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แผนฉบบันี�ไดเ้สนอขอ้ความแสดงปรัชญา วสิัยทศัน์ พนัธะกิจ และยทุธศาสตร์ของมหาวทิยาลยัไวใ้นส่วน

ของบทนาํ ในส่วนถดัไปนาํเสนอปรัชญา วสิัยทศัน์ พนัธะกิจ เป้าหมาย โครงการ และกิจกรรมประจาํปีของ

กองตรวจสอบภายในที�แสดงวธีิพฒันาคน พฒันางาน และการเผยแพร่องคค์วามรู้ที�เกิดจากการตรวจสอบ 
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บทนํา 

 

หลกัการ 

 กองตรวจสอบภายในมหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานีมีภารกิจติดตาม ตรวจสอบ สอบทานงาน

การใชท้รัพยากรและการจดัการของหน่วยงานในมหาวทิยาลยัตามกฎบติัการตรวจสอบภายในปีงบประมาณ 

พ.ศ.2557 ซึ� งอธิการบดีพิจารณาให้ความเห็นชอบแลว้ ทั�งเป็นส่วนหนึ� งของระบบประกนัคุณภาพการจดั

การศึกษาของสถานศึกษา และระบบการควบคุมภายในของส่วนราชการ ดงันั�นการปฏิบติังานดงักล่าวให้

บรรลุวตัถุประสงค ์หน่วยงานตอ้งมีบุคลากรที�มีความรู้ ความสามารถ มีทกัษะการปฏิบติังาน และมีเจตคติที�

ดี มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีวสัดุอุปกรณ์และเครื�องมือที�อาํนวยความสะดวกในการทาํงาน มีบรรยากาศที�

เอื�อ และเหมาะสมต่อการปฏิบติังาน มีงบประมาณสนบัสนุนเพียงพอ ตลอดจนมีการบริหารจดัการที�ดี มี

แผนเป็นเครื�องมือปฏิบติังาน มีระบบการกาํกบั ติดตาม นิเทศ ประเมินผล และรายงานผลที�ดี จึงไดจ้ดัทาํ

แผนปฏิบติัการประจาํปีฉบบันี� ขึ�น 

 

วตัถุประสงค์ของแผนฯ 

 1. เพื�อเป็นแนวทางการปฏิบติังานของกองตรวจสอบภายใน 

 2.เพื�อใหก้ารปฏิบติังานตรวจสอบภายในเป็นระบบ ถูกตอ้ง แม่นยาํ น่าเชื�อถือ มีมาตรฐาน 

   

ปรัชญามหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี 

        "องคก์ารเรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม นาํสังคมพฒันา"  

 

วสัิยทศัน์มหาวทิยาลยั 

          มหาวทิยาลยัตน้แบบแห่งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพื�อการพฒันาทอ้งถิ�น โดยเป็นมหาวิทยาลยัแห่ง

การเรียนรู้ สร้างองคค์วามรู้ ผลิตบณัฑิตที�มีคุณธรรมนาํความรู้ เพื�อพฒันาสังคมภายใตร้ะบบ 

ธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการ 

 

พนัธะกจิ 

1. ผลิตบณัฑิตใหมี้ความเป็นเลิศทางวชิาการ บนพื�นฐานของภูมิปัญญาทอ้งถิ�น ภูมิปัญญาไทย และ

ภูมิปัญญาสากล มีความรู้ คู่คุณธรรม จริยธรรม สาํนึกในความเป็นไทย มีความรักและผกูพนัต่อทอ้งถิ�น 

รวมทั�งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด ชีวิตในชุมชน โดยมีจาํนวนและคุณภาพ สอดคลอ้งกบัแผน การผลิตบณัฑิต

ของประเทศ 

2. เสริมสร้างความเขม็แขง็ของวชิาชีพครู ผลิตและพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมี้คุณภาพ 

และมาตรฐานที�เหมาะสมกบัการเป็นวชิาชีพชั�นสูง 
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3. วจิยัและพฒันาเพื�อสร้างองคค์วามรู้ แสวงหาแนวทางพฒันาเทคโนโลยพีื�นบา้นและเทคโนโลยี

สมยัใหม่ใหเ้หมาะสมกบัการดาํรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในทอ้งถิ�น รวมถึงการแสวงหา

แนวทางเพื�อส่งเสริมใหเ้กิดการจดัการ การบาํรุงรักษาและการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ�งแวดลอ้มอยา่งสมดุลและย ั�งยนื 

4. บริการทางวชิาการแก่สังคมที�หลากหลาย ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื�อกลูกนัระหวา่ง

มหาวทิยาลยั ชุมชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นและองคก์รอื�นทั�งในและต่างประเทศ เพื�อการพฒันา

ทอ้งถิ�นที�ย ั�งยนื 

5. ส่งเสริมและสนบัสนุนกิจกรรมทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม สร้างความรู้ ความเขา้ใจในคุณค่า 

ความสาํนึกและความภูมิภูมิใจในวฒันธรรมของทอ้งถิ�น เพื�อการอนุรักษเ์ผยแพร่และสืบสานศิลปะและ

วฒันธรรมของทอ้งถิ�น 

6. เรียนรู้และเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน ผูน้าํชุมชน ศาสนาและนกัการเมืองทอ้งถิ�น ใหมี้

จิตสาํนึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรมและความสามารถในการบริหารงานพฒันาชุมชนและทอ้งถิ�น 

เพื�อประโยชน์ของส่วนรวม 

7. ศึกษา ส่งเสริม สืบสานโครงการอนัเนื�องมาจากแนวพระราชดาํริในการปฏิบติัภารกิจของ

มหาวทิยาลยัเพื�อการพฒันาทอ้งถิ�น 
 

ยุทธศาสตร์ของมหาวทิยาลยั  

        มหาวทิยาลยัไดป้รับปรุงยทุธศาสตร์ใหท้นักบัเหตุการณ์เปลี�ยนแปลง และความตอ้งการของทอ้งถิ�น 

ประเทศชาติ และภูมิภาค โดยใหห้ลอมรวมยทุธศาสตร์ที� 5 เดิม (พฒันาเครือข่ายความร่วมมือ) ใหบู้รณาการ

อยูใ่นยทุธศาสตร์อื�นทุกยทุธศาสตร์ จึงปรับจาก 6 ยทุธศาสตร์ เป็น 5 ยทุธศาสตร์ดงันี�  

 ยทุธศาสตร์ที� 1 พฒันาคุณภาพบณัฑิตสู่ความเป็นเลิศ 

 ยทุธศาสตร์ที� 2 พฒันาคุณภาพการวจิยัและขีดความสามารถในการแข่งขนั 

 ยทุธศาสตร์ที� 3 พฒันาศกัยภาพการบริการวชิาการ และการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมที�มีคุณภาพแก่

ชุมชน 

 ยทุธศาสตร์ที� 4 พฒันาระบบบริหารจดัการแนวใหม่ภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล 

 ยทุธศาสตร์ที� 5 ยกระดบัคุณภาพสู่มาตรฐานอาเซียน 
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แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 

กองตรวจสอบภายใน 

 

ปรัชญา  

เป็นกลัยาณมิตร ปกปิดความลบั จุดยนืมั�นคง ซื�อตรงเที�ยงธรรม มีความสามารถ  

 

วสัิยทศัน์ 

          กองตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานสนบัสนุนการบริหารงานที�สร้างความมั�นใจในการบริหารจดัการ

ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย มีการจดัการที�เป็นระบบ ถูกต้อง แม่นยาํ เป็นธรรม น่าเชื�อถือ มีมาตรฐาน 

โปร่งใส ตรวจสอบได ้

 

พนัธะกจิ   

ประเมินความเสี�ยง วางแผนการตรวจ และปฏิบติังานตรวจทาน วิเคราะห์ ประเมิน ให้คาํแนะนาํ

ปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจเพื�อใหห้น่วยรับตรวจสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ

เกิดประโยชน์สูงสุดแก่มหาวทิยาลยั 

 

เป้าหมายผลลพัธ์ 

จากกรอบพนัธะกิจของกองตรวจสอบภายใน ผลการปฏิบติังานตอ้งถูกตอ้ง แม่นยาํ มีมาตรฐาน 

โปร่งใส เชื�อถือได ้จึงตอ้งใหค้วามสาํคญักบัทรัพยากรการบริหารทุกประเด็น โดยเฉพาะผูป้ฏิบติังานตอ้งทาํ

หน้าที�ได้อย่างมืออาชีพ จึงตอ้งเร่งพฒันานักตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื�องให้มีความรู้ความสามารถ มี

ทกัษะและเจตคติที�ดี มีเครื�องมือประกอบการทาํหน้าที�ที�เที�ยงตรงมีความเชื�อมั�นได ้หน่วยรับตรวจไดรั้บ

ขอ้เสนอแนะที�ดีมีประโยชน์ต่อการจดัการ ดงันี�  

1.ภายในปีงบประมาณ 2557 ผูต้รวจสอบภายในทุกคน ตอ้งไดรั้บการอบรมเกี�ยวกบังานตรวจสอบ

ไม่นอ้ยกวา่คนละ 30 ชั�วโมง และไดรั้บการพฒันาดว้ยวิธีที�หลากหลาย มีความรู้ความสามารถระดบัวุฒิบตัร

ตั�งแต่นกัตรวจสอบภายในชั�นตน้ขึ�นไป  

2.เผยแพร่องคค์วามรู้ในประเด็นที�หน่วยรับตรวจมกัจะละเลยหรือทาํผดิทางสารของมหาวทิยาลยั 

            3.ปรับปรุงเครื�องมือ กระดาษทาํการ ที�ง่ายและสะดวกต่อการปฏิบติังาน สอดคลอ้งกบัเครื�องมือของ

การตรวจสอบภายในระดบักระทรวง และตรงกบัการติดตาม ตรวจสอบ การจดัการความเสี�ยง 

             4. ติดตาม นิเทศ ให้คาํปรึกษาเจา้หนา้ที� ณ หน่วยรับตรวจ 
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กลยุทธ์ /โครงการ 

 1.พฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้ทกัษะและเจตคติที�ดี 

      กิจกรรมที� 1  เขา้รับการอบรม สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบติัการดา้นการตรวจสอบ และการควบคุม

ภายใน 

      กิจกรรมที� 2  แลกเปลี�ยนเรียนรู้ ศึกษาเอกสารและสื�ออื�นๆ  

      กิจกรรมที� 3  ศึกษาดูงาน วิธีการประเมินความเสี� ยง การตรวจสอบ ตรวจทาน การพฒันา

เครื�องมือ และการรายงานการตรวจสอบ 

 2.พฒันาเครื�องมือตรวจสอบ 

      กิจกรรมที� 1  วเิคราะห์ปัจจยัเสี�ยง วธีิการจดัการความเสี�ยงของมหาวทิยาลยัและหน่วยรับตรวจ 

      กิจกรรมที� 2  ปรับปรุงกระดาษทาํการที�สอดคลอ้งกบัปัจจยัเสี�ยง เกณฑ์การประเมินความเสี�ยง 

และกิจกรรมจดัการความเสี�ยง 

 3.เผยแพร่องคค์วามรู้ 

      กิจกรรมที� 1  สังเคราะห์ผลการตรวจสอบประจาํปีงบประมาณรวบรวมแนวคิด หลกัการเป็นองค์

ความรู้ เผยแพร่ใหท้ราบทั�วกนั 1 ครั� ง   

 

กลยุทธ์ ตัวชี�วดั ค่าเป้าหมาย ผู้รับผดิชอบ 

1.พฒันาบุคลากร ผูต้รวจสอบภายในไดรั้บการ

พฒันา ≥ 30 ชม.ในปีงบประมาณ 

2557  

100 % ผอ.กองตรวจสอบภายใน 

 

2.ปรับปรุงเครื�องมือ

ตรวจสอบ 

กระดาษทาํการที�สอดคล้องกับ

ปัจจัยเสี� ยง เกณฑ์การประเมิน

ความเสี�ยง และกิจกรรมจดัการ

ความเสี�ยง 

 

100 % นกัตรวจสอบภายใน 

3.เผยแพร่องคค์วามรู้ แนวคิด หลกัการ องคค์วามรู้ ที�

ไดเ้ผยแพร่ 

ผลงาน 1ครั� ง/ปี นกัตรวจสอบภายใน 
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โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน 

 

1.หลกัการและเหตุผล 

 คนเป็นหนึ� งในสี�ของทรัพยากรการบริหารที�มีความสําคญัยิ�ง เพราะคนจะเป็นผูใ้ช้และจดัการกบั

ทรัพยากรอื�นให้งานบรรลุวตัถุประสงค์ของหน่วยงาน จึงตอ้งพฒันาคนให้มีความรู้ความสามารถ มีทกัษะ 

และเจตคติที�ดีต่องานที�ทาํ มีจิตสํานึกในหนา้ที�บริการ มีความมุ่งมั�นต่อผลสัมฤทธิ�  ตระหนกัต่อความจาํเป็น

ที�จะตอ้งพฒันาตนเองอยูเ่สมอ โดยเฉพาะนกัตรวจสอบภายใน ตอ้งมีมโนทศัน์ต่องานอยา่งถูกตอ้ง มีทกัษะ

การตรวจสอบ มีทกัษะชีวติ เป็นกลัยาณมิตรกบับุคคลอื�น 

 

2.วตัถุประสงค์ 

 เพื�อใหน้กัตรวจสอบภายในมีความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และจริยธรรมในการปฏิบติังานอยา่งมือ

อาชีพ 

 

3. เป้าหมาย 

              1. ผูต้รวจสอบภายในทุกคน เขา้รับการอบรม สัมมนา/จดัการความรู้ คนละไม่นอ้ยกวา่ 30 ชั�วโมง 

              2. ผูต้รวจสอบภายในทุกคนไดแ้ลกเปลี�ยนเรียนรู้กนัเองอยา่งนอ้ยเดือนละครั� ง 

              3. ผูต้รวจสอบภายในทุกคนไดศึ้กษาเอกสาร/วารสารเกี�ยวกบัการตรวจสอบทุกฉบบั  

 

4.วธีิดําเนินงาน 

 4.1 ฝึกอบรมหลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ กรมบญัชีกลาง สํานกังานตรวจเงินแผน่ดิน หรือ

หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 

            4.2 ศึกษาเอกสาร หรือช่องทางเรียนรู้ที�เหมาะสม 

            4.3 แลกเปลี�ยนเรียนรู้ร่วมกนัของนักตรวจสอบภายใน (หลงัจากได้เข้าประชุม ศึกษา ฝึกอบรม

มาแลว้) 

 

5.ระยะเวลาดําเนินงาน 

 1 ตุลาคม 2556 – 30 กนัยายน 2557 

 

6.งบประมาณ เงินรายไดม้หาวทิยาลยั ค่าใชส้อย จาํนวน 55,000 บาท  
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7. ผลที�คาดว่าจะได้รับ 

              7.1 ผูป้ฏิบติังานตรวจสอบภายในทุกคนมีความรู้ ความสามารถและทกัษะในการปฏิบติังาน

เหมาะสมกบัภารกิจ 

 7.2 เกิดเครือข่ายของผูต้รวจสอบภายในได้แลกเปลี�ยนเรียนรู้ซึ� งกนัทั�งภายในหน่วยงานและกบั

หน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการอื�น 

 7.3 นกัตรวจสอบภายในทุกคนไดพ้ฒันาวธีิการศึกษาดว้ยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ทั�งใกลแ้ละไกล 

 

8. การประเมินผล 

 สังเกตผลการปฏิบติังาน 

 

9. ผู้รับผดิชอบโครงการ 

          วา่ที�ร้อยตรีหญิงพิทยา  บุญรุ่ง 
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โครงการปรับปรุงเครื�องมือการตรวจสอบ  

 

1.หลกัการและเหตุผล 

 งานตรวจสอบภายในปัจจุบนัครอบคลุมภารกิจต่างๆของส่วนราชการอย่างกวา้งขวาง ผูต้รวจสอบ

ภายในจึงต้องทาํหน้าที�ตรวจสอบ ตรวจทานการปฏิบติังานสําคญัของมหาวิทยาลัยทุกด้าน ได้แก่ งาน

ตอบสนองดา้นกลยุทธ์ ดา้นการเงิน งบประมาณ ดา้นการจดัการ และดา้นการปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบงัคบั และมติคณะรัฐมนตรีที�เกี�ยวข้อง  ตลอดจนงานเร่งด่วนเฉพาะของหน่วยงานซึ� งต้องกาํหนด

ประเด็นการตรวจที�สอดคลอ้งกบัปัจจยัเสี�ยงของหน่วยรับตรวจ จึงตอ้งมีเครื�องมือการตรวจสอบที�อ่านง่าย 

ใช้สะดวก บนัทึกการตรวจไดต้รงประเด็นที�เป็นปัจจยัเสี�ยงและเกณฑ์การประเมินความเสี�ยง จึงตอ้งสร้าง

เครื�องมือตรวจสอบที�มีความเที�ยงตรง เหมาะสม เป็นที�ยอมรับของหน่วยรับตรวจ 

 

2.วตัถุประสงค์ 

          2.1 นกัตรวจสอบภายในมีเครื�องมือตรวจสอบที�เที�ยงตรงเหมาะสมกบัภารกิจ 

          2.2 นกัตรวจสอบภายในมีความรู้ ความสามารถ และทกัษะในการพฒันาเครื�องมือตรวจสอบ 

 

3. เป้าหมาย 

          ปรับปรุงกระดาษทาํการการตรวจสอบที�สอดคลอ้งกบัปัจจยัเสี�ยง เกณฑ์การประเมินความเสี�ยง และ

กิจกรรมจดัการความเสี�ยง 

 

4.วธีิดําเนินการ และระยะเวลาดําเนินการ 

 4.1 ศึกษาผลการตรวจสอบ สอบทาน ทั�งภายในและจากหน่วยตรวจสอบภายนอก ผลการประเมิน

ความเสี�ยงของหน่วยรับตรวจและภารกิจของหน่วยรับตรวจ  กนัยายน-ตุลาคม 2556         

 4.2 สร้างกระดาษทาํการ เดือนพฤศจิกายน 2557 

 

5.งบประมาณ เงินรายไดม้หาวทิยาลยั ค่าวสัดุ จาํนวน  1,000 บาท 

 

6.ผลที�คาดว่าจะได้รับ 

 นกัตรวจสอบภายในมีกระดาษทาํการ/เครื�องมือตรวจสอบภายในที�อ่านง่าย ใชส้ะดวก ตรงประเด็น

ที�ตอ้งตรวจ 
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7.การประเมินผล 

 ตรวจสอบผลงานจากการพฒันาเครื�องมือ 

 

8.ผู้รับผดิชอบโครงการ 

          นางสาวธนัยพร  ศิริวรรณ 
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โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ 

 

1.หลกัการและเหตุผล 

 วตัถุประสงค์สําคญัของงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลยัคือ การทาํความจริงให้ปรากฏได้

ขอ้มูลที�ถูกตอ้ง ตรงกบัสภาพจริง อธิบายได ้ไม่มีขอ้โตแ้ยง้ เพื�อสะทอ้นผลสัมฤทธิ� ของการบริหารจดัการ

ของหน่วยงาน ได้ขอ้เท็จจริงที�จะช่วยปรับปรุงการจดัการและใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ค่า มีประสิทธิภาพ 

คาํตอบที�ไดจ้ากการตรวจสอบภายในจึงมีความสําคญัละเอียดอ่อน ให้ผลตอบสนองไดท้ั�งดา้นบวกและลบ 

การวเิคราะห์ผลที�ตรวจพบแจง้ใหห้น่วยรับตรวจทราบวธีิการป้องกนัแกไ้ขขอ้ผิดพลาดพลั�งเผลอเป็นภารกิจ

ที�ตอ้งทาํใหถู้กตอ้ง รวดเร็วทนัเวลา และเที�ยงธรรม 

 

2.วตัถุประสงค์ 

 เพื�อให้บุคลากรที�เกี�ยวขอ้งรับทราบทั�งขอ้กฎหมายและขอ้เท็จจริงเกี�ยวกบังานจดัการศึกษาของ

มหาวทิยาลยั และหน่วยรับตรวจมีขอ้มูลประกอบการ บริหารจดัการที�ตรงกบัปัญหาและความตอ้งการ 

 

3.วธีิดําเนินการและระยะเวลา 

 3.1 สรุปผลการตรวจสอบ เดือนกุมภาพนัธ์ มิถุนายน ตุลาคม 2557  

            3.2 วเิคราะห์ประเด็นที�ตรวจพบขอ้บกพร่อง เดือนกุมภาพนัธ์ มิถุนายน ตุลาคม 2557  

            3.3 เผยแพร่องคค์วามรู้ที�เป็นประโยชน์กบัการป้องกนัแกไ้ขขอ้บกพร่องของหน่วยรับตรวจผา่นสื�อ

ภายในของมหาวทิยาลยั เดือนมีนาคม กรกฎาคม พฤศจิกายน 2557 

 

4.งบประมาณ เงินรายไดม้หาวทิยาลยั ค่าวสัดุ  จาํนวน 2,000 บาท  

 

5. เป้าหมาย 

           เผยแพร่คาํอธิบายผา่นสารขนุทะเลฉบบัละเรื�อง 

 

6. ผลที�คาดว่าจะได้รับ 

 หน่วยรับตรวจปฏิบติังานถูกตอ้งตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั มติคณะรัฐมนตรี  
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7. การประเมินผล 

 สังเกตผลการปฏิบติังานดา้นกลยทุธ์ ดา้นการเงิน ดา้นการาดาํเนินงาน และดา้นการปฏิบติัตาม

ระเบียบ กฎหมาย 

 

8. ผู้รับผดิชอบ 

           นางสาวสุทธาทิพย ์ภิรมยรั์กษ ์
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โครงการศึกษาดูงาน 

 

1.หลกัการและเหตุผล 

 การศึกษาดูงานของหน่วยงานที�มีภารกิจเหมือนหรือคลา้ยกนั เป็นวธีิหนึ�งของการพฒันาบุคลากร 

ใหมี้ความรู้ ความสามารถ มีทกัษะ และเจตคติที�ดี เพิ�มสมรรถนะในวชิาชีพ ทั�งสอดคลอ้งกบัทฤษฎีการ

เรียนรู้ที�ผูเ้รียนไดพ้บ สัมผสั สัมภาษณ์ และทดลองทาํจะเกิดการเรียนรู้ที�ย ั�งยนื บุคลากรตรวจสอบภายใน

ของมหาวทิยาลยั เป็นเจา้หนา้ที�บรรจุใหม่ทั�งหมด จาํเป็นตอ้งเร่งพฒันาดว้ยวธีิการที�หลากหลาย การศึกษาดู

งานหน่วยงานตรวจสอบภายในของสถาบนัอุดมศึกษาที�มีความชาํนาญงานดา้นนี�จะทาํใหน้กัตรวจสอบ

ภายในเรียนรู้ไดเ้ร็ว สร้างสมประสบการณ์ เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบติังานอยา่งยิ�ง 

 

2.วตัถุประสงค์ 

 เพื�อใหบุ้คลากรไดเ้รียนรู้จากหน่วยงานจริงไดพ้บ สัมภาษณ์ สัมผสั และทดลองทาํดว้ยตนเอง  

 

3.วธีิดําเนินการและระยะเวลา 

 3.1 กาํหนดขอบเขตของงานที�จะเขา้ไปศึกษาจากสภาพจริง กนัยายน 2556 

            3.2 กาํหนดหน่วยงานที�ตอ้งการ ติดต่อประสานงานขออนุญาตศึกษาดูงาน กนัยายน 2556 

 3.3 สร้างเครื�องมือประกอบการเก็บขอ้มูลจากการศึกษาดูงาน กนัยายน 2556 

             3.4 เขา้ศึกษาดูงานตามแผนฯ มกราคม 2557 

            3.5 สรุปรายงาย /ปรับปรุงกระบวนการทาํงาน กุมภาพนัธ์ 2557 

 

4.งบประมาณ เงินรายไดม้หาวทิยาลยั ค่าใชส้อยและวสัดุ   จาํนวน 40,000 บาท  

 

5. เป้าหมาย 

              เจา้หนา้ที�กองตรวจสอบภายในศึกษาดูงานสาํนกัตรวจสอบภายในมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย 

 

6. ผลที�คาดวา่จะไดรั้บ 

  นกัตรวจสอบภายในไดรั้บประสบการณ์ตรงจากหน่วยงานตรวจสอบภายในที�มีความชาํนาญงาน

และสามารถปรับปรุงงานให้มีมาตรฐานพร้อมรับการประเมินหน่วยงานจากกรมบญัชีกลางในปีงบประมาณ 

2557  

 

 

 



12 
 

 

 

7. การประเมินผล 

 สังเกตผลการปฏิบติังาน และรายงานสรุปโครงการศึกษาดูงาน 

8. ผูรั้บผดิชอบ 

              วา่ที�ร้อยตรีหญิงพิทยา บุญรุ่ง 
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