มาตรฐานกาหนดตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง :
- นักตรวจสอบภำยใน ระดับเชี่ยวชำญ
ชื่อสายงาน : ตรวจสอบภำยใน
- นักตรวจสอบภำยใน ระดับชำนำญกำรพิเศษ
- นักตรวจสอบภำยใน ระดับชำนำญกำร
ชื่อตาแหน่ง : นักตรวจสอบภำยใน
- นักตรวจสอบภำยใน ระดับปฏิบัติกำร
ลักษณะงานโดยทั่วไป : สำยงำนนีค้ ลุมถึงตำแหน่งต่ำง ๆ ที่ปฏิบัตงิ ำนตรวจสอบภำยใน โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี้
๑. กำรตรวจสอบกำรดำเนินงำน กำรบริหำรจัดกำร ของหน่วยงำนต่ำงๆ ภำยในสถำบันอุดม
๓. ตรวจสอบกำรใช้และเก็บรักษำยำนพำหนะให้ประหยัด และถูกต้องตำมระเบียบของทำง
ศึกษำที่สังกัด ในด้ำนงบประมำณ บัญชี และพัสดุ
รำชกำร และปฏิบัตหิ น้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
๒. กำรตรวจสอบหลักฐำนเอกสำรทำงบัญชี กำรเงิน ยอดเงิน กำรทำสัญญำ กำรจัดซื้อพัสดุ
กำรเบิกจ่ำย กำรลงบัญชี กำรจัดเก็บรักษำพัสดุในคลังพัสดุ
ประเภทตาแหน่ง : กลุ่มอำนวยกำร

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับปฏิบัติการ
ระดับชานาญการ
ระดับชานาญการพิเศษ
ระดับเชี่ยวชาญ
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
- ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่
- ปฏิบตั ิงานในฐานะผูป้ ฏิบัติงานที่มปี ระสบการณ์ - ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มปี ระสบการณ์ - ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบตั ิงานที่มีความ
ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการใน
โดยใช้ความรู้ ความสามารถความชานาญงาน
โดยใช้ความรู้ ความสามารถความชานาญงาน
เชี่ยวชาญในงานด้านตรวจสอบภายใน
การทางาน ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน ทักษะ และประสบการณ์สูงในงานด้าน
ทักษะ และประสบการณ์สูงมากในงานด้าน
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ
- ปฏิบัติงานภายใต้การกากับ แนะนา
ตรวจสอบภายใน
ตรวจสอบภายใน
และประสบการณ์สูง
ตรวจสอบ และ
- ปฏิบัติงานที่ต้องทาการศึกษา ค้นคว้า
- ปฏิบัติงานที่ต้องทาการศึกษา ค้นคว้า
- ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบหรือมาตรฐาน
- ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อการ
ของงาน หรือ งานพัฒนาทฤษฎี หลักการ
ปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน หรือแก้ไข
ปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน ต้องตัดสินใจหรือ
ความรู้ใหม่
ปัญหาในงานที่มีความยุ่งยากและมีขอบเขต
แก้ไขปัญหาในงานที่ยุ่งยากมากและมีขอบเขต
กว้างขวางและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
กว้างขวาง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย หรือ
มอบหมาย หรือ

หน้า 1

ระดับปฏิบัติการ

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับชานาญการ
ระดับชานาญการพิเศษ
ระดับเชี่ยวชาญ
- ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน มีหน้าที่และ - ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน มีหน้าที่และ - ปฏิบัติงานวิจัยด้านตรวจสอบภายใน
ความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงาน ความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงาน
และนามาประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติเพื่อให้
ด้านตรวจสอบภายใน ที่มีขอบเขตเนื้อหา
ที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และ
การดาเนินงานตามแผนงานโครงการ
ของงานหลากหลาย และมีขั้นตอนการทางาน
มีขั้นตอนการทางานที่ยุ่งยากซับซ้อนมาก
สาเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ที่ยุ่งยาก ซับซ้อนค่อนข้างมาก โดยต้อง
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
ตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงาน
กาหนดแนวทางการทางานที่เหมาะสมกับ
และความชานาญงานสูงมากในงานด้าน
โครงการ และแก้ไขปัญหาในงานที่มีความ
สถานการณ์ ตลอดจนกากับ ตรวจสอบ
ตรวจสอบภายใน
ยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวางมาก หรือ
ผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้งานที่รับผิดชอบสาเร็จ
- ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาใน
ถ่ายทอดความรู้เกีย่ วกับงานตลอดจนให้
ตามวัตถุประสงค์ และ
งานที่ยุ่งยากซับซ้อนมาก ตลอดจนกากับและ
คาปรึกษาแนะนา หรือปรับปรุงผสมผสาน
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน
เทคนิคระดับสูงระหว่างสาขาที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้งานที่รับผิดชอบสาเร็จตาม
และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รบั มอบหมาย
วัตถุประสงค์ และ
หรือ
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย
- ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน มี
หน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุม
กากับหน่วยงานด้านตรวจสอบภายใน ที่มี
ขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมี
ขั้นตอนการทางานที่ยุ่งยากซับซ้อนมาก
เป็นพิเศษ ตลอดจน กากับ ตรวจสอบ
ผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้งานที่รับผิดชอบสาเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ และ
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

หน้า 2

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับปฏิบัติการ
ระดับชานาญการ
ระดับชานาญการพิเศษ
ระดับเชี่ยวชาญ
ด้านการปฏิบัติการ
ด้านการปฏิบัติการ
ด้านการปฏิบัติการ
ด้านการปฏิบัติการ
๑. ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ๑. ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ 1. ปฏิบัติการด้านงานตรวจสอบภายในขั้นสูง ๑. ปฏิบัตหิ น้าที่ในฐานะผูเ้ ชี่ยวชาญด้านงาน
ในด้านงบประมาณ บัญชี ตรวจสอบยอดเงิน
ในด้านงบประมาณ บัญชี ตรวจสอบยอดเงิน
ที่ยุ่งยากซับซ้อน กากับ ดูแล การตรวจ
ตรวจสอบภายใน พัฒนาและประยุกต์ใช้
ทดรองราชการคงเหลือให้ตรงตามบัญชี
ทดรองราชการคงเหลือให้ตรงตามบัญชี
สอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหาร
ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ
ตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางบัญชีควบคุม
ตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางบัญชี
งบประมาณ การเงิน พัสดุและทรัพย์สิน
ประสบการณ์ วิธีการและเทคนิค เพื่อ
เอกสารทางด้านการเงิน ตรวจสอบการ
ควบคุมเอกสารทางด้านการเงิน ตรวจสอบ
และการบริหารงานด้านอื่นๆของส่วนราชการ
พัฒนาระบบและมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานพร้อมทั้งหลักฐานการทาสัญญา
การปฏิบัติงานพร้อมทั้งหลักฐานการทา
รวมทั้งการสอบหาข้อเท็จจริงในกรณีที่มี
ปฏิบัติงาน
การจัดซื้อพัสดุ การเบิกจ่าย การลงบัญชี
สัญญา การจัดซื้อพัสดุ การเบิกจ่าย การ
การทุจริต เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย
การจัดเก็บรักษาพัสดุในคลังพัสดุ การใช้
ลงบัญชี การจัดเก็บรักษาพัสดุในคลังพัสดุ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง และมติ
และการเก็บรักษายานพาหนะให้ประหยัด
การใช้และการเก็บรักษายานพาหนะให้
คณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบการดูแล
และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
ประหยัดและถูกต้องตามระเบียบของทาง
รักษาทรัพย์สินและการใช้ทรัพยากรทุก
ตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณรายได้
ราชการ ตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณ
ประเภท เพื่อดูแลให้การใช้งบประมาณและ
รายจ่าย และการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณ
รายได้รายจ่าย และการก่อหนีผ้ ูกพัน
ทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัด มี
รายจ่าย รวมทั้งเงินยืมและการจ่ายเงิน
งบประมาณ รายจ่าย รวมทั้งเงินยืมและ
ประสิทธิภาพสูงและตรงตามวัตถุประสงค์ที่
ทดรองจ่าย และเงินนอกงบประมาณทุก
การจ่ายเงินทดรองจ่าย และเงินนอก
กาหนด
ประเภท เพื่อดูแลให้การใช้งบประมาณและ
งบประมาณทุกประเภท เพื่อดูแลให้การใช้
ทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ
งบประมาณและทรัพยากรเป็นไปอย่าง
และตรงตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด
ประหยัด มีประสิทธิภาพ และตรงตาม
วัตถุประสงค์ที่กาหนด
๒. จัดทารายงานตรวจสอบรายเดือน เพื่อเสนอ ๒. ออกแบบและประเมินความเกีย่ วข้องการ 2. ควบคุมการออกแบบและการประเมินผล
2. เป็นผูค้ ิดริเริ่มการดาเนินการวิจัยต่างๆ ใน
ข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะให้ผู้บังคับ
จัดวางระบบการควบคุมภายในของหน่วย
ความเสี่ยงของการจัดวางระบบการควบคุม
งานตรวจสอบภายใน และเผยแพร่ผลงานที่
บัญชาหรือหน่วยงานต้นสังกัดรับทราบผล
ตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามระเบียบ
ภายในของหน่วยงานตรวจสอบภายในให้
ก่อให้เกิดความรู้ใหม่หรือเทคนิควิธีการใหม่
การดาเนินงาน
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อนาไป
เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
ที่เป็นประโยชน์ต่องานตรวจสอบภายใน
สู่การกาหนดแนวทางปฏิบัตเิ พือ่ ป้องกัน
แผ่นดิน เพื่อนาไปสู่การกาหนดแนวทาง
วางหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ วิจัย
และลดความเสีย่ งต่อไป
ปฏิบัติเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงต่อไป
ประเมินผล รวมทัง้ กาหนดวิธีการและ
ระเบียบปฏิบตั ิด้านตรวจสอบภายใน
พัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบัติ
งานตรวจสอบภายใน เสนอความเห็น
เกี่ยวกับปัญหาและหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่
หน้า 3

ระดับปฏิบัติการ

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับชานาญการ
ระดับชานาญการพิเศษ

๓. ศึกษา ค้นคว้า รวบรวม และตรวจสอบ
๓. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือ
ความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล
วิจัยด้านตรวจสอบภายใน จัดทาเอกสาร
ตัวเลข หลักฐานการทาสัญญา และเอกสาร
วิชาการ คู่มือเกี่ยวกับงานในความ
ต่างๆทางด้านการเงิน การทาบัญชี เพื่อให้
รับผิดชอบ และเผยแพร่ผลงานทางด้าน
การตรวจสอบดาเนินไปอย่างถูกต้องและ
ตรวจสอบภายใน เพื่อพัฒนางานวิชาการ
ได้ผลตรงกับหลักฐานที่เกิดขึ้นจริง
และพัฒนามาตรฐานการปฏิบตั ิงานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ระดับเชี่ยวชาญ
มีความยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวางมาก
ทางด้านงานตรวจสอบภายใน ติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการด้านงาน
ตรวจสอบภายใน และด้านที่เกีย่ วข้อง เพื่อ
นามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะ
งานของหน่วยงาน เป็นที่ปรึกษาโครงการ
วิจัยทางด้านตรวจสอบภายใน เพื่อให้
คาแนะนาและข้อเสนอแนะในการ
ดาเนินการ
๓. ดาเนินการเร่งรัด ติดตาม และประเมินผล ๓. ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ฝึกอบรม
การปฏิบัติงานตามแผนงาน งานหรือ
ให้การบริการและเผยแพร่ความรู้ด้าน
โครงการ ตามข้อเสนอแนะและข้อสังเกต
ตรวจสอบภายใน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่อง
ของคณะกรรมการตรวจสอบแบบประเมิน
ต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถ
ภาคราชการเพื่อให้ผตู้ รวจสอบระดับกรม
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่
ได้รับแต่งตั้ง เป็นผู้แทนของสถาบันอุดม
ศึกษาหรือของรัฐบาลในการเข้าร่วมประชุม
หรือเจรจาปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับงานตรวจ
สอบภายในทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้
ข้อมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและ
ตัดสินใจ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

หน้า 4

ระดับปฏิบัติการ
4. ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ให้
คาปรึกษา แนะนา ในการปฏิบตั ิงานแก่
เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและแก่นิสิตที่มา
ฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่อง
ต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่เพือ่ ให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ
และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับชานาญการ
ระดับชานาญการพิเศษ
4. ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่นฝึกอบรม ๔. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือ
เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ
วิจัย ที่ยุ่งยากซับซ้อน พัฒนาเอกสาร
และวิธีการของงานตรวจสอบภายใน ให้
วิชาการคู่มือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ
คาปรึกษา แนะนา ตอบปัญหาและชี้แจง
และเผยแพร่ผลงานด้านตรวจสอบภายใน
เรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้
เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนางานวิชาการ
สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างถูกต้อง มี
เทคนิควิธีการ กาหนดแนวทาง พัฒนา
ประสิทธิภาพเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ
ระบบและมาตรฐานของงานให้มีคุณภาพ
ต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง เพื่อให้ข้อมูลทาง
และประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หรือเพื่อหาวิธีการ
วิชาการประกอบการพิจารณาและ
ในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานตรวจสอบ
ตัดสินใจ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ภายใน
5. ในฐานะหัวหน้างาน นอกจากอาจปฏิบัติ
งานตามข้อ (๑)-(๔) ดังกล่าวข้างต้นแล้ว
ต้องทาหน้าทีก่ าหนดแผนงาน มอบหมาย
ควบคุม ตรวจสอบ ให้คาปรึกษาแนะนา
ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และ
แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานใน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติ
งานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่
กาหนด

5. ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ฝึกอบรม
และเผยแพร่ความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการและวิธีการของงานในด้าน
ตรวจสอบภายใน ให้คาปรึกษา แนะนา
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับ
งานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับ
แต่งตั้ง เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการประกอบ
การพิจารณาและตัดสินใจและปฏิบัติหน้าที่
อื่นที่เกี่ยวข้อง
6. ในฐานะหัวหน้างาน นอกจากอาจปฏิบัติ
งานตามข้อ (1)-(5) ดังกล่าวข้างต้นแล้ว
ต้องทาหน้าที่กาหนดนโยบายการปฏิบัติ
งาน ติดต่อประสานงาน วางแผนมอบหมาย
ส่งเสริม กากับ ควบคุม ดูแลและตรวจสอบ
ให้คาปรึกษา แนะนา ปรับปรุงแก้ไข ติดตาม
ประเมินผล และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องใน
หน้า 5

ระดับเชี่ยวชาญ
๔. ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจ
ปฏิบัติงานตามข้อ (1)-(3) ดังกล่าวข้างต้น
แล้วต้องทาหน้าที่กาหนดนโยบายการ
ปฏิบัติงาน ติดต่อประสานงาน วางแผน
มอบหมาย ส่งเสริม กากับ ควบคุม ดูแล
และตรวจสอบ ให้คาปรึกษา แนะนา
ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และ
แก้ไขปัญหาขัดข้องในการปฏิบตั ิงานใน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติ
งานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่
กาหนด

ระดับปฏิบัติการ

ด้านการวางแผน
1. วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ
2. ร่วมวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือ
โครงการ เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับชานาญการ
ระดับชานาญการพิเศษ
การปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รบั ผิดชอบ
เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมาย
และผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
ด้านการวางแผน
ด้านการวางแผน
1. ร่วมกาหนดนโยบายและแผนงานของ
1. ร่วมกาหนดนโยบาย แผนงานหรือโครงการ
หน่วยงานที่สังกัด
ของหน่วยงานที่สังกัด
2. วางแผนหรือร่วมวางแผนการทางานตาม
2. วางแผนหรือร่วมวางแผนการทางานตาม
แผนหรือโครงการของหน่วยงาน แก้ไข
นโยบาย แผนงาน หรือโครงการของ
ปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การ
หน่วยงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน
ดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและ
และติดตามประเมินผล เพื่อให้บรรลุตาม
ผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด

ด้านการประสานงาน
ด้านการประสานงาน
๑. ประสานการทางานร่วมกันระหว่างทีมงาน ๑. ประสานการทางานร่วมกัน โดยมีบทบาท
หรือหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอก
ในการให้ความเห็นและคาแนะนาเบื้องต้น
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่
แก่สมาชิกในทีมงาน หรือหน่วยงานอื่น
กาหนดไว้
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์
2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล
ตามที่กาหนดไว้
ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
๒. ให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนาเบื้องต้นแก่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความ
สมาชิกในทีมงาน หรือบุคคล หรือ
ร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจ
มอบหมาย
และความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่
ได้รับมอบหมาย

ด้านการประสานงาน
๑. ประสานการทางานภายในสถาบันอุดมศึกษา
หรือองค์กรอื่น โดยมีบทบาทในการเจรจา
โน้มน้าว เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
2. ให้ข้อคิดเห็น และคาแนะนาแก่หน่วยงาน
ภายในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งที่ประชุม
ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์
และเกิดความร่วมมือในการดาเนินงาน
ร่วมกัน

หน้า 6
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ด้านการวางแผน
1. ร่วมกาหนดนโยบาย และแผนงานหรือ
โครงการของหน่วยงานที่สังกัดวางแผน
2. ร่วมวางแผนการทางาน โดยเชือ่ มโยงหรือ
บูรณาการแผนงาน โครงการ ในระดับ
กลยุทธ์ของสถาบันอุดมศึกษา มอบหมาย
งาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัตงิ านติดตาม
และประเมินผล เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย
และผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
ด้านการประสานงาน
๑. ประสานการทางานโครงการต่างๆ กับ
บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอื่นโดยมี
บทบาทในการจูงใจ โน้มน้าว เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
2. ให้ข้อคิดเห็นและคาแนะนาแก่หน่วยงานใน
สถาบันอุดมศึกษารวมทั้งที่ประชุมทั้งใน
และต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์และเกิด
ความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับปฏิบัติการ
ระดับชานาญการ
ระดับชานาญการพิเศษ
ระดับเชี่ยวชาญ
ด้านการบริการ
ด้านการบริการ
ด้านการบริการ
ด้านการบริการ
๑. ให้คาปรึกษา แนะนาเบื้องต้น เผยแพร่
1. ให้คาปรึกษา แนะนา นิเทศ ฝึกอบรม
1. ให้คาปรึกษา แนะนา ถ่ายทอดความรู้ทางด้าน 1. ให้คาปรึกษา แนะนา วินิจฉัย ชี้แจง และ
ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านตรวจสอบภายใน
ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านตรวจสอบภายใน
ตรวจสอบภายใน ที่ยุ่งยากซับซ้อนแก่ผู้ใต้
ตอบปัญหาที่สาคัญหรือยุ่งยากซับซ้อนมาก
รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ
แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา นิสิตนักศึกษาผู้รับ
บังคับ บัญชา นิสิตนักศึกษาผู้รบั บริการทั้ง
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับงาน
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการ
บริการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
ภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งตอบ
ตรวจสอบภายใน ให้บุคคลหรือหน่วยงาน
ได้รับทราบข้อมูล ความรูต้ ่างๆ ที่เป็น
รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ
ปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกีย่ วกับงานใน
สามารถดาเนินงานได้ลุล่วงเป็นไป ตาม
ประโยชน์
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้มีความรู้ความ
หน้าที่ เพื่อพัฒนาความรู้เทคนิคและทักษะ
นโยบายและแผนงานที่กาหนดไว้ หรือ
เข้าใจและสามารถดาเนินงานได้อย่าง
ให้สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหา
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจและ
ถูกต้อง
และดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน
2. จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูล ๒. พัฒนาข้อมูล จัดทาเอกสารวิชาการ สื่อ
2. กาหนดแนวทางรูปแบบ วิธีการเผยแพร่
๒. เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ด้านตรวจสอบ
ทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านตรวจสอบภายใน
เอกสารเผยแพร่ ให้บริการวิชาการด้าน
ประยุกต์เทคโนโลยีระดับสากล เพื่อให้
ภายใน เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้รบั ความรู้
เพื่อให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอก
ตรวจสอบภายใน ที่ซับซ้อน เพื่อก่อให้เกิด
สอดคล้องสนับสนุนภารกิจขององค์กร
ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์
หน่วยงาน นิสิต นักศึกษา ตลอดจน ผู้รับ
การแลกเปลีย่ นเรียนรู้ที่สอดคล้อง และ
จัดทาฐานข้อมูลระบบสารสนเทศที่
บริการได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่
สนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน
เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ เพื่อก่อให้เกิด
เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาองค์กร
ภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการ
พิจารณากาหนดนโยบาย แผนงาน
หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ
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ระดับปฏิบัติการ
ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือ วุฒิปริญญาโท
หรือวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ หรือ สาขาวิชาอื่นที่
เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ระดับชานาญการ
ระดับชานาญการพิเศษ
ระดับเชี่ยวชาญ
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคณ
ุ สมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
นักตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ และ
นักตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ และ
นักตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งนักตรวจสอบภายใน
2. ดารงตาแหน่งนักตรวจสอบภายใน
2. ดารงตาแหน่งนักตรวจสอบภายใน
ระดับปฏิบัติการ
ระดับชานาญการ มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 4 ปี
ระดับชานาญการพิเศษ มาแล้วไม่น้อยกว่า
- วุฒิปริญญาตรี มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี
3 ปี
หรือ
- วุฒิปริญญาโท มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ
- วุฒิปริญญาเอก มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง เป็นไปตำมที่คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์กำหนด
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