งแต่กำรรวบรวมหลักฐำน หมำยถึง เอกสำร ข้อมูลต่ำง ๆ ที่
ผู้ตรวสอบได้จำกวิธี/เทคนิคกำรตรวจสอบ เพ่ือใช้ในกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ รวมทั้งกำรรวบรวมกระดำษท ำกำร 
เพ่ือเป็นหลักฐำนประกอบประเด็นข้อตรวจพบว่ำถูกต้อง เชื่อถือได้ และใช้ในกำรสรุปผลกำรตรวจสอบได้อย่ำง
ชัดเจนเหมำะสม 

 
3. การรายงานผลการตรวจสอบ 

 กำรจัดท ำรำยงำนผลกำรตรวจสอบ เปนกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนให ผูบริหำรทรำบถึง 
วัตถุประสงค ขอบเขต วิธีปฏิบัติงำนและผลกำรตรวจสอบขอมูลทั้งหมดทุกขั้นตอน สรุปประเด็นข้อตรวจพบ 
ประเด็นควำมเสี่ยงที่ส ำคัญและกำรควบคุม รวมทั้งเรื่องอ่ืน ๆ ที่ผูบริหำรควรทรำบ พรอมขอเสนอแนะในกำร
แกไขปรับปรุง เพ่ือเสนอผูบริหำรหรือผูที่เก่ียวของพิจำรณำสั่งกำรแกไขปรับปรุงตอไป 

 ในทำงปฏิบัติ ก่อนที่หน่วยตรวจสอบภำยในจะรำยงำนผลกำรตรวจสอบอย่ำงเป็นลำยลักษณ์อักษร
นั้น จะต้องร่ำงรำยงำนฯ ส่งให้หน่วยรับตรวจได้พิจำรณำและเห็นชอบยอมรับในประเด็นข้อตรวจพบก่อนจะ
จัดท ำรำยงำนผลกำรตรวจสอบอย่ำงเป็นลำยลักษณ์อักษร พร้อมกับแจ้งให้หน่วยรับตรวจชี้แจงตำมประเด็น 
ข้อตรวจพบ และเสนอรำยงำนฯ ต่ออธิกำรบดี เพ่ือรับทรำบและพิจำรณำสั่งกำรอีกทำงหนึ่งด้วย 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

 
4. การติดตามประเมินผล  

 กำรติดตำมประเมินผลเป็นขั้นตอนสุดท้ำยของขั้นตอนกำรตรวจสอบภำยใน ซึ่งถือไดวำเปนขั้นตอน
ที่ส ำคัญยิ่งของกำรตรวจสอบ เพรำะแสดงถึงคุณภำพและประสิทธิผลของงำนตรวจสอบว ำหน่วยรับตรวจ 
และผูบริหำรไดปฏิบัติตำมขอเสนอแนะในรำยงำนกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบหรือไม และประเด็นข้อตรวจพบ 
ไดรบักำรแกไขอยำงเหมำะสมแลวหรือไม่อย่ำงไร   

 ในทำงปฏิบัติ หน่วยตรวจสอบภำยในจะมีกำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะที่
ได้ให้ไว้ตำมรำยงำนผลกำรตรวจสอบ ว่ำหน่วยรับตรวจสอบได้ปฏิบัติตำมหรือไม่อย่ำงไร และผลกำรด ำเนินกำร
เป็นอย่ำงไร และน ำส่วนของกำรติดตำมประเมินผลมำเป็นส่วนหนึ่งของรำยงำนผลกำรตรวจสอบฉบับต่อไป 

 
 
การประเมินตนเอง  : 

 

ผลกำรด ำเนินงำนตำม
เกณฑ์มำตรฐำน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 
กำรประเมิน 

เป้ำหมำยที่ตั้งไว้ 
(ตำมเกณฑ์มำตรฐำน) 

บรรลุเป้ำหมำย () หรือ 
ไม่บรรลุเป้ำหมำย () 

มีกำรเก็บข้อมูลอย่ำงเป็น
ระบบ สำมำรถน ำมำ
พิ จ ำ ร ณ ำ  วิ เ ค ร ำ ะห์  
ปรับปรุงให้ได้ผลสัมฤทธิ์ที่
มำกขึ้น 

4 คะแนน 4 คะแนน  
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ตารางเป้าหมายและผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบและตัวบ่งช้ี 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนน 

การประเมิน  

องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ    

ตัวบ่งชี้ 1.1 ผลกำรบริหำรและจัดกำร
ของผู้บริหำรหน่วยงำน 

มีกำรเก็บข้อมูลอย่ำงเป็น
ระบบ สำมำรถน ำมำ
พิ จ ำ รณำ  วิ เ ค ร ำ ะห์  
เปรียบเทียบกับเป้ำหมำย 
วัตถุประสงค์ได้ตำมควร 

มีกำรเก็บข้อมูลอย่ำงเป็น
ร ะบ บ  ส ำ ม ำ ร ถ น ำ ม ำ
พิ จ ำ ร ณ ำ  วิ เ ค ร ำ ะ ห์  
เปรียบเทียบกับเป้ำหมำย 
วัตถุประสงค์ได้ตำมควร 

3 คะแนน 
 

ตัวบ่งชี้ 1.2 ข้อมูลป้อนกลับจำกผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

มีกำรเก็บข้อมูลอย่ำงเป็น
ระบบ สำมำรถน ำมำ
พิ จ ำ รณำ  วิ เ ค ร ำ ะห์  
เปรียบเทียบกับเป้ำหมำย 
วัตถุประสงค์ได้ตำมควร 

มีกำรเก็บข้อมูลอย่ำงเป็น
ร ะบ บ  ส ำ ม ำ ร ถ น ำ ม ำ
พิ จ ำ ร ณ ำ  วิ เ ค ร ำ ะ ห์  
เปรียบเทียบกับเป้ำหมำย 
วัตถุประสงค์ได้ตำมควร 

3 คะแนน 
 

ตัวบ่งชี้ 1.3 คุ ณ ภ ำ พ ข อ ง บุ ค ล ำ ก ร
ภำยในหน่วยงำน 

มีกำรเก็บข้อมูลอย่ำงเป็น
ระบบ สำมำรถน ำมำ
พิ จ ำ รณำ  วิ เ ค ร ำ ะห์  
เปรียบเทียบกับเป้ำหมำย 
วัตถุประสงค์ได้ตำมควร 

มีกำรเก็บข้อมูลอย่ำงเป็น
ร ะบ บ  ส ำ ม ำ ร ถ น ำ ม ำ
พิ จ ำ ร ณ ำ  วิ เ ค ร ำ ะ ห์  
เปรียบเทียบกับเป้ำหมำย 
วัตถุประสงค์ได้ตำมควร 

3 คะแนน 
 

องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลักของหน่วยงาน   
ตัวบ่งชี้ 2.1 กำรตรวจสอบภำยใน มีกำรเก็บข้อมูลอย่ำงเป็น

ระบบ สำมำรถน ำมำ
พิ จ ำ รณำ  วิ เ ค ร ำ ะห์  
ปรับปรุงให้ได้ผลสัมฤทธิ์ที่
มำกขึ้น 

มีกำรเก็บข้อมูลอย่ำงเป็น
ร ะบบ  ส ำม ำ รถน ำ ม ำ 
พิ จ ำ ร ณ ำ  วิ เ ค ร ำ ะ ห์   
ปรับปรุงให้ได้ผลสัมฤทธิ์ที่
มำกขึ้น 

4 คะแนน 
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บทที่ 3 

จุดเด่น - แนวทำงเสริม และจุดอ่อน - แนวทำงแก้ไข 
 

จำกรำยละเอียดของผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนและผลกำรประเมินตำมองค์ประกอบและตัวบ่งชี้
ของกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำดังที่กล่ำวไว้ในบทที่ 2  สรุปจุดเด่น/แนวทำงเสริม และจุดอ่อน/แนวทำงแก้ไข
ในภำพรวมของหน่วยตรวจสอบภำยใน ดังรำยละเอียดต่อไปนี้ 
 

องค์ประกอบ จุดเด่น 
แนวทาง

เสริม 
จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 

1. ภำรกิจหลักของหน่วยงำน 
- กำรตรวจสอบภำยใน 

- 
 

- 
 

เรื่องที่ตรวจสอบบำง
เ รื่ อ ง  อ ำ ทิ  ก ำ ร
ต ร ว จ ส อ บ ก ำ ร
ก่อสร้ำง ผู้ตรวจสอบ
ขำดควำมรู้  ควำม
เชี่ ย ว ช ำญใน เ รื่ อ ง
ดังกล่ำว และขำดผู้
แ น ะ น ำ ใ น ก ำ ร
ปฏิบัติงำนตรวจสอบ
ที่ ส ำ ม ำ ร ถ น ำ ไ ป
ปฏิบัติงำนได้จริง 

- กำรศึกษำ ค้นคว้ำ หำ
ข้ อ มู ล  เ พ่ื อ เ พ่ิ ม พู น
ค ว ำ ม รู้ ใ น เ รื่ อ ง ที่ ผู้
ต ร ว จ ส อ บ ยั ง ข ำ ด
ควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ 

2. ภำรกิจหลักของหน่วยงำน 
- กำรตรวจสอบภำยใน 

- 
 

- 
 

บุคลำกรในหน่วยงำน
ขำดควำมเชี่ยวชำญ 
ประสบกำรณ์ในกำร
ต ร ว จ ส อ บ ด้ ำ น
สำรสนเทศ 

- กำรศึกษำคู่มือ/แนว
ทำงกำรปฏิบัติงำนตำม
ม ำ ต ร ฐ ำ น ก ำ ร
ตรวจสอบภำยในด้ำน
สำรสนเทศ 
- ก ำ ร อ บ ร ม ก ำ ร
ต ร ว จ ส อ บ ด้ ำ น
ส ำ ร ส น เ ท ศ  ข อ ง
บุ ค ล ำ ก ร ห น่ ว ย
ต ร ว จ ส อ บ ภ ำ ย ใ น 
จ ำนวน 2 คน เมื่อวันที่ 
3 0  มี น ำ ค ม  –  2 
เมษำยน 2560  
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บทที่ 4 
ภำคผนวก 

 

1. ข้อมูลควำมเสี่ยงของหน่วยตรวจสอบภำยใน 

2. สรุปค่ำเฉลี่ย ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน และระดับควำมพึงพอใจของผู้บริหำรมหำวิทยำลัย และ  

ผู้บริหำร/บุคลำกรของหน่วยงำน/หน่วยรับตรวจ ต่อกำรปฏิบัติงำนของหน่วยตรวจสอบภำยใน 

3. สรุปค่ำเฉลี่ย ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน และระดับควำมพึงพอใจของ สตง. ต่อกำรปฏิบัติงำน 

ของหน่วยตรวจสอบภำยใน 
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1. ข้อมูลความเสี่ยงของหน่วยตรวจสอบภายใน 
 












