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มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
แบบบรรยายลักษณะงาน (Job  Description) 
ต าแหน่งเลขที่......0089..... 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อต ำแหน่งในกำรบริหำรงำน ......นักตรวจสอบภำยใน...... 
ชื่อต ำแหน่งในสำยงำน......นักตรวจสอบภำยใน.................. 
ประเภท/ระดับ......ประเภทเชีย่วชาญเฉพาะ  ระดับปฏิบัติการ........ 
ชื่อหน่วยงำน (ส ำนัก/กอง)......หน่วยตรวจสอบภำยใน....... 
ชื่อส่วนงำน/กลุ่มงำน/ฝ่ำย/งำน ......ตรวจสอบภำยใน....... 
ชื่อต ำแหน่งผู้บังคับบัญชำโดยตรง…..หัวหน้ำหน่วยตรวจสอบภำยใน........ประเภท/ระดับ......ผู้บริหำร............... 
 
ส่วนที่ 2  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับด้านตรวจสอบภายใน ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบของระเบียบและกฎกติกาของการ
ตรวจสอบภายในระดับกรม เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการตรวจสอบภายในมีความถูกต้อง ครบถ้วน และแล้ว
เสร็จตามที่ก าหนดไว้  โดยใช้ความรู้ ความสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบป้องกันการรั่วไหลเสียหายในการใช้
จ่ายเงินและทรัพย์สินของทางราชการ การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานในฐานะที่เป็นเครื่องมือของ
ผู้บริหาร ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบการด าเนินงานการบริหารจัดการ งบประมาณการเงิน 
การบัญชี การพัสดุ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร รวมทั้งตรวจสอบหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้
ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ ให้สอดคล้องกับแผนงาน โครงการ และนโยบายของส่วน
ราชการ ก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง การประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในและ
เทคนิควิธีการตรวจสอบ เสนอแนะนโยบายและแนวทางการตรวจสอบ มาตรการการควบคุมภายในและปฏิบัติ
หน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การด าเนินงานการตรวจสอบภายในมีความถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานและ
สอดคล้องกับระเบียบ หลักเกณฑ์ และข้อบังคับท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ส่วนที่ 3 หน้าที่ความรับผิดชอบท่ีท าอยู่ในปัจจุบัน 
 1. ด้านการปฏิบัติการ 
 

ล าดับที่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก  ตัวอย่างตัวชี้วัด (KPIs) 
1 ร่วมด าเนินการจัดท าแผนการตรวจสอบประจ าปีตามผล

การประเมินความเสี่ยง เพ่ือให้สอดคล้องกับเป้าหมายของ
มหาวิทยาลัย 

 

2 ศึกษาขั้นตอนการการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของ
หน่วยตรวจสอบภายใน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ 

 

ประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเช่ียวชาญเฉพาะ 
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ล าดับที่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก  ตัวอย่างตัวชี้วัด (KPIs) 
3 ด ำเนินกำรจัดท ำแนวทำงกำรตรวจสอบและก ำหนด

แผนปฏิบัติงำนตรวจสอบของงำน/โครงกำรที่รับผิดชอบ
เพ่ือให้ได้แนวทำงที่เป็นไปตำมนโยบำยที่ก ำหนดและมี
ประสิทธิภำพสูงสุด 

 

4 ด าเนินการจัดท ารายงานสรุปผลการตรวจสอบพร้อม
ข้อเสนอแนะต่างๆ เช่น การตรวจสอบบัญชีการเงิน การ
ตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบ การตรวจสอบการ
ด าเนินงาน การตรวจสอบการปฏิบัติงาน การตรวจสอบ
ด้านการบริหาร การตรวจสอบระบบสารสนเทศ เป็นต้น 
เพ่ือปรับปรุงและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ต่อ
ผู้บริหารประกอบการพิจารณาได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

 

5 ร่วมด าเนินการติดตามผลการตรวจสอบ เพ่ือประเมิน
ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น 

 

6 จัดท ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบรำยไตรมำส 
เสนอหัวหน้ำหน่วยงำนและอธิกำรบดีรับทรำบผลกำร
ด ำเนินงำน 

 

7 ร่วมจัดท ำคู่มือ และเอกสำรแนวทำงกำรปฏิบัติงำน
ตรวจสอบภำยใน 

 

8 ศึกษำและติดตำมเทคโนโลยี องค์ควำมรู้ใหม่ๆ กฎหมำย 
และระเบียบต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับงำนตรวจสอบภำยใน 
เพ่ือน ำมำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

 

9 ปฏิบัติงำนและสนับสนุนงำนอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย  
 
2. ด้านการวางแผน 

ล าดับที่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวอย่างตัวชี้วัด (KPIs) 
1 ร่วมวางแผนการตรวจสอบประจ าปี เพ่ือให้ได้แผนการ

ตรวจที่เหมาะสม เสนอผู้บริหารอนุมัติได้ทันเวลา 
 

 

2 จัดท ำแผนปฏิบัติงำนตรวจสอบของงำนตรวจสอบ เพ่ือกำร
ตรวจสอบสำมำรถแล้วเสร็จได้ตำมแผนงำนและเป้ำหมำยที่
ก ำหนด 

 

3 ร่วมวำงแผนกำรท ำงำน กิจกรรม หรือโครงกำรต่ำงๆ ด้ำน
กำรตรวจสอบภำยในที่รับผิดชอบ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำน
เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนดไว้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
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3. ด้านการประสานงาน 

ล าดับที่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก  ตัวอย่างตัวชี้วัด (KPIs) 
1 ประสำนกำรท ำงำนกับหัวหน้ำหน่วยตรวจสอบภำยใน/

หัวหน้ำทีมตรวจสอบ/ผู้ตรวจสอบภำยในที่มีประสบกำรณ์ 
เพ่ือปรึกษำหำรือ และขอควำมเห็นค ำแนะน ำ รวมทั้งกำร
สนับสนุนช่วยเหลือที่จะท ำให้งำนตรวจสอบภำยในบรรลุ
วัตถปุระสงค์เป้ำหมำยและกำรตรวจสอบที่ก ำหนด 

 

2 ประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายในระดับกรมในการก าหนด
แนวทางจัดท าร่างแผนการตรวจสอบประจ าปีของหน่วย
ตรวจสอบภายใน 

 

3 ประสานงานกับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
กรมบัญชีกลาง กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง และ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดผลงานร่วมที่เป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย 

 

 
4. ด้านการบริการ 

ล าดับที่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก  ตัวอย่างตัวชี้วัด (KPIs) 
1 ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ และให้ควำมเห็นเกี่ยวกับกำร

ประเมินควำมเสี่ยง กำรควบคุมภำยใน กำรก ำกับดูแลที่ดี
ของหน่วยงำน เพ่ือสร้ำงเสริมสนับสนุนให้เกิดระบบกำร
ควบคุมภำยในและระบบกำรก ำกับดูแลที่ดีมีประสิทธิภำพ 
ได้มำตรฐำน 

 

2 ให้ค ำแนะน ำ ตอบปัญหำและชี้แจงเกี่ยวกับงำนที่ตน
รับผิดชอบในระดับเบื้องต้น แก่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
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ส่วนที่  4  คุณสมบัติที่จ าเป็นในงาน 
วุฒิการศึกษา / ระดับของการศึกษา / สาขาวิชา 
 1. ได้รับปริญญำตรี หรือคุณวุฒิอย่ำงอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ำกว่ำนี้ 
 2. ได้รับปริญญำโท หรือคุณวุฒิอย่ำงอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ำกว่ำนี้ 
 3. ได้รับปริญญำเอก หรือคุณวุฒิอย่ำงอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ำกว่ำนี้ 
 
ใบอนุญาตวิชาชีพ / ใบรับรอง 

- 
 
ประสบการณ์ที่จ าเป็นในงาน 

- 
 
ส่วนที่ 5 ก าหนดความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะท่ีจ าเป็นในงาน 
1. สมรรถนะที่จ าเป็นในงาน 

1.1 สมรรถนะหลัก    
 1. กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์      ระดับท่ีต้องกำร 3 
 2. บริกำรที่ดี       ระดับท่ีต้องกำร 3 
 3. กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ    ระดับท่ีต้องกำร 2 
 4. กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรม คุณธรรมและจริยธรรม ระดับท่ีต้องกำร 3 
 5. ควำมร่วมแรงร่วมใจหรือกำรท ำงำนเป็นทีม   ระดับท่ีต้องกำร 3 
 

 1.2 สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ     
 1. ควำมเข้ำใจองค์กรและระบบรำชกำร    ระดับท่ีต้องกำร 3 
 2. กำรใส่ใจและพัฒนำผู้อ่ืน     ระดับท่ีต้องกำร 3 
 3. กำรสืบเสำะหำข้อมูล      ระดับท่ีต้องกำร 3 
 4. กำรตรวจสอบควำมถูกต้องตำมกระบวนงำน   ระดับท่ีต้องกำร 3 
 5. ควำมยืดหยุ่นผ่อนปรน      ระดับท่ีต้องกำร 3 

2. ความรู้ความสามารถที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 

2.1. ระดับความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
  1. ระดับปฏิบัติกำร ก ำหนดให้ต้องมีควำมรู้ควำมสำมำรถ ระดับท่ี 1  
  2. ระดับช ำนำญกำร ก ำหนดให้ต้องมีควำมรู้ควำมสำมำรถ ระดับท่ี 2 

3. ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ก ำหนดให้ต้องมีควำมรู้ควำมสำมำรถ ระดับที่ 3 
4. ระดับเชี่ยวชำญ ก ำหนดให้ต้องมีควำมรู้ควำมสำมำรถ ระดับที่ 4 
5. ระดับเชี่ยวชำญพิเศษ ก ำหนดให้ต้องมีควำมรู้ควำมสำมำรถ ระดับที่ 5 
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 2.2 ระดับความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ 
  1. ระดับปฏิบัติกำร และระดับช ำนำญกำร ก ำหนดให้ต้องมีควำมรู้เรื่องกฎหมำย 
และกฎระเบียบรำชกำรระดับที่ 2 

2. ระดับช ำนำญกำรพิเศษข้ึนไป ก ำหนดให้ต้องมีควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบ 
รำชกำร ระดับที่ 3  

3. ระดับทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
 3.1 การใช้คอมพิวเตอร์  
      ต ำแหน่งประเภททั่วไป ระดับช ำนำญงำนพิเศษ ต ำแหน่งประเภทวิชำชีพเฉพำะ  
และเชี่ยวชำญเฉพำะ ระดับปฏิบัติกำรขึ้นไป และต ำแหน่งประเภทผู้บริหำร ก ำหนดให้ต้องมีทักษะ ระดับที่ 2 
 3.2 การใช้ภาษาอังกฤษ 

     ต ำแหน่งประเภททั่วไป ระดับช ำนำญงำนพิเศษ ต ำแหน่งประเภทวิชำชีพเฉพำะ  
และเชี่ยวชำญเฉพำะ ระดับปฏิบัติกำรขึ้นไป และต ำแหน่งประเภทผู้บริหำร ก ำหนดให้ต้องมีทักษะ ระดับที่ 2 
 3.3 การค านวณ 

     ต ำแหน่งประเภททั่วไป ระดับช ำนำญงำนพิเศษ ต ำแหน่งประเภทวิชำชีพเฉพำะ  
และเชี่ยวชำญเฉพำะ ระดับปฏิบัติกำรขึ้นไป และต ำแหน่งประเภทผู้บริหำร ก ำหนดให้ต้องมีทักษะ ระดับที่ 2 

3.4 การจัดการข้อมูล 
     ต ำแหน่งประเภททั่วไป ระดับช ำนำญงำนพิเศษ ต ำแหน่งประเภทวิชำชีพเฉพำะ  

และเชี่ยวชำญเฉพำะ ระดับปฏิบัติกำรขึ้นไป และต ำแหน่งประเภทผู้บริหำร ก ำหนดให้ต้องมีทักษะ ระดับที่ 2 
 

ส่วนที่ 6 การลงนาม 
 

 
 
ลงชื่อ...........................................................................             ลงชื่อ......................... .............................................. 
               (นำงสำวศุภลักษณ์  สมโภชน์)                                     (รองศำสตรำจำรย์พรเพ็ญ  โชชัย) 
                     นักตรวจสอบภำยใน                                             หัวหน้ำหนว่ยตรวจสอบภำยใน 
 
 

 
ลงชื่อ....................................................................... 

(รองศำสตรำจำรย์สุวิทย์  วงษ์บุญมำก) 
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

  


