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ค ำน ำ 
 

 หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานอธิการบดี ได้จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยตรวจสอบภายใน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564) เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560   
ณ ห้องหน่วยตรวจสอบภายใน โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยตรวจสอบภายในจะสอดคล้องกับแผน  
กลยุทธ์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 2560 -2564    ซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)  เพื่อเป็นแผนก ากับทศิทางการด าเนินงานของหน่วย
ตรวจสอบภายในที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทั้งผู้บริหารและบุคลากรภายในหน่วยตรวจสอบภายใน และได้มี
การแปลงแผนดังกล่าวสู่การปฏิบัติโดยจัดท าเป็นแผนปฏิบัติการรายปี ใน 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ 9 
เป้าประสงค์ 14 กลยุทธ์ และ 13 ตัวช้ีวัด 

 หน่วยตรวจสอบภายใน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยตรวจสอบภายใน และ
แผนปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 
จะเป็นแผนก ากับทิศทางการด าเนินงานทั้งในด้านการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ และการบริหารจัดการของหน่วยตรวจสอบภายใน ให้บรรลุผลส าเร็จตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ของ
หน่วยตรวจสอบภายใน 
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บทสรปุผู้บริหำร 

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี    
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดท าข้ึนเพื่อเป็นกรอบแนวทางการด าเนินการตรวจสอบภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560-2564 ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาเริ่มตั้งแต่การก าหนดปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน    
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การประเมินสถานะการก าหนดทิศทาง การวางแผน
ยุทธศาสตร์การติดตามและประเมินผลของหน่วยงาน โดยผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายใน
หน่วยงาน  

ทั้งนี้กระบวนการที่หน่วยตรวจสอบภายในใช้ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เป็นไปตาม
หลักการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ทั่วไป กล่าวคือ เริ่มจากการวิเคราะห์บริบทและปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภายในและภายนอกหน่วยงาน ซึ่งจากผลการประเมินพบว่า สภาพแวดล้อมภายนอกมีแนวโน้มที่จะส่งผลใน
เชิงที่เป็นโอกาส รวมทั้งหน่วยงานมีขีดสมรรถนะที่เป็นจุดแข็งเป็นส่วนใหญ่ ในการนี้หน่วยงานจะต้องเร่ง
ด าเนินการจัดท านโยบายในเชิงรุก อย่างไรก็ตามหน่วยงานยังต้องเผชิญกับภัยคุกคามที่อาจส่งผลให้ต้องเร่งรัด
การด าเนินภารกิจเพื่อสร้างความเข้มแข็ง และพัฒนาศักยภาพในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน จากผลการ
วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มเบื้องต้นดังกล่าว หน่วยงานได้น ามาก าหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยตรวจสอบ
ภายใน ระยะ 5 ปี โดยมีเป้าหมายในการสร้างความเช่ือมั่นและให้ค าปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ 
เพื่อเพิ่มคุณค่า และพัฒนาการด าเนินงานของหน่วยตรวจสอบภายใน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งหน่วย
ตรวจสอบภายในได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ไว้ 3 ประเด็น ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาบุคลากร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

อย่างไรก็ตาม วิสัยทัศน์และยุทธศาสตรใ์นการพัฒนานี้ เป็นเพียงกรอบแนวทางการด าเนินการที่ก าหนดไว้
เท่านั้น การที่จะให้บรรลุผลส าเร็จได้ตามเป้าหมายได้อย่างแท้จริงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องน าแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมตามกลยุทธ์หลักของหน่วยงานที่ก าหนดไว้ในแผนงาน/โครงการ รวมถึงมีการ
สื่อสารให้บุคลากรรับทราบทิศทางของหน่วยงาน และร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้เกิดสัมฤทธ์ิผล มุ่งสู่การ
ประเมิน เพื่อการพัฒนาประสิทธิผล ตามระบบการบริหารจัดการ และภายใต้กระบวนการบริหารความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน และการก ากับดูแลอย่างต่อเนื่องต่อไป 
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ส่วนที่ 1 บทน ำ 

 
หลักกำรและเหตุผล 

สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ 
ก าหนดให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่สอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัยโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในหน่วยงาน ส าหรับด าเนินการตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ตลอดจนมีการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์และแผนการด าเนินงานของหน่วยตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ของส านักงานอธิการบดี และมหาวิทยาลัยดังกล่าวข้างต้น 

วัตถุประสงค์ 
1.  เพื่อเป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
 2.  เพื่อให้ผลการด าเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 3.  เพื่อเป็นต้นแบบที่จะน าไปสู่การพัฒนาหน่วยตรวจสอบภายในต่อไป 

กรอบแนวคิดกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
หน่วยตรวจสอบภายในได้น ากระบวนการบริหารเชิงยุทธศาสตร์มาใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์

ปัจจุบัน เพื่อก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และการก าหนดยุทธศาสตร์ รวมถึงการน ายุทธศาสตร์ไปสู่การ
ปฏิบัติและการติดตามและประเมินผลเพื่อให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ก าหนดไว้สามารถขับเคลื่อน และเห็นผล
อย่างเป็นรูปธรรม 

วิธีกำรด ำเนินงำน 
หน่วยตรวจสอบภายใน ได้น ากระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) หรือการ

วางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) มาใช้ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของหน่วยตรวจสอบ
ภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 ซึ่งได้พัฒนากระบวนการ/ระบบการวางแผนยุทธศาสตร์ให้
สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี รวมถึง
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ และมีการสื่อสารแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาให้บุคลากรทุกระดับรับทราบและเข้าใจกระบวนการ
วางแผนยุทธศาสตร์เพื่อร่วมกันผนึกก าลังขับเคลื่อนหน่วยงานไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ซึ่งกระบวนการ
วางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประกอบด้วย 7 ข้ันตอน ดังนี้ 

1.  กำรเตรียมกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ เป็นการจัดเตรียมกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์
ตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและผูท้ี่เกีย่วข้องรับทราบและสามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งประกอบด้วยข้ันตอนดังนี้ 
 
 



 
 

2 
 

1) ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
2) จัดท าแผนภาพ (Flow Chart) ของกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 
3) จัดท ากรอบความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

ส านักงานอธิการบดี รวมถึงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12  
4) สื่อสารกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ให้กับบุคลากรในหน่วยงานทราบโดยทั่วกัน 

2. กำรวิเครำะห์ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของหน่วยงำน เป็นการวิเคราะห์ถึงปัจจัยภายใน และ  
ภายนอกหน่วยงาน ด้วยเครื่องมือต่างๆ ที่เหมาะสม เพื่อให้ทราบถึงสถานะของหน่วยงาน ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ 

1) คัดเลือกเครื่องมือในการวิเคราะห์ที่เหมาะสมกับหน่วยงาน 
2) จัดท ากระบวนการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลแต่ละประเภท 
3) รวบรวมปัจจัยภายในและภายนอกที่ส าคัญเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 

 การทบทวนปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจของหน่วยงาน 
 ความต้องการของผู้รับบริการ 
 ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา ได้แก่ การด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ 3 ปี 

และการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบประจ าปี 
 กฎหมายระเบียบ และมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 

3. กำรก ำหนดทิศทำงของหน่วยงำน เป็นการก าหนดเป้าหมายที่หน่วยงานต้องการมุ่งไปให้ถึง หรือ
ผลลัพธ์ระดับสูงข้ึนตามที่หน่วยงานต้องการที่จะบรรลุได้แก่  การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์และ 
ผลการด าเนินงานที่คาดหวัง มีขั้นตอนดังนี้ 

1) ก าหนดทิศทางของหน่วยงานเพื่อให้มีความสอดคล้องกับพันธกิจ และความคาดหวังของ
ผู้รับบริการ 

2) การจัดแผนภาพ (Flow Chart) กระบวนการเพื่อก าหนดทิศทางของหน่วยงาน 
3) การสื่อสารทิศทางของหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรรับรู้และสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการ

ปฏิบัติงานได ้
4) การติดตามและประเมินผลเพื่อก าหนดทิศทางของหน่วยงานอย่างเป็นระบบ 

4. กำรก ำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของหน่วยงำน เป็นการน าข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับจากการก าหนด
ทิศทาง และการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกหน่วยงาน มาจัดท าเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาในรูปแบบ
ต่างๆ เพื่อช่วยให้หน่วยงานสามารถบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ก าหนดไว้ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ 

1) ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัดและกลยุทธ์หลักของหน่วยงาน
ให้ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี และ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 

2) วิเคราะห์ความเสี่ยงในแต่ละเป้าประสงค์ 
3) สื่อสารยุทธศาสตร์ของหน่วยงานให้บุคลากรภายในหน่วยงานรับรู้ และสามารถน าไปใช้เป็น

แนวทางในการปฏิบัติได้ 

5. กำรน ำยุทธศำสตร์กำรพัฒนำไปสู่ปฏิบัติเป็นการน ายุทธศาสตร์ที่ได้วางแผนจัดท าและคัดเลือกไว้
ไปปฏิบัติให้บังเกิดผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ 
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1) จัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์การพัฒนาของหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ
สื่อสาร และถ่ายทอดยุทธศาสตร์ให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน 

2) จัดท าแผนปฏิบัติการ หรือแผนงาน/โครงการ ที่สอดรับกับกลยุทธ์หลักของหน่วยงาน พร้อม
รายละเอียดโครงการเพื่อแสดงให้เห็นถึงรายละเอียดของแผนการด าเนินงาน แผนการใช้งบประมาณ และ
แผนการบริหารก าลังคน เป็นต้น 

3) น าเสนอแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่ออธิการบดี เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย 

6. สื่อสำรแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและแผนปฏิบัติการให้บุคลากรภายในหน่วยงานรับรู้ และสามารถ
น าไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้ โดยก าหนดวาระการประชุมและเผยแพร่แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 

7. กำรติดตำมและประเมินผลเป็นการติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าของการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการและแผนงาน/โครงการต่างๆ อีกทั้งยังเปน็เครื่องมอืส าหรับผูบ้รหิารของหน่วยงานใช้ในการตัดสินใจ
ในการด าเนินงานหรือพัฒนาการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี ้

1) ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พร้อมทั้ง
สรุปข้อเสนอแนะส าหรบัน าไปใช้ในการพฒันากระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของหน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป 

2) ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานได้แก่ 
 ผลการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ 
 ประเด็นตามตัวช้ีวัดเชิงยุทธศาสตร์/ตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
 ผลการด าเนินงานตามกลยุทธ์ของหน่วยงานตามแผนงาน/โครงการต่างๆ 

3) ติดตามและประเมินผลตามระยะเวลาได้แก่รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ12 เดือน 
 

ข้อจ ำกัดในกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

 เนื่องจากหน่วยตรวจสอบภายในได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท าแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาหน่วยตรวจสอบภายใน ระยะยาว 5 ปี (2560-2564) เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2560 เป็นการ
จัดท าให้สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ 2560–2564 
และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่ประกาศใช้ต่อไปดังภาพต่อไปนี้ 
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กระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยตรวจสอบภายใน 

 
 

ข้อมูลย้อนกลับ 
(Feedback) 
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ส่วนที่ 2 กำรวิเครำะหส์ภำพแวดล้อม 

 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นแนวทางหรือวิธีการที่ช่วยให้หน่วยตรวจสอบภายในบรรลุวิสัยทัศน์ 

พันธกิจ และวัตถุประสงค์ ที่ก าหนดไว้ ซึ่งสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานจะน าไปสู่การ
ประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม (SWOT Analysis) และน าไปก าหนดทิศทางและยุทธศาสตร์
ในการพัฒนางานด้านการตรวจสอบภายในต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 หน่วยตรวจสอบภายในได้ท าการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม โดยก าหนดข้อมูลปัจจัยที่เกี่ยวข้อง  ทั้ง
ภายในและภายนอกหน่วยงาน โดยใช้เครื่องมือ McKinsey 7S  เพื่อการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และ
ใช้เครื่องมือ PEST Analysis  เพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก นอกจากนั้นยังวิเคราะห์เพิ่มเติมในส่วน
ของการทบทวนปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจเดิม รวมถึงความต้องการของผู้รับบริการ ผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมา โดยอาศัยกระบวนการ การมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในหน่วยงานร่วมกันระดมความ
คิดเห็นประเมินสภาพการณ์ในอดีตและปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการก าหนดยุทธศาสตร์  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
     ใช้หลักกำร PEST Analysis         ใช้หลักกำร McKinsey 7S 

- ปัจจัยด้านการเมือง (Political Compliance) -   กลยุทธ์ (Strategy) 
- ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (Economic Component)  -   โครงสร้าง (Structure) 
- ปัจจัยด้านสังคม (Sociocultural Component) -   ระบบ (Systems) 
- ปัจจัยทางด้านเทคโนโลยี (Technological Component)-   บุคลากร (Staff) 

- ทักษะ (Skill) 
- แนวการบริหาร (Style) 
- อุดมการณ์ร่วม (Shared Values) 

 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของหน่วยตรวจสอบภายใน 
 

 

  

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

สภาพแวดล้อมภายในองค์กร สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร 
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กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม (SWOT Analysis) หน่วยตรวจสอบภำยใน ส ำนักงำนอธิกำรบดี 

จุดแข็ง (Strengths = S) จุดอ่อน (Weaknesses = W) โอกำส (Opportunities = O) อุปสรรค (Threats = T) 
1. หน่วยตรวจสอบภายในมีระเบียบของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนอื ว่าด้วย การตรวจสอบ
ภายใน เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน  

2. เป็นหน่วยงานอิสระสามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้ตามกฎหมาย 

3. มกีารระดมสมองในการปฏิบัตงิาน
ร่วมกนัของผูป้ฏิบัตงิานอย่างสม่ าเสมอ 

4. บุคลากรได้รับการฝึกอบรมเป็นไปตาม
มาตรฐานการตรวจสอบภายในของ
กรมบัญชีกลาง 

5. หน่วยงานมเีครื่องมอืในการปฏิบัตงิาน 
อย่างครบถ้วน 

6. มีการพฒันาเว็บไซดเ์พื่อเผยแพร่ความรู้
และประชาสมัพันธ์ข้อมลูข่าวสารต่างๆ 
ของหน่วยงานอย่างทันสมยัอย่าง
ต่อเนือ่ง 

7. มีการจดัท าแผนยทุธศาสตร์การพฒันา
หน่วยตรวจสอบภายใน แผนพัฒนา
บุคลากร แผนการตรวจสอบภายใน
ระยะยาวและแผนการตรวจสอบ
ประจ าป ี

1. จ านวนนกัตรวจสอบภายในยงั
ไม่เพยีงพอ ส่งผลให้การ
ตรวจสอบไม่ครอบคลุมทุก
ประเภทการตรวจสอบ ในขณะ
ที่มีหน่วยรบัตรวจเพิ่มข้ึนทกุป ี

2. การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน
เฉพาะเรือ่งยงัมีไม่เพียงพอ 

3. บุคลากรยงัมีทกัษะด้านการใช้
ภาษาอังกฤษไมเ่พียงพอ 

4. บุคลากรยงัมีทกัษะในการร่าง 
หรอื โต้ตอบหนงัสอืราชการไม่
เพียงพอ 

5. การสือ่สารถึงบทบาทหน้าที่
ของหน่วยตรวจสอบต่อหน่วย
รับตรวจยังไมเ่พียงพอ 
 

 

1. มีคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยที่
มีคุณวุฒิในด้านต่างๆ 

2. หน่วยงานภายนอกมีการจัดอบรมเพิม่พูนความ
รู้อยู่เสมอ 

3. มหาวิทยาลัยฯ จัดสรรงบประมาณส่วนกลาง
เพิ่มเตมิให้กบัหน่วยงานทุกครัง้ กรณีทีม่ีการ
เสนอขอเพิ่มเติม 

4. ผู้บริหารเห็นความส าคัญและให้การสนับสนุน
ด้านงบประมาณ เพื่อใหเ้กิดผลสมัฤทธ์ิในการ
ปฏิบัติงาน 

5. มีมาตรฐานการปฏิบัตงิาน กฎ ระเบียบ ทีเ่กี่ยวข้อง
กับการตรวจสอบภายใน 

6. มีการสร้างเครอืข่ายเพื่อใหเ้กิดการแลกเปลีย่น
เรยีนรูร้่วมกับหน่วยตรวจสอบของรัฐ มหาวิทยาลัย
ในก ากบัหน่วยงานรฐัวิสาหกิจ และเอกชน 

7. มีโปรแกรมช่วยตรวจสอบ ACL 
8. ผู้บรหิารมสี่วนร่วมในการประชุมในคณะกรรมการ

ตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลยั เพือ่รบัข้อเสนอแนะ
อันจะน าไปสูก่ารพฒันางานตอ่ไป 

9. มีสภาพแวดล้อมที่เอือ้ให้เกิดความสุขในการ
ท างาน 

ความเจรญิก้าวหน้าทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
รวดเร็วท าให้เกิดการ
ปรับเปลี่ยน และมีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
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กำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยใน 
ปัจจัยภำยในท่ีส ำคัญ  

(Critical Internal factor) 
น  ำหนัก กำร

ประเมิน
คะแนน 

คะแนน
ถ่วง

น  ำหนัก 
จุดแข็ง  
1. หน่วยตรวจสอบภายในมีระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนอื ว่าด้วย การตรวจสอบภายใน เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน  

 
0.09 

 

 
4 

 
0.36 

 
2. เป็นหน่วยงานอิสระสามารถเข้าถึงข้อมลูได้ตามกฎหมาย 0.08 3 0.24 
3. มกีารระดมสมองในการปฏิบัตงิานร่วมกนัของผู้ปฏิบัตงิานอย่างสม่ าเสมอ 0.09 4 0.36 
4. บุคลากรได้รับการฝึกอบรมเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในของ

กรมบัญชีกลาง 
0.09 4 0.36 

5. หน่วยงานมีเครื่องมือในการปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน 0.08 3 0.24 
6. มีการพฒันาเว็บไซดเ์พื่อเผยแพร่ความรู้และประชาสัมพนัธ์ข้อมูลข่าวสาร

ต่างๆ ของหน่วยงานอย่างทันสมัยอย่างตอ่เนือ่ง 
0.08 3 0.24 

7. มีการจดัท าแผนยทุธศาสตร์การพฒันาหน่วยตรวจสอบภายใน แผนพฒันา
บุคลากร แผนการตรวจสอบภายในระยะยาวและแผนการตรวจสอบประจ าป ี

0.09 4 0.36 

จุดอ่อน  
1. จ านวนนกัตรวจสอบภายในยงัไมเ่พียงพอ ส่งผลให้การตรวจสอบไม่

ครอบคลมุทุกประเภทการตรวจสอบ ในขณะที่มีหน่วยรับตรวจเพิ่มข้ึนทกุปี 

 
0.08 

 
3 

 
0.24 

2. การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเฉพาะเรื่องยงัมีไมเ่พยีงพอ 0.08 3 0.24 
3. บุคลากรยงัมีทกัษะด้านการใช้ภาษาองักฤษไมเ่พียงพอ 0.08 3 0.24 
4. บุคลากรยังมทีักษะในการร่าง หรือ โต้ตอบหนังสือราชการไม่เพียงพอ 0.08 3 0.24 
5. การสือ่สารถึงบทบาทหน้าที่ของหน่วยตรวจสอบต่อหน่วยรบัตรวจยงัไม่

เพียงพอ 
0.08 3 0.24 

รวม 1.00  3.36 

กำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยนอก 
ปัจจัยภำยในท่ีส ำคัญ  

(Critical External factor) 
น  ำหนัก กำร

ประเมิน
คะแนน 

คะแนน
ถ่วง

น  ำหนัก 
โอกำส 
1. มีคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิในด้านต่างๆ 

 
0.15 

 
4 

 
0.60 

2. หน่วยงานภายนอกมีการจัดอบรมเพิม่พูน ความรู้อยูเ่สมอ 0.10 3 0.30 
3. มหาวิทยาลัยฯ จัดสรรงบประมาณส่วนกลางเพิม่เติมให้กบัหน่วยงานทุก

ครั้ง กรณีทีม่ีการเสนอขอเพิม่เติม 
0.10 4 0.40 

4. ผู้บริหารเห็นความส าคัญและให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ เพื่อใหเ้กิด
ผลสมัฤทธ์ิในการปฏิบัตงิาน 

0.08 4 0.32 

5. มีมาตรฐานการปฏิบัตงิาน กฎ ระเบียบ ทีเ่กี่ยวข้องกบัการตรวจสอบภายใน 0.09 4 0.36 
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ปัจจัยภำยในท่ีส ำคัญ  
(Critical External factor) 

น  ำหนัก กำร
ประเมิน
คะแนน 

คะแนน
ถ่วง

น  ำหนัก 
6. มีการสร้างเครอืข่ายเพื่อใหเ้กิดการแลกเปลีย่นเรียนรูร้่วมกบัหน่วยตรวจสอบ

ของรัฐ มหาวิทยาลัยในก ากบัหน่วยงานรฐัวิสาหกิจ และเอกชน 
0.09 3 0.36 

7. มีโปรแกรมช่วยตรวจสอบ ACL 0.10 4 0.40 
8. ผู้บรหิารมสี่วนร่วมในการประชุมในคณะกรรมการตรวจสอบประจ า

มหาวิทยาลัย เพื่อรบัข้อเสนอแนะอันจะน าไปสูก่ารพฒันางานต่อไป 
0.10 4 0.40 

9. มีสภาพแวดล้อมที่เอือ้ให้เกิดความสุขในการท างาน 0.10 3 0.30 
อุปสรรค 
ความเจรญิก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศอย่างรวดเร็วท าใหเ้กิดการ
ปรับเปลี่ยน และมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

 
0.09 

 
4 

 
0.36 

รวม 1.00  3.80 

กำรก ำหนดทิศทำงของหน่วยตรวจสอบภำยใน 
โดยใชแ้มททริกซ์กำรประเมินปัจจัยภำยในและปัจจัยภำยนอก 

 
คะแนนถ่วงน้ าหนักรวมของปัจจัยภายใน 

  
เข้มแข็ง (3.0-4.0) ปานกลาง (2.0-2.99) อ่อนแอ (1.0-1.99) 

สูง 1 2 3 

 

ปาน
กลาง 

                4             5 6 

ต่ า 7 8 9 

 

กำรประเมินสถำนภำพปัจจุบันของหน่วยตรวจสอบภำยใน 

จากการประเมินสถานภาพของหน่วยงานตามหลัก SWOT Analysis พบว่ามีปัจจัยที่ส่งผลกระทบใน
เชิงลบ และเชิงบวก ที่หน่วยงานจะต้องน าไปก าหนดทิศทางในการวางแนวกลยุทธ์ โดยในปัจจุบันพบว่า
หน่วยงานมีขีดสมรรถนะที่เป็นจุดแข็งเป็นส่วนใหญ่ กอร์ปกับมีสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีแนวโน้มที่จะส่งผลใน
เชิงที่เป็นโอกาส ดังนั้นหน่วยงานควรจะเร่งด าเนินนโยบายในเชิงรุกเพื่อขับเคลื่อนหน่วยงานให้เดินไปข้างหน้า
อย่างมั่นคง อย่างไรก็ตามหน่วยงานยังมีจุดอ่อนทีต่้องปรับปรุงและยังต้องเผชิญกับภัยคุกคามในการด าเนินงาน 
ซึ่งหน่วยงานจะต้องเร่งปรับตัวพร้อมรับกับสถานการณ์ ที่จะส่งผลกระทบ โดยการปรับปรุงขีดสมรรถนะ
ภายในให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน  

คะ
แน

นถ่
วง

น้ า
หน

ักร
วม

ขอ
งป

ัจจ
ัยภ

าย
นอ

ก 

(3.36, 3.80) 
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ตำรำงกำรวิเครำะห์แบบ Matrix 

 โอกาส O โอกาส O  

จุดแข็ง S SO OW จุดอ่อน W 

จุดแข็ง S ST WT จุดอ่อน W 

 อุปสรรค T อุปสรรค T  

 

ยุทธศาสตร์ คือ แนวคิดหรือวิธีการที่บ่งบอกถึงลักษณะการเคลื่อนตัวขององค์กรว่าจะก้าวไปสู่
เป้าหมายที่ต้องการในอนาคตได้อย่างไร อันเป็นการตอบค าถามที่ว่า “หน่วยตรวจสอบภายในจะไปถึง
จุดมุ่ งหมายที่ต้องการได้อย่างไร” ดังนั้นยุทธศาสตร์จึงเป็นกลวิธีหรือแนวทางการช้ีน า เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ทั้งวัตถุประสงค์รวม และวัตถุประสงค์เฉพาะส่วน และเมื่อได้บรรลุวัตถุประสงค์รวม
แล้ว ย่อมหมายถึงการบรรลุภารกิจที่ต้องการเห็นอีกด้วย 
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 โอกำส O 
1. มีคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยที่มคีุณวุฒิในด้านตา่งๆ 
2. หน่วยงานภายนอกมีการจัดอบรมเพ่ิมพูนความรู้อยู่เสมอ 
3. มหาวิทยาลัยฯ จัดสรรงบประมาณส่วนกลางเพ่ิมเติมให้กับหน่วยงานทุกครั้ง กรณีที่มีการเสนอขอเพ่ิมเติม 
4. ผู้บริหารเห็นความส าคัญและให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน 
5. มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน กฎ ระเบียบ ที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบภายใน 
6. มีการสร้างเครือข่ายเพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับหน่วยตรวจสอบของรัฐ มหาวิทยาลยัในก ากับ

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และเอกชน 
7. มีโปรแกรมช่วยตรวจสอบ ACL 
8. ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการประชุมในคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลยั เพ่ือรับข้อเสนอแนะอันจะ

น าไปสู่การพัฒนางานต่อไป 
9. มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือให้เกิดความสุขในการท างาน  

 

จุดแข็ง S 
1. หน่วยตรวจสอบภายในมีระเบียบของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การ
ตรวจสอบภายใน เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน  

2. เป็นหน่วยงานอิสระสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามกฎหมาย 
3. มีการระดมสมองในการปฏิบัติงานร่วมกันของผู้ปฏิบัติงาน

อย่างสม่ าเสมอ 
4. บุคลากรได้รับการฝึกอบรมเป็นไปตามมาตรฐานการ

ตรวจสอบภายในของกรมบัญชีกลาง 
5. หน่วยงานมีเครื่องมือในการปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน 
6. มีการพัฒนาเว็บไซด์เพ่ือเผยแพร่ความรู้และ

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของหน่วยงานอย่าง
ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง 

7. มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยตรวจสอบ
ภายใน แผนพัฒนาบุคลากร แผนการตรวจสอบภายใน
ระยะยาวและแผนการตรวจสอบประจ าปี 

1) SO 
1. พัฒนาบุคลากรให้มีจิตบริการและ

จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน 
2. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือ

ท าผลงานทางวิชาการ 
3. ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรม 
4. ส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้

ในการปฏิบัติงาน 
 

2) OW 
1. ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาภาษาต่างประเทศ 
2. จัดท าคู่มือในการตรวจสอบภายในแต่ละดา้นเพ่ือใช้ในการ

ปฏิบัติงาน 
3. ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีมาชว่ยในการตรวจสอบ อาทิ 

โปรแกรม ACL และอ่ืนๆ 
4. ส่งเสริมให้มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในหน่วย

ตรวจสอบภายใน 

จุดอ่อน W 
1. จ านวนนักตรวจสอบภายในยัง

ไม่เพียงพอ ส่งผลให้การ
ตรวจสอบไม่ครอบคลุมทุก
ประเภทการตรวจสอบ 
ในขณะที่มีหน่วยรับตรวจ
เพ่ิมขึ้นทุกปี 

2. การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน
เฉพาะเรื่องยังมีไม่เพียงพอ 

3. บุคลากรยังมีทักษะด้านการใช้
ภาษาอังกฤษไม่เพียงพอ 

4. บุคลากรยังมีทักษะในการร่าง 
หรือ โต้ตอบหนังสือราชการไม่
เพียงพอ 

5. การสื่อสารถึงบทบาทหน้าที่
ของหน่วยตรวจสอบต่อหน่วย
รับตรวจยังไม่เพียงพอ 
 

 

3) ST 
1. เสริมสร้างระบบควบคุมภายใน การบริหาร

ความเส่ียงและการตรวจสอบให้มี
ประสิทธิภาพ 

2. พัฒนา ปรับปรุงสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้
เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 

3. ส่งเสริมขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร 

4) WT 
1. ส่งเสริมให้บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายในเข้ารับการ

พัฒนาตนเองในด้านต่างๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ส่งเสริมการน าเทคนิค/วิธีการ/แนวทางเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

3. ส่งเสริมการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการ 

 อุปสรรค T 
ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรวดเร็วท าให้เกิดการปรับเปลี่ยน  
และมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

 

กำรวิเครำะห์ค้นหำกลยุทธ ์
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1. จุดแข็ง /โอกาส หมายถึง หน่วยงานมีปัจจัยภายนอกและภายในดี หรือปัจจัยภายนอกและภายในเป็น
เชิงบวกทั้งหมด หรือภายนอกเอื้อและภายในเด่น ในกรณีนี้ยุทธศาสตร์ที่จะก าหนดข้ึนเรียกว่า 
ยุทธศาสตร์เชิงรุก (Aggressive Strategies) ซึ่งการก านดยุทธศาสตร์สามารถก าหนดเป็นกรอบแนวทาง
ได้ดังนี้ ขยายงาน/รณรงค์/ส่งเสริม/กระจายงาน/สนับสนุน/ส่ งเสริม/เพิ่มเครือข่าย/เพิ่มเป้าหมาย/
พัฒนา ฯลฯ 

2. จุดแข็ง/อุปสรรค หมายถึง หน่วยงานที่มีปัจจัยภายในดี แต่มีปัจจัยภายนอกไม่ดี หรือปัจจัยภายในเชิง
บวก แต่มีปัจจัยภายนอกเชิงลบ หรือภายในเด่นแต่ภายนอกฉุด ในกรณีนี้ยุทธศาสตร์ที่จะก าหนดข้ึน
เรียกว่า ยุทธศาสตร์การรักษาเสถียรภาพ (Stability Strategies) คือการใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของ
หน่วยงานให้เป็นประโยชน์ ซึ่งการก าหนดยุทธศาสตร์สามารถก าหนดเป็นกรอบแนวทางได้ดังนี้ ขยาย
งานที่เป็นจุดแข็ง/ควบคุม/หลีกเลี่ยงอุปสรรค/คุ้มครอง/รักษาปกป้องรักษา/ป้องกัน ทั้งนี้จะก าหน ด
ยุทธศาสตร์ในเรื่องใด ด้านใด จะข้ึนอยู่กับน้ าหนักความส าคัญของจุดแข็งและอุปสรรคของหน่วยงาน 

3. จุดอ่อน/โอกาส หมายถึง หน่วยงานมีปัจจัยภายในไม่ดีแต่มีปัจจัยภายนอกดี หรือปัจจัยภายในเป็นเชิง
ลบแต่ปัจจัยภายนอกเป็นเชิงบวก หรือภายในด้วยแต่ภายนอกเอื้อ ในกรณีนี้ยุทธศาสตร์ที่จะก าหนดข้ึน 
เรียกว่า ยุทธศาสตร์พลิกฟื้น (Turn Around Strategies) ซึ่งการก าหนดยุทธศาสตร์สามารถก าหนด
เป็นกรอบแนวทางได้ดังนี้ ปรับปรุง/เพิ่มช่องทาง/พัฒนา/สร้างเครือข่าย/ร่วมทุน/เร่งรัด/หาแนวร่วม 
ร่วมมือ ฯลฯ ทั้งนี้จะก าหนดยุทธศาสตร์ในเรื่องใด ด้านใด จะข้ึนอยู่กับน้ าหนักความส าคัญของจุดอ่อน
และโอกาสของหน่วยงาน 

4. อุปสรรค/จุดอ่อน หมายถึง หน่วยงานมีปัจจัยภายนอกและปัจจัยในไม่ดี หรือปัจจัยภายนอกและภายใน
เป็นเชิงลบทั้งหมด หรือภายนอกฉุดและภายในด้อย ในกรณีนี้ยุทธศาสตร์จะก าหนดข้ึนเรียกว่า 
ยุทธศาสตร์ตัดทอน (Retrenchment Strategies) ซึ่งการก าหนดยุทธศาสตร์สามารถก าหนดในกรอบ
แนวทางได้ดังนี้ ทบทวน/ลดกิจกรรม/ชะลอการด าเนินงาน/ถ่ายโอน/ยุบรวม/ปรับเปลี่ยนกิจกรรม/
แก้ไข ปรับปรุงสิ่งที่เป็นจุดอ่อน ทั้งนี้ จะก าหนดยุทธศาสตร์ในเรื่องใด ด้านใด จะข้ึนอยู่กับน้ าหนัก
ความส าคัญของอุปสรรคและจุดอ่อนของหน่วยงาน 

สรปุกลยทุธ์ 
1. พัฒนาบุคลากรให้มจีิตบริการและจรรยาบรรณในการปฏิบัตงิาน 
2. ส่งเสริมใหบุ้คลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อท าผลงานทางวิชาการ 
3. ส่งเสริมใหบุ้คลากรมีคุณธรรม 
4. ส่งเสริมใหม้ีการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัตงิาน 
5. ส่งเสริมใหบุ้คลากรได้รบัการพัฒนาภาษาต่างประเทศ 
6. จัดท าคู่มือในการตรวจสอบภายในแต่ละด้านเพือ่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
7. ส่งเสริมการน าเทคโนโลยมีาช่วยในการตรวจสอบ อาทิ โปรแกรม ACL และอื่นๆ 
8. ส่งเสริมใหม้ีการจัดท าคู่มอืการปฏิบัติงานในหน่วยตรวจสอบภายใน 
9. เสริมสร้างระบบควบคุมภายใน การบรหิารความเสี่ยงและการตรวจสอบให้มปีระสิทธิภาพ 
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10. พัฒนา ปรบัปรุงสถานที่และสิง่แวดล้อมให้เหมาะสมกบัการปฏิบัติงาน 
11. ส่งเสริมขวัญและก าลงัใจในการปฏิบัตงิานของบุคลากร 
12. ส่งเสริมใหบุ้คลากรหน่วยตรวจสอบภายในเข้ารบัการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ เพื่อน ามาประยกุต์ใน

การปฏิบัตงิานอย่างมีประสทิธิภาพ 
13. ส่งเสริมการน าเทคนิค/วิธีการ/แนวทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
14. ส่งเสริมการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบรหิารจัดการ
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ส่วนที่ 3 ปณิธำน วิสัยทศัน์ พนัธกิจ อัตลักษณ์ ประเด็นยุทธศำสตร์ และเป้ำประสงค ์

 จากผลการประเมินศักยภาพหน่วยงานด้วย SWOT Analysis และการก าหนดทิศทางของหน่วยงาน ได้แก่ 
ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด และกลยุทธ์ ระยะสั้นและระยะยาวของ
หน่วยงาน และผลการด าเนินงานที่คาดหวังระดับผลผลิตและผลลัพธ์ เปรียบเสมือนทิศทางที่หน่วยงานต้องการ     
มุ่งไปสู่เป้าหมาย และเป็นผลลัพธ์ระดับสูงที่หน่วยงานต้องการที่จะบรรลุ ซึ่งการก าหนดทิศทาง หน่วยงานได้เปิด
โอกาสให้บุคลากรภายในหน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วม รวมถึงได้น าความต้องการ/ความคาดหวัง ของผู้รับบริการ     
มาประกอบการด าเนินการ โดยจากทิศทางในการประเมินศักยภาพของหน่วยงานในส่วนที่  2  ท าให้หน่วย
ตรวจสอบภายใน ต้องมีการวางแผนให้สอดรับกับทิศทางที่ก าหนดไว้  
 

ปณิธำน 
 มุ่งมั่นในการตรวจสอบ วิเคราะห์ และประเมินการจัดการด้านวิชาการ ด้านการบริหารทรัพยากร ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามกระบวนการที่เป็นที่ยอมรับในมาตรฐานระดับสากล เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในผล
การปฏิบัติงาน รวมถึงเป็นที่ปรึกษาด้านระบบการควบคุมภายใน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่องค์กร 
 

วิสัยทัศน์ 
 สร้างความเช่ือมั่นด้านการตรวจสอบ ด้วยแนวทางที่ทันสมัย ตามมาตรฐานสากล 
 

พันธกิจ 
1. ประเมินระบบการควบคุมภายในและสอบทานการปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้บริหารเกิดความเช่ือมั่นว่าการ

ปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
2. บริการให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ แก่หน่วยรับตรวจ 

 

อัตลักษณ์ 
ตรวจสอบด้วยกัลยาณมิตร เกิดผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมาย 

 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 
1. พัฒนาบุคลากร 
2. พัฒนาระบบการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
3. พัฒนาระบบการบรหิารจัดการ 

 

เป้ำประสงค์ 
1. บุคลากรสามารถสือ่สารภาษาต่างประเทศในการปฏิบัติงานได ้
2. บุคลากรมจีิตบรกิาร 
3. บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัตงิานและความกา้วหน้าในสายวิชาชีพ 
4. มีการน าระบบสารสนเทศมาช่วยในการตรวจสอบ 
5. การพัฒนาประสทิธิภาพในการปฏิบัตกิารตรวจสอบ 
6. มีการสร้าง/พัฒนาคู่มอืในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
7. สภาพแวดล้อมขององค์กร มีความสะดวกปลอดภัย และคลอ่งตัวในการปฏิบัตงิาน 
8. บรหิารจัดการโดยยึดหลกัธรรมาภิบาล 
9. กระบวนการท างานมีประสิทธิภาพ 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 1 พัฒนำบุคลำกร 

เป้ำประสงค์ ตัวชี วัด 

หน่วย
นับ 

ค่ำเป้ำหมำย 

กลยุทธ ์

สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์         
กำรพัฒนำส ำนักงำนอธิกำรบดี 

มีควำมเชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนำกำรศึกษำ

ระดับอุดมศึกษำ  
ฉบับที่ 12 

60 61 62 63 64 

1.1 บุคลากร
สามารถสื่อสาร
ภาษาต่าง 
ประเทศในการ
ปฏิบัติงานได ้

1.1 จ านวน
บุคลากรเข้า
รับการพัฒนา
ภาษาต่างประ
เทศ 

คน 2 2 2 2 2 1.1.1 ส่งเสรมิ
ให้บุคลากรได้รบั
การพัฒนาภาษา 
ต่างประเทศ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 1  
พัฒนาบุคลากร 
เป้ำประสงค์ท่ี 1.1  
บุคลากรสามารถสือ่สาร
ภาษาต่างประเทศในการ
ปฏิบัติงานได ้
กลยุทธ์ท่ี 1.1.1  
ส่งเสริมใหบุ้คลากรได้รบัการ
พัฒนาภาษาต่างประเทศ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 1  
บรหิารจัดการเชิงรุกอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ท่ี 1.2.1  
ส่งเสริมและสนบัสนุนให้มี
ระบบกลไกในการพฒันา
บุคลากรและติดตามการ
ด าเนินงานของบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง 

1.2 บุคลากรมีจิต
บริการ 

1.2 ระดับ
คะแนนเฉลี่ย
ความพึงพอใจ
ของหน่วยรบั
ตรวจ 

คะแนน
เฉลี่ย 

3.51 3.51 3.51 3.51 3.51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1.2.1 พัฒนา
บุคลากรให้มจีิต
บริการและ
จรรยาบรรณใน
การปฏิบัตงิาน 

ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 1  
พัฒนาบุคลากร 
เป้ำประสงค์ท่ี 1.3 
บุคลากรมจีิตบรกิาร 
กลยุทธ์ท่ี 1.3.1  
พัฒนาบุคลากรให้มจีิตบริการ
และจรรยาบรรณในการ
ปฏิบัติงาน 

ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 1  
บรหิารจัดการเชิงรุกอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ท่ี 1.1.1  
ส่งเสริมและสนบัสนุนให้มี
ระบบและกลไกในการบริหาร
จัดการองค์กรและติดตามให้
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

ตารางแสดงความเชื่อมโยงกลยุทธ์ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยตรวจสอบภายใน กับแผนกลยุทธ์การพัฒนาส านักงานอธิการบด ีระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 

และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 1 พัฒนำบุคลำกร 

เป้ำประสงค์ ตัวชี วัด 

หน่วย
นับ 

ค่ำเป้ำหมำย 

กลยุทธ ์

สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์         
กำรพัฒนำส ำนักงำนอธิกำรบดี 

มีควำมเชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนำกำรศึกษำ

ระดับอุดมศึกษำ  
ฉบับที่ 12 

60 61 62 63 64 

1.3 บุคลากรมีความรู้
ความสามารถใน
การปฏิบัตงิาน
และความก้าว- 
หน้าในสาย
วิชาชีพ 

1.3.1  ร้อยละ
ของบุคลากร
หน่วยตรวจ 
สอบภายในที่
ได้รับการ
พัฒนา 

ร้อยละ 80 80 80 80 80 1.2.1 ส่งเสรมิ
ให้บุคลากร
หน่วยตรวจสอบ
ภายในเข้ารับ
การพัฒนา
ตนเองในด้าน
ต่างๆ เพื่อน ามา
ประยุกต์ในการ
ปฏิบัติงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 1  
พัฒนาบุคลากร 
เป้ำประสงค์ท่ี 1.2 
บุคลากรมีความก้าวหน้าในสาย
วิชาชีพ 
กลยุทธ์ท่ี 1.2.1  
ส่งเสริมใหบุ้คลากรในสงักัดเข้า
รับการพัฒนาตนเองในด้าน
ต่างๆ อย่างเหมาะสม 

ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 1  
บรหิารจัดการเชิงรุกอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ท่ี 1.2.1  
ส่งเสรมิและสนบัสนุนให้มี
ระบบกลไกในการพัฒนา
บุคลากรและติดตามการ
ด าเนินงานของบุคลากรอย่าง
ต่อเนือ่ง 

1.3.2  
จ านวน
บุคลากร
หน่วยตรวจ 
สอบภายในที่
เข้าสู่ต าแหนง่
ทางวิชาการ 

คน 1 1 1 1 1 1.2.2 ส่งเสรมิ
ให้บุคลากรเข้า
รับการฝกึอบรม
เพื่อท าผลงาน
ทางวิชาการ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 1  
พัฒนาบุคลากร 
เป้ำประสงค์ท่ี 1.2 
บุคลากรมีความก้าวหน้าในสาย
วิชาชีพ 
กลยุทธ์ท่ี 1.2.2  
ส่งเสริมใหบุ้คลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรมเพื่อท าผลงานทาง
วิชาการ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 1  
บรหิารจัดการเชิงรุกอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ท่ี 1.2.1  
ส่งเสริมและสนบัสนุนให้มี
ระบบกลไกในการพฒันา
บุคลากรและติดตามการ
ด าเนินงานของบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 3 พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร 

เป้ำประสงค์ ตัวชี วัด 

หน่วย
นับ 

ค่ำเป้ำหมำย 

กลยุทธ ์

สอดคล้องกับ 
แผนกลยุทธ์กำรพัฒนำส ำนักงำน

อธิกำรบดี 

มีควำมเชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนำกำรศึกษำ

ระดับอุดมศึกษำ  
ฉบับที่ 12 

60 61 62 63 64 

3.1 สภาพแวดล้อม
ขององค์กร มีความ
สะดวกปลอดภัย 
และคล่องตัวในการ
ปฏิบัติงาน 

3.1 ระดับ
คะแนนเฉลี่ย
ความพึงพอใจ
ของบุคลากร
หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน 

คะแนน 
เฉลี่ย 

3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.1.1 พัฒนา 
ปรับปรงุสถานที่
และสิง่แวดล้อม
ให้เหมาะสมกบั
การปฏิบัตงิาน 

ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 3 
พัฒนาระบบการบรหิารจัดการ 
เป้ำประสงค์ท่ี 3.1 
สภาพแวดลอ้มขององค์กร มีความ
สะดวกปลอดภัย และคล่องตัวในการ
ปฏิบัติงาน 
กลยุทธ์ท่ี 3.1.2  
พัฒนา ปรบัปรุงสถานที่และ
สิ่งแวดล้อมใหเ้หมาะสมกับการ
ปฏิบัติงาน 

- 
 

        3.1.2 ส่งเสรมิ
ขวัญและ
ก าลังใจการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 1 พัฒนา
บุคลากร 
เป้ำประสงค์ท่ี 1.4 บุคลากรมี
ความรู้ความสามารถในการปฏิบัตงิาน
อย่างมีความสุข 
กลยุทธ์ท่ี 1.4.1 เสรมิสร้างขวัญ

- 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 3 พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร 

เป้ำประสงค์ ตัวชี วัด 

หน่วย
นับ 

ค่ำเป้ำหมำย 

กลยุทธ ์

สอดคล้องกับ 
แผนกลยุทธ์กำรพัฒนำส ำนักงำน

อธิกำรบดี 

มีควำมเชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนำกำรศึกษำ

ระดับอุดมศึกษำ  
ฉบับที่ 12 

60 61 62 63 64 

และก าลงัใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

3.2 บริหารจัดการ
โดยยึดหลกั         
ธรรมาภิบาล 

3.2 จ านวน
บุคลากรที่เข้า
รับการอบรม
ด้านคุณธรรม 

คน 2 2 2 2 2 3.2.1 ส่งเสรมิ
ให้บุคลากรมี
คุณธรรม  

ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 3 
พัฒนาระบบการบรหิารจัดการ 
เป้ำประสงค์ท่ี 3.2 
บรหิารจัดการโดยยึด 
หลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ท่ี 3.2.1 
ส่งเสริมใหบุ้คลากรมีคุณธรรม  

ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 5 
ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม 
คุณธรรม และจริยธรรม 
กลยุทธ์ท่ี 1.2.1  
สนับสนุนการจัดกจิกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมตามหลัก        
ธรรมาภิบาลให้แก่
นักศึกษาและบุคลากร 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 3 พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร 

เป้ำประสงค์ ตัวชี วัด 

หน่วย
นับ 

ค่ำเป้ำหมำย 

กลยุทธ ์

สอดคล้องกับ 
แผนกลยุทธ์กำรพัฒนำส ำนักงำน

อธิกำรบดี 

มีควำมเชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนำกำรศึกษำ

ระดับอุดมศึกษำ  
ฉบับที่ 12 

60 61 62 63 64 

 

  3.2.2 
เสริมสร้างระบบ
ควบคุมภายใน 
การบริหาร
ความเสี่ยงและ
การตรวจสอบ
ให้มี
ประสิทธิภาพ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 3 
พัฒนาระบบการบรหิารจัดการ 
เป้ำประสงค์ท่ี 3.2 
บรหิารจัดการโดยยึด 
หลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ท่ี 3.2.2 
เสริมสร้างระบบควบคุมภายใน 
การบริหารความเสี่ยงและการ
ตรวจสอบใหม้ีประสิทธิภาพ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 1  
บรหิารจัดการเชิงรุกอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ท่ี 1.1.1  
ส่งเสริมและสนบัสนุนให้
มีระบบกลไกในการ
พัฒนาบุคลากรและ
ติดตามให้เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล 

  

 3.2.3 ส่งเสรมิ
การน าหลักธรร
มาภิบาลมาใช้
ในการบริหาร
จัดการ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 3 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
เป้ำประสงค์ท่ี 3.2 
บรหิารจัดการโดยยึดหลกั 
ธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ท่ี 3.2.3 
เสริมสร้างระบบควบคุมภายใน  
การบริหารความเสี่ยงและการ
ตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 1  
บรหิารจัดการเชิงรุกอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ท่ี 1.1.1  
ส่งเสริมและสนบัสนุนให้
มีระบบกลไกในการ
พัฒนาบุคลากรและ
ติดตามให้เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 3 พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร 

เป้ำประสงค์ ตัวชี วัด 

หน่วย
นับ 

ค่ำเป้ำหมำย 

กลยุทธ ์

สอดคล้องกับ 
แผนกลยุทธ์กำรพัฒนำส ำนักงำน

อธิกำรบดี 

มีควำมเชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนำกำรศึกษำ

ระดับอุดมศึกษำ  
ฉบับที่ 12 

60 61 62 63 64 

3.3 กระบวนการ
ท างานมี
ประสิทธิภาพ 

3.3.1 ระดับ
คะแนนเฉลี่ย
ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้งาน 
 

คะแนน
เฉลี่ย 

3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.3.1 ส่งเสรมิ
ให้มีการน า
เทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัตงิาน 

ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 3 
พัฒนาระบบการบรหิารจัดการ 
เป้ำประสงค์ท่ี 3.3 
กระบวนการมปีระสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ท่ี 3.3.1 
ส่งเสริมใหม้ีการน าเทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัตงิาน 

ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 1  
บรหิารจัดการเชิงรุกอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ท่ี 1.1.1  
ส่งเสริมและสนบัสนุนให้
มีระบบกลไกในการ
พัฒนาบุคลากรและ
ติดตามให้เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล 

 3.3.2 จ านวน
คู่มือการ
ปฏิบัติงานของ
หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

เรื่อง 
 

1 1 1 1 1 3.3.2 ส่งเสรมิ
ให้มีการจัดท า
คู่มือการ
ปฏิบัติงานใน
หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 3  
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
เป้ำประสงค์ท่ี 3.4 กระบวนการ
ท างานถูกต้อง ครบถ้วน ตรงเวลา 
กลยุทธท่ี 3.4.1 ส่งเสริมให้มีการ
จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน/วิจัย/
นวัตกรรมในแต่ละหน่วยงาน 
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ส่วนที่ 4 แผนปฏิบตักิำรตำมแผนยุทธศำสตรก์ำรพฒันำหน่วยตรวจสอบภำยใน ประจ ำปี 
งบประมำณ พ.ศ. 2560-2564 

 

หลังจากที่หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงาน ประจ าปีประมาณ  พ.ศ. 2560-
2564 ในส่วนที่ 2 แล้วนั้น ข้ันตอนที่ส าคัญที่จะท าให้ยุทธศาสตร์ดังกลา่วบรรลผุลส าเร็จที่ได้ก าหนดไว้คือ การน า
ยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ (Strategic Implementation) เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์มีการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ โดย
มีวิธีการดังต่อไปนี้ 

1. จัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงานให้กับบุคลากรภายในหน่วยงานได้รับทราบ และสามารถระบุได้ว่าตนเองเข้าไปเกี่ยวข้องกับ
เป้าประสงค์ใดบ้างในแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งจะท าให้บุคลากรเกิดการยอมรับและมีส่วนร่วมในการผลักดัน
ยุทธศาสตร์  

2. จัดท าตาราง Balanced Scorecard  โดยน าเป้าประสงค์หลักที่ระบุไว้ในแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy 
Map) มาก าหนดตัวช้ีวัด กลยุทธ์ โครงการและผู้รับผิดชอบ ให้มีความสอดคล้องและเช่ือมโยงกัน  

3. จัดท าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) หรือแผนงาน/โครงการที่ส าคัญ ที่สอดรบักบักลยุทธ์หลกัพร้อม
รายละเอียดโครงการที่แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดของแผนการด าเนินการ งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน
และผู้รับผิดชอบ 

4. สื่อสารแผนที่ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการนับเป็นข้ันตอนส าคัญที่จะเข้ามาช่วยในการแปลง
ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ เพื่อให้บุคลากรภายในหน่วยงานรับรู้และเข้าใจสามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ให้สัมฤทธ์ิผล 
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สร้างความเช่ือมั่นด้านการตรวจสอบ ด้วยแนวทางที่ทันสมัย ตามมาตรฐานสากล 

1. ประเมินระบบการควบคุมภายในและสอบทานการปฏิบัติงานเพ่ือให้ผู้บริหารเกิดความเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติงานเป็นไปตาม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 

2. บริการให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ แก่หน่วยรับตรวจ 
 

กลยุทธ์ 

 

1. พัฒนาบุคลากร 

เป้ำประสงค์ 

 

1.1 บุคลากรสามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศในการ
ปฏิบัติงานได้ 

1.2 บุคลากรมีจิตบริการ 
1.3 บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติและ

ความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ 
 

วิสัยทัศน ์

 

พันธกิจ 

 

แผนผังยุทธศำสตร์ หน่วยตรวจสอบภำยใน ส ำนักงำนอธิกำรบดี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560-2564 
มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ 

2. พัฒนาระบบการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 

2.1 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติการตรวจสอบ 
2.2 มีการสร้าง/พัฒนาคู่มือในการปฏิบัติงานตรวจสอบ

ภายใน 
2.3 มีการน าระบบสารสนเทศมาช่วยในการตรวจสอบ 

 
 
 

3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

3.1 สภาพแวดล้อมขององค์กร มีความสะดวกปลอดภัย และ
คล่องตัวในการปฏิบัติงาน 

3.2 บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
3.3 กระบวนการท างานมีประสิทธิภาพ 

 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 

 

1.1.1 ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนา
ภาษาต่างประเทศ 

 

2.1.1 ส่งเสริมการน าเทคนิค/วิธีการ/แนวทางเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

 

3.1.1 พัฒนา ปรับปรุงสถานทีแ่ละสิง่แวดล้อมให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
3.1.2 ส่งเสริมขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

 
1.2.1 พัฒนาบุคลากรให้มีจิตบริการและจรรยาบรรณใน

การปฏิบัติงาน 
 

 1.3.1 ส่งเสริมให้บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายในเข้ารับการ
พัฒนาตนเองในด้านต่างๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภา 

1.3.2 ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรมเพ่ือท าผลงาน
ทางวิชาการ 

 
 

3.3.1 ส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
3.3.2 ส่งเสริมให้มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในหน่วยตรวจสอบภายใน 

 

3.2.1  ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรม 
3.2.2 เสริมสร้างระบบควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียงและการ

ตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพ 
3.2.3 ส่งเสริมการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการ 

 

2.2.1 จัดท าคู่มือในการตรวจสอบภายในแต่ละดา้นเพ่ือใช้
ในการปฏิบัติงาน 

 2.3.1 ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีมาชว่ยในการตรวจสอบ 
อาทิ โปรแกรม ACL และอ่ืนๆ 
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ประสิทธิผล 

 
 
 
 
 
 

  

คุณภาพการ
ให้บริการ 

 
 

 
 
 
 

  

ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน 

 
 

 
 
 
 

  

การพัฒนา
องค์กร 

 
 

 
 
 

  

Strategy Map หน่วยตรวจสอบภำยใน 
วิสัยทัศน์ สร้างความเช่ือมั่นด้านการตรวจสอบ ด้วยแนวทางที่ทันสมัย ตามมาตรฐานสากล 

 

บุคลากรมีความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัติและความก้าวหน้า

ในสายวิชาชีพ 
 

กระบวนการท างานมีประสิทธิภาพ 
 

มีการสร้าง/พัฒนาคู่มือ 
ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

 

บริหารจัดการโดยยึดหลัก       
ธรรมาภิบาล 

 

บุคลากรมีจิตบริการ 
 

สภาพแวดล้อมขององค์กร  
มีความสะดวกปลอดภัย และ
คล่องตัวในการปฏิบัติงาน 

 

การพัฒนาประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติการตรวจสอบ 

 

บุคลากรสามารถสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศ 
ในการปฏิบัติงานได้ 

 

มีการน าระบบสารสนเทศ 
มาช่วยในการตรวจสอบ 
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แผนปฏิบัติกำร (Action Plan)  
 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนอื 
แผนปฏิบตักิำรตำมแผนยุทธศำสตร์กำรพฒันำ หนว่ยตรวจสอบภำยใน ส ำนกังำนอธิกำรบดี 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560-2564 
ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 1 พัฒนำบุคลำกร 

เป้ำประสงค์ กลยุทธ์  ตัวชี วัด หน่วย
นับ 

ค่ำเป้ำหมำย แผนงำน/ 
โครงกำร/
กิจกรรม 

ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย ผู้รับผิดชอบ 
60 61 62 63 64 60 61 62 63 64 

1.1 บุคลากร
สามารถสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศใน
การปฏิบัตงิานได้ 

1.1.1 ส่งเสรมิให้บุคลากร
ได้รับการพัฒนาภาษาต่าง 
ประเทศ 

จ านวนบุคลากร
เข้ารบัการพัฒนา
ภาษาต่างประเทศ 

คน 2 - 2 - 2 โครงการ
อบรมภาษา 
ต่างประเทศ 

- - - - - หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน 

1.2  บุคลากรมจีิต
บริการ 

1.2.1 พัฒนาบุคลากรใหม้ี
จิตบรกิารและจรรยาบรรณ
ในการปฏิบัตงิาน 

ระดับคะแนน
เฉลี่ยความพึง
พอใจของหน่วย
รับตรวจ 

คะแนน
เฉลี่ย 

3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 โครงการ
อบรมด้าน

จรรยาบรรณ 

- - - - - หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน 

1.3 บุคลากรมีความรู้
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานและ
ความก้าวหน้าในสาย
วิชาชีพ 
 
 

1.3.1 ส่งเสรมิให้บุคลากร
หน่วยตรวจสอบภายในเข้า
รับการพัฒนาตนเองในด้าน
ต่างๆ เพื่อน ามาประยุกต์ใน
การปฏิบัตงิานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 

ร้อยละของ
บุคลากรหน่วย
ตรวจสอบภายใน
ที่ได้รับการพฒันา 
 

ร้อยละ 80 80 80 80 80 โครงการ
อบรมด้านการ

พัฒนาการ
ตรวจสอบ
ภายใน 

- - - - - หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน 
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เป้ำประสงค์ กลยุทธ์  ตัวชี วัด หน่วย
นับ 

ค่ำเป้ำหมำย แผนงำน/ 
โครงกำร/
กิจกรรม 

ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย ผู้รับผิดชอบ 
60 61 62 63 64 60 61 62 63 64 

 1.3.2 ส่งเสรมิให้บุคลากร
เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อท า
ผลงานทางวิชาการ 

จ านวนบุคลากร
หน่วยตรวจสอบ
ภายในที่เข้าสู่
ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

คน 1 1 1 1 1 โครงการ
อบรมเพื่อท า
ผลงานทาง
วิชาการ 

- - - - - หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน 

ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 2 พัฒนำระบบกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ 

เป้ำประสงค์ กลยุทธ์  ตัวชี วัด หน่วย
นับ 

ค่ำเป้ำหมำย แผนงำน/ 
โครงกำร/
กิจกรรม 

ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย ผู้รับผิดชอบ 
60 61 62 63 64 60 61 62 63 64 

2.1 การพัฒนา
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติการตรวจสอบ 

2.1.1 ส่งเสรมิการน า
เทคนิค/วิธีการ/แนวทาง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ 

ระดับคะแนน
เฉลี่ยความพึง
พอใจของ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบประจ า
มหาวิทยาลัยที่มี
ต่อการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ 

คะแนน
เฉลี่ย 

3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 กิจกรรมการ
ส่งเสริมการน า

เทคนิค/
วิธีการ/

แนวทางใน
การเพิม่

ประสิทธิภาพ
การปฏิบัตงิาน

ตรวจสอบ 
 

 

- - - - - กลุ่มงาน
ตรวจสอบ
ภายใน 
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เป้ำประสงค์ กลยุทธ์  ตัวชี วัด หน่วย
นับ 

ค่ำเป้ำหมำย แผนงำน/ 
โครงกำร/
กิจกรรม 

ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย ผู้รับผิดชอบ 
60 61 62 63 64 60 61 62 63 64 

2.2 มีการสร้าง/
พัฒนาคู่มือในการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน 

2.2.1 จัดท าคู่มือในการ
ตรวจสอบภายในแต่ละด้าน
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน 

จ านวนคู่มือ/
เอกสาร
ประกอบการ
ปฏิบัติงาน 

เรื่อง 1 1 1 1 1 แผนงานการ
จัดท าคู่มือการ

ตรวจสอบ
ภายใน 

- - - - - กลุ่มงาน
ตรวจสอบ
ภายใน 

 

2.3 มีการน าระบบ
สารสนเทศมาช่วยใน
การตรวจสอบ 

2.3.1 ส่งเสรมิการน า
เทคโนโลยีมาช่วยในการ
ตรวจสอบ อาทิ โปรแกรม 
ACL และอื่นๆ 

จ านวนเรื่องที่ใช้
โปรแกรม ACL 
และอื่นๆ ในการ
ตรวจสอบ 

เรื่อง 2 2 2 2 2 กิจกรรมการ
น าโปรแกรม 

ACL และอื่นๆ 
มาช่วยในการ

ตรวจสอบ 

- - - - - กลุ่มงาน
ตรวจสอบ
ภายใน 

 

ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 3 พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร 

เป้ำประสงค์ กลยุทธ์  ตัวชี วัด หน่วย
นับ 

ค่ำเป้ำหมำย แผนงำน/ 
โครงกำร/
กิจกรรม 

ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย ผู้รับผิดชอบ 
60 61 62 63 64 60 61 62 63 64 

3.1 สภาพแวดล้อม
ขององค์กร มีความ
สะดวกปลอดภัย 
และคล่องตัวในการ
ปฏิบัติงาน 

3.1.1 พัฒนา ปรับปรงุ
สถานที่และสิ่งแวดลอ้มให้
เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
 

ระดับคะแนน
เฉลี่ยความพึง
พอใจของ
บุคลากรหน่วย
ตรวจสอบภายใน 

คะแนน
เฉลี่ย 

3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 กิจกรรมการ
ปรับปรงุ
สถานที่

ปฏิบัติงาน
ของหน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน 

- - - - - หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน 



 
 

 

 
 

26 

เป้ำประสงค์ กลยุทธ์  ตัวชี วัด หน่วย
นับ 

ค่ำเป้ำหมำย แผนงำน/ 
โครงกำร/
กิจกรรม 

ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย ผู้รับผิดชอบ 
60 61 62 63 64 60 61 62 63 64 

 3.1.2 ส่งเสริมขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร 

              

3.2 บริหารจัดการโดย
ยึดหลักธรรมาภิบาล 

3.2.1 ส่งเสรมิให้บุคลากรมี
คุณธรรม  

จ านวนบุคลากรที่
เข้ารับการอบรม
ด้านคุณธรรม 

คน 2 2 2 2 2 โครงการ
อบรม/สัมมนา
ด้านคุณธรรม 

- - - - - หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน 

 3.2.2 เสรมิสร้าง ระบบ
ควบคุมภายใน การบริหาร
ความเสี่ยงและการ
ตรวจสอบใหม้ีประสิทธิภาพ 

ระดับคะแนน
เฉลี่ยความ      
พึงพอใจของ     
ผู้เข้าอบรม     
เชิงปฏิบัติการ 

คะแนน
เฉลี่ย 

3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 โครงการ
อบรมเชิง
ปฏิบัติการ
ด้านการ

บรหิารความ
เสี่ยงและ

ระบบควบคุม
ภายในเชิง
บูรณาการ 

40
,00

0 - 

40
,00

0 - 

40
,00

0 หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน 

 3.2.3 ส่งเสรมิการน าหลกั
ธรรมาภิบาลมาใช้ในการ
บรหิารจัดการ 

ระดับคะแนน
เฉลี่ยความ      
พึงพอใจของ
บุคลากรที่มีต่อ
การบริหารจัดการ
ของหน่วย
ตรวจสอบภายใน 

คะแนน
เฉลี่ย 

3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 กิจกรรมการ
ประเมินตนเอง

ของ
คณะกรรมการ 
บริหารประจ า

หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

- - - - - หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน 
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เป้ำประสงค์ กลยุทธ์  ตัวชี วัด หน่วย
นับ 

ค่ำเป้ำหมำย แผนงำน/ 
โครงกำร/
กิจกรรม 

ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย ผู้รับผิดชอบ 
60 61 62 63 64 60 61 62 63 64 

3.3 กระบวนการ
ท างานมี
ประสิทธิภาพ 

3.3.1 ส่งเสรมิให้มกีารน า
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัตงิาน 

ระดับคะแนน
เฉลี่ยความ      
พึงพอใจของ
ผู้ใช้งาน 

คะแนน
เฉลี่ย 

3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 โครงการ
อบรมด้านการ
น าเทคโนโลยี
มาประยกุต์ใช้

ในการ
ปฏิบัติงาน 

- - - - - หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน 

 3.3.2 ส่งเสรมิให้มกีารจัดท า
คู่มือการปฏิบัติงานในหน่วย
ตรวจสอบภายใน 

จ านวนคู่มือการ
ปฏิบัติงานของ
หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

เรื่อง 1 1 1 1 1 โครงการ
จัดท าคู่มือการ

ปฏิบัติงาน
ของหน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน 

- - - - - หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน 
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ส่วนที่ 5  กำรตดิตำมและประเมินผล 

 
 หน่วยตรวจสอบภายในได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งมีสาระส าคัญประกอบด้วยประเด็น
ยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดหลัก กลยุทธ์หลักและน ามาพัฒนาเป็นแผนผังยุทธศาสตร์ (Strategy Plan) แผนที่
ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) เพื่อใช้เป็นกรอบในการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่แผนปฏิบัติการประจ าปี ทั้งนี้การแปลง
ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมาย  จึงมีความส าคัญที่จะต้องก าหนดระบบการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงาน เพื่อตรวจสอบกระบวนการแปลงแผนสู่การปฏิบตัิ การบรรลุเปา้หมายของผลงาน รวมทั้ง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จและปัญหาอุปสรรค แล้วน าไปจัดท าข้อมูลสารสนเทศด้านการติดตามและประเมินผล
น าเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน เพื่อใช้ประกอบในกระบวนการบริหารยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
งบประมาณและการตัดสินใจเชิงนโยบาย 
 
กรอบแนวคิดในกำรติดตำมและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของหน่วยงาน ยึดหลักการกระจายอ านาจ
ความรับผิดชอบในระดับโครงการ/กิจกรรม ทุกระดับภายในหน่วยงาน ให้สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายการ
ด าเนินงานในภาพรวมของส านักงานอธิการบดี โดยสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการ
บริหารกลยุทธ์ รวมถึงติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามกลยุทธ์ที่รับผิดชอบนั้นๆ  

 
ขอบเขตของกำรติดตำมและประเมินผล 

หน่วยงานได้ก าหนดขอบเขตของการติดตามและประเมินผลแบ่งเป็น 3  มิติ ได้แก่ 
1. มิติด้ำนเวลำ ก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลเป็น 2 ช่วงระยะเวลา คือ 

1) การติดตามและประเมินผลระหว่างการด าเนินงาน หรือการติดตามและประเมินผล เพื่อพัฒนารูปแบบ 
ซึ่งจะช่วยประเมินความก้าวหน้าของการด าเนินงานและปัญหาอุปสรรคที่เกิดข้ึนในกระบวนการด าเนินงานและ
น าเสนอผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและแก้ไขกระบวนการท างานของโครงการ 

2) การติดตามและประเมินผลภายหลังจากการด าเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว หรือการติดตามและประเมิ นผล
สรุปภาพรวม ซึ่งจะช่วยให้ค้นหาค าตอบหรือข้อสรุปของการบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายตัวช้ีวัดที่ก าหนดไว้ใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาให้ได้ข้อมูลป้อนกลับเข้าสู่กระบวนการบริหารยุทธศาสตร์เพื่อใช้ประโยชน์ส าหรับการ
วางแผนในระยะยาวต่อไป 

2. มิติด้ำนเนื อหำสำระ โดยใช้องค์ประกอบของการบริหารโครงการก าหนดขอบเขตการประเมินผล ประกอบด้วย 
1) ระดับผลผลิต เป็นการวัดความส าเร็จที่เกิดจากโครงการย่อย/กิจกรรมส าคัญ ภายใต้การบูรณาการของ

ผลผลิตโดยส่วนต่างๆ ภายในหน่วยงาน 
2) ระดับผลลัพธ์ เป็นการค้นหาค าตอบหรือข้อสรุปของการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตัวช้ีวัดที่

ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ให้ได้ข้อมูลป้อนกลับเข้าสู่กระบวนการบริหารยุทธศาสตร์เพื่อใช้ประโยชน์
ส าหรับการวางแผนในระยะยาวต่อไป 
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3. มิติด้ำนวิธีกำร โดยใช้วิธีการประเมินผลเชิงพรรณนา ในลักษณะของการรวบรวมสรุปและ วิเคราะห์ผล
ในภาพรวม โดยก าหนดวิธีการด าเนินงาน ดังนี้ 

1) ก าหนดผู้รับผิดชอบติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
2) จัดท าแผนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ซึ่งประกอบด้วยแผนทบทวนระบบการก ากับ

ติดตามและประเมินผล แนวทางในการเลือกข้อมูลมาวิเคราะห์และแผนการสื่อสารผลการประเมิน 
3) จัดท ากรอบแนวทางการติดตามและประเมินผลโครงการยุทธศาสตร์ของหน่วยตรวจสอบภายใน 
4) ติดตามความก้าวหน้าของผลการด าเนินงานและปัญหาอปุสรรคตามแผนติดตาม และประเมินผลเสนอที่

ประชุมหน่วยตรวจสอบภายใน และที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย เพื่อก าหนดมาตรการ
แก้ไขปัญหา 

5) วิเคราะห์และจัดท ารายงานการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานเสนอผู้บริหาร   ตามระยะเวลาที่
ก าหนด 
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เอกสำรอ้ำงอิง 
 

 แผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 
 

 แผนกลยทุธ์การพฒันาส านักงานอธิการบดีและแผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์การพฒันาส านักงาน
อธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 
 

 กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพฒันาหน่วยตรวจสอบภายใน ระยะ 5 
ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
 

 แผนยุทธศาสตรก์ารพฒันางานตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2553-2556 
 

 แผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาหน่วยตรวจสอบภายใน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


