แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)
และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยตรวจสอบภายใน
ได้รับการอนุมัติจากอธิการบดี
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563

ก

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
หน่วยตรวจสอบภายใน ได้พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้สอดคล้อง
กั บ นโยบายการบริ ห ารงานของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นั น ทา ตลอดจนรั ก ษามาตรฐานการ
ตรวจสอบภายใน และจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ ให้มีความน่าเชื่อถือ
และมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยภาพรวม งานตรวจสอบภายในเป็นลักษณะของ
งานบริการให้ความเชื่อมั่นและงานบริการให้คาปรึกษา แก่หน่วยรับตรวจ ซึ่งได้กาหนดวัตถุประสงค์
อานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานไว้ในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน มีแนวทางการ
บริหารงานผ่านคณะกรรมการด าเนินงาน หน่วยตรวจสอบภายใน และมีสายบังคับบัญชาขึ้นตรงกั บ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หน่ ว ยตรวจสอบภายใน ได้ จั ด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์ แ ละแผนปฏิ บั ติ ก ารฉบั บ นี้ โดยผ่ า น
กระบวนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการวิเคราะห์ SWOT ซึ่งพบว่าตาแหน่ง
ยุทธศาสตร์หน่วยตรวจสอบภายใน คือ “อดทน” แต่เมื่อมีการปรับปรุงข้อมูลบางส่วนแล้ว ตาแหน่ง
ยุทธศาสตร์ได้ปรับไปอยู่ในตาแหน่ง “ขยายงาน”
แผนยุ ท ธศาสตร์ แ ละแผนปฏิ บั ติ ก ารฉบั บ นี้ ผ่ า นการประชุ ม พิ จ ารณาและเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการด าเนินงานหน่ว ยงาน โดยเนื้อหานั้นสอดคล้องกั บประเด็นยุ ทธศาสตร์ เป้าประสงค์
ผลผลิต และตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารงานให้บังเกิดผล
ด้านคุณภาพ เพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหน่วยตรวจสอบภายใน
และมหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏสวนสุ นั นทา ภายใต้ วิ สั ย ทั ศ น์ (Vision) ของหน่ ว ยตรวจสอบภายในที่ว่า
“มุ่ ง พั ฒ นางานตรวจสอบภายใน เพื่ อ เพิ่ ม คุ ณ ค่ า ให้ กั บ องค์ ก ร (To improve the internal auditing to
increase the organization’s value)” โดยความสาเร็จตามวิสัย ทัศน์ : หน่วยตรวจสอบภายในซึ่งเป็น
เครื่ อ งมื อ ในการบริ ห ารงานของมหาวิ ท ยาลั ย กล่ า วคื อ งานตรวจสอบภายในที่ มี คุ ณ ภาพจะช่ ว ย
สนับสนุนให้การดาเนินงานของส่วนราชการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก็จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
ส่วนราชการ ตามพันธกิจ (Mission) ดังนี้
1) มีหน้าที่และความรับผิดชอบ งานด้านการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย สร้าง
คุณค่าเพิ่มให้กับองค์กร
2) ให้คาปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่หน่วยรับตรวจ
3) ปรับปรุงงานตรวจสอบภายในให้มปี ระสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
ภารกิจหลัก (Key result area)
1) ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับความพอเพียงและประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุม
ภายใน ทั้งด้านการเงิน การบัญชี และการปฏิบัติงาน
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2) ประสานงานกั บ หน่ว ยรับ ตรวจ, กลุ่มตรวจสอบภายในฯ กระทรวงการอุ ดมศึ ก ษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, กรมบัญชีกลาง และสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
3) จัดทาแผนการตรวจสอบภายในระยะยาวและประจาปี
4) ให้คาปรึกษาแนะนาเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ต่อหน่วยรับตรวจ และบุคคลอื่นที่
เกี่ยวข้อง
เสาหลัก (Pillar)
1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital)
2) คุณธรรม (Moral)
3) เครือข่าย (Partnership)
4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
5) วัฒนธรรม (Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”
วัฒนธรรม (Culture)
เป็นองค์กรสร้างความเชื่อมั่น และให้คาปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม เป็นอิสระ และเปี่ยมด้วย
คุณภาพ
อัตลักษณ์ (Identity)
รู้เขา รู้เรา
เอกลักษณ์ (Uniqueness)
ปรึกษา แนะนา ให้ความเชื่อมั่น
ค่านิยมหลัก (Core Values)
มีจุดยืนที่มั่นคง
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
ทั้ ง นี้ หน่ ว ยตรวจสอบภายใน ได้ ก าหนดเป้ า ประสงค์ เ ชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ ห ลั ก และตั ว ชี้ วั ด
ความสาเร็จของยุทธศาสตร์ คือ
เป้าประสงค์
1. บุ ค ลากรทุ ก ระดั บ มี ค วามรู้ ทั ก ษะและทั ศ นคติ ใ นการปฏิ บั ติ ง าน ตลอดจนมี
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ
2. มหาวิทยาลัยผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ : ITA
3. บุ ค ลากรทุ ก ระดั บ รั บ รู้ แ ละมี ส่ ว นร่ ว มในการขั บ เคลื่อ นมหาวิ ท ยาลั ย ตามทิ ศ ทางที่
กาหนดไว้
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4. มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอาคารสถานที่ และสิ่งอานวยความสะดวกที่รองรับ
การดาเนินการตามพันธกิจได้อย่างครบถ้วนและเกิดความประหยัดงบประมาณ
5. มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ระดับความสาเร็จของการดาเนินการตามแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
1. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น
2. ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย
3. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA(5)
4. ร้อยละบุคลากรทุกระดับที่รับรู้และมีสว่ นร่วมในการขับเคลื่อนภารกิจให้สาเร็จ
5. จานวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับอาคารสถานที่ และสิ่งอานวยความสะดวกตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย
6. ร้อยละของการประหยัดงบประมาณจากการใช้ไฟฟ้าและน้าเมื่อเทียบกับปีที่ผา่ นมา
7. ร้อยละความสาเร็จของแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย(11)
ทั้งนี้ หน่วยตรวจสอบภายในได้นาแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) เพื่อ
แปลงไปสู่การปฏิบัติในแต่ละปี โดยการจัดการเป็นแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน เป้าประสงค์ 5 เป้าประสงค์
7 ตัวชี้วัด 6 แผนงาน/กลยุทธ์ และ 6 โครงการ/กิจกรรม และ
หน่วยตรวจสอบภายใน ได้รับจัดสรรงบประมาณ จากเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และได้ก ระจายลงโครงการ/กิ จกรรม เพื่อดาเนินการขับ เคลื่ อ น
ยุทธศาสตร์ ดังนี้
โครงการ/กิจกรรม
โครงการเข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึน้ ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของบุคลากร
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
โครงการกากับองค์การที่ดี
โครงการปรับปรุงกายภาพ ภูมิทัศน์และสื่งอานวยความสะดวกที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม
โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking)
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

จานวนเงิน (บาท)
5,000.00
5,000.00
5,000.00
318,700.00
5,000.00
10,000.00
204,400.00

553,100.00
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยตรวจสอบภายใน ได้กาหนดโครงการวาระสาคัญประจาปี
(Agenda) จานวนทั้งสิน้ 1 โครงการ คือ โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking)
ทั้งนี้ หน่วยตรวจสอบภายในได้จัดทาแผนปฏิบัติการด้านต่าง ๆ เพื่อใช้ให้แต่ละฝ่ายภายใน
หน่วยงานมีสว่ นร่วมในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายตามที่กาหนดไว้ ดังนี้
1) แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ
2) แผนบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาบุคลากร
3) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
4) แผนการจัดการความรู้
5) แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
6) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์
7) แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
8) แผนปฏิบัติการด้านการจัดซือ้ จัดจ้าง
การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ
หน่ ว ยตรวจสอบภายใน มี ขั้ น ตอนในการขั บ เคลื่ อ นแผนไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ เพื่ อ ที่ จ ะผลั ก ดั น
การทางานของกลไกทั้งหมดให้ส ามารถบรรลุผลลัพธ์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้ อ งมี
ความรูส้ ึกเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วม รวมทั้งต้องอาศัยกระบวนการและกลไกการผนึกกาลังในหลายมิ ติ
ในการประสานแผนงาน แผนเงิน และแผนคน ในการขับ เคลื่อนองค์ก รร่วมกั น และไปในแนวทาง
เดียวกัน มุ่งสู่จุดมุ่งหมายสูงสุดของหน่วยตรวจสอบภายใน ที่ตงั้ ไว้ ดังนี้
1) ผู้บริหารรวบรวมพลังขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง มีการสื่อสารทิศทางองค์กร
ให้แก่บุคลากรทุกระดับได้มีความเข้าใจ
2) ถ่ า ยทอดแผนยุ ท ธศาสตร์ อ อกมาเป็ น แผนปฏิ บั ติ ก าร โดยน ากลยุ ท ธ์ แ ละแนวทาง
ดาเนินงานมาแปลงเป็นแผนงาน/โครงการที่ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
3) การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ไปสู่ระดับบุคคลในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ไปสู่
การปฏิบัติอย่างชัดเจน รวมทั้งต้องมีระบบในการจูงใจให้ทุกคนมุง่ เน้นการทางานเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์
4) การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิท ยาลัย ในการขับ เคลื่อนแผนงาน/
โครงการของแต่ละหน่วยงานให้มีความก้าวหน้า เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล จับเก็บข้อมูล เผยแพร่ข้อมูล
และถ่ายทอดความรูซ้ ึ่งกันและกัน
5) การจัดระบบการติดตามประเมินผลความก้าวหน้าของการดาเนินการในทุกระดับ
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การติดตามประเมินผล
หน่วยตรวจสอบภายใน ได้วางระบบที่จะวัดผลความสาเร็จในการบรรลุเป้าประสงค์ในระดับ
ต่าง ๆ เพื่อช่วยให้ทราบถึงความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค ผลกระทบที่เกิดขึ้น อันจะช่วยให้ผู้ รับผิดชอบ
พิจารณาหาแนวทางแก้ไขต่อไป ดังนี้
1) การติดตามและประเมินผลการดาเนินการตามกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์
2) การติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี และจัดทารายงานผล
รายไตรมาสเพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ให้ผู้บริหารทราบและดาเนินการแก้ไข
เพื่อให้การดาเนินการบรรลุเป้าหมายที่ตงั้ ไว้
3) การติด ตามการใช้ จ่ า ยเงิน งบประมาณ ผลการจัดซื้อ จั ด จ้ าง และการเบิก จ่ า ยเงิ น
งบประมาณ เพื่อเร่งรัดการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด
4) การติดตามผลตามคารับรองการปฏิบัติการประจาปีที่กาหนดไว้แล้ว โดยมีการกาหนด
ระยะเวลาในการติดตามประเมินตนเองในรอบ 6 และ 12 เดือน
5) การพัฒนาและปรับปรุงกลไกเชื่อมโบงการประเมินผลงาน เพื่อเชื่อมโยงกับผลงานใน
ระดับมหาวิทยาลัย เพื่อแสดงถึงผลสาเร็จของการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สรู่ ะดับหน่วยงาน
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สนับสนุนนโยบายของมหาวิทยาลัย และยกฐานะและสร้างมาตรฐานของวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
ให้ได้รับการรับรอง เป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนบุคคลทั่วไป รวมทั้งให้การปฏิบัติหน้าที่
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและให้คาปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม เป็นอิสระ และ
เปี่ยมด้วยคุณภาพ
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ส่วนที่ 1 บทนา
1.1 ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน
หน่วยงานของราชการมีหน้าที่ปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล และมีความรับผิดชอบตาม
โครงสร้างของส่วนราชการนั้น ๆ โดยจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณแผ่นดินจากรัฐบาล เพื่อใช้
ในการด าเนินงาน ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานกฎหมายที่เกี่ยวข้องกั บส่วนราชการ ให้ก ารบริหารงานเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้บริหารจึงมีความจาเป็นที่จะต้องอาศัยเครื่องมือช่วยในการตรวจสอบ
การปฏิบัติงาน ส่งผลให้ส่วนราชการมีความจาเป็นที่จะต้องมีหน่วยตรวจสอบภายใน
ต่อมาคณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2519 ตามหนังสือแจ้งของสานักงานเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที่ สร 0201/ว 78 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2519 เรื่อง การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในส่วน
ราชการ โดยให้ส่วนราชการจัดตั้งหน่วยตรวจสอบภายในขึ้น มอบหมายให้สานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรื อนเป็นผู้พิจารณากาหนดตาแหน่ง และให้ก รมบัญ ชีก ลาง กระทรวงการคลัง เป็น
ผู้รับผิดชอบในการกากับดูแลและปรับปรุงมาตรฐานการตรวจสอบภายใน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
วิชาชีพ กระทรวงการคลังจึงได้กาหนดระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วน
ราชการขึ้น เพื่อกาหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบภายใน
สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งอยู่ภายใต้การกากับดูแลของสานักงานสภาสถาบันราชภัฏ
มีผู้ตรวจสอบภายใน เป็นผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินและให้คาแนะนาแก่สถาบัน ต่อมาเมื่อวันที่ 15
มิถุ นายน 2547 มีก ารประกาศใช้พ ระราชบัญ ญั ติมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏ
สวนสุนันทา จึงปรับเปลี่ยนสถานะเป็นนิติบุคคล ภายใต้ชื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ปีพุทธศักราช 2549 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดตั้งหน่วยตรวจสอบภายในขึ้น
มีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการ โดยมีหน้าที่ ตรวจสอบการปฏิบัติงาน และการ
ดาเนินงานด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งให้คาแนะนา ปรึกษาแก่ผู้เกี่ยวข้อง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ
ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ โดยมีนางอัจฉรา ตวันฉาย ดารงตาแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
คนแรก ปัจจุบันมีนางปราณีพร บุญประภาศรี ดารงตาแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
ปั จ จุ บั น หน่ ว ยตรวจสอบภายใน ตั้ ง อยู่ ที่ บ ริ เ วณชั้ น 1 อาคารอาคารเฉลิ ม พระเกี ย รติ
พระชนมพรรษา 6 รอบ (ศูนย์วิทยบริการ) ช่องทางการติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2160-1256-7
โทรสาร 0-2160-1257 เว็บไซต์: www.u-audit.ssru.ac.th และ Facebook: Internal Audit Unit SSRU - หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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1.2 โครงสร้างหน่วยงาน
อธิการบดี

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ฝ่ายตรวจสอบและติดตามประเมินผล

1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ
อธิการบดี
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
1. งานธุรการและสารบรรณ
2. งานจัดประชุม
3. งานการเงิน หน่วยตรวจสอบภายใน
4. งานพัสดุ หน่วยตรวจสอบภายใน
5. งานบุคลากร
6. งานแผนงานและงบประมาณ
หน่วยตรวจสอบภายใน
7. งานการจัดการความรู้ (KM)
หน่วยตรวจสอบภายใน
8. งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
หน่วยตรวจสอบภายใน
9. งานตรวจทานรายงานผลการตรวจสอบ

ฝ่ายตรวจสอบและติดตามประเมินผล
1. งานสอบทานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการ
ประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินความเสีย่ ง (ปส.)
2. งานวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง เพื่อการวางแผนการ
ตรวจสอบภายใน
3. งานตรวจสอบรายงานทางการเงิน
4. งานตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกาหนด
5. งานตรวจสอบการปฏิบัติงาน
6. งานตรวจสอบการดาเนินงาน
7. งานตรวจสอบสารสนเทศ
8. งานตรวจสอบการบริหาร
9. งานติดตามผลการตรวจสอบภายในตามข้อเสนอแนะ
10. งานบริการให้คาปรึกษา
11. งานประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐตามเกณฑ์
กรมบัญชีกลาง
12. งานจัดทาแบบประเมินตนเองของส่วนราชการ
(กรมบัญชีกลาง)
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1.4 ผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
1.4.1 ข้อมูลบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ
หน่วยงาน
หน่วยตรวจสอบภายใน
รวมทั้งสิ้น

ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2562
ปีงบประมาณ 2563
ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม
5
1
6
5
1
6 5
1
6
5
1
6
5
1
6
5
1
6
ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2563
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1.5 ขั้นตอนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และ
จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
พ.ค. 63

• คณะกรรมการทบทวน/จัดทาแผนยุทธศาสตร์ฯ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยภายในและ
ภายนอก

พ.ค. 63

• ผู้บริหารกาหนดปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานของหน่วยงาน (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
และภัยคุกคาม)

พ.ค. 63

• ผู้บริหารและบุคลากร ประเมินให้น้าหนักคะแนนตามลาดับจากมากไปหาน้อยของจุดแข็ง จุดอ่อน
โอกาส และภัยคุกคาม

พ.ค. 63

• คณะกรรมการทบทวน/จัดทาแผนยุทธศาสตร์ฯ วิเคราะห์ปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ การกาหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์ การกาหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ การทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมหลัก
ขององค์กร

• คณะกรรมการทบทวน/จัดทาแผนยุทธศาสตร์ฯ และผู้ปฏิบัตงิ าน ร่วมกาหนดโครงการและกิจกรรม
ก.ค. 63

ส.ค. 63

• คณะกรรมการทบทวน/จัดทาแผนยุทธศาสตร์ฯ ยก (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 2564) และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

• เสนอคณะกรรมการประจาหน่วยงาน
ส.ค. 63

• เสนออธิการบดี
ก.ย. 63

ต.ค. 62

• นาแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ไปสูก่ ารปฏิบัติ
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ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์หน่วยตรวจสอบภายใน
2.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร
เพื่ อ ทราบถึ ง จุ ด แข็ ง จุ ด อ่ อ น โอกาส และภั ย คุ ก คามของหน่ ว ยตรวจสอบภายใน โดยใช้
หลักการวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis)
2.1.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment Analysis)
เพื่ อ น าผลการวิ เ คราะห์ ไ ปใช้ ใ นการระบุ จุ ด แข็ ง (Strengths) และจุ ด อ่ อ น (Weaknesses)
ของหน่วยตรวจสอบภายใน โดยอาศัยกรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามหลักการ 7–S Model ของ
McKinsey ซึ่งสามารถสรุปแนวทางการวิเคราะห์ได้ ดังนี้
 Structure (โครงสร้าง) มีโครงสร้างการทางาน หรือโครงสร้างการจัดองค์กรในระดับ
ต่าง ๆ เหมาะสมดีหรือไม่
 Strategy (กลยุทธ์) มีการกาหนดกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดทิศทางการ
ปฏิบัติงานไว้หรือไม่
 System (ระบบ) ระบบการทางานเป็นอย่างไร มีจุดอ่อนหรือจุดแข็งอะไรบ้าง
 Skill (ความช านาญ) บุ ค ลากรมี ค วามเชี่ ย วชาญ หรื อ ช านาญมากน้ อ ยเพี ย งใด
มีทักษะในการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับหรือไม่
 Staff (บุคลากร) บุคลากรของมีความพร้อมมากน้อยเพียงใด และมีจานวนเพียงพอ
หรือไม่
 Style (รูปแบบ) รูปแบบการบริหารเป็นที่ยอมรับและมีประสิทธิภาพหรือไม่
 Shared Value (ค่านิยมร่วม) บุคลากรและองค์กรมีค่านิยมร่วมหรือไม่ อะไรบ้างที่ทา
ให้องค์กรเข้มแข็งหรืออ่อนแอ
2.1.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment Analysis)
เพื่อนาผลการวิเ คราะห์ไ ปใช้ใ นการระบุสถานการณ์ที่เ ป็นโอกาส (Opportunities) และภัย
คุ ก คาม (Threats) ของหน่ ว ยตรวจสอบภายใน โดยอาศั ย กรอบการวิ เ คราะห์ ปั จ จั ย ภายนอกตาม
หลักการ PESTModel ซึ่งสามารถสรุปแนวทางการวิเคราะห์ได้ดังนี้
 P-Politics เป็ น การวิ เ คราะห์ ส ภาพทางการเมื อ ง รวมทั้ ง กฎหมายและนโยบาย
ทางการเมืองที่มผี ลกระทบกับหน่วยตรวจสอบภายใน
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 E-Economics เป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์และแนวโน้มทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อ
หน่วยตรวจสอบภายใน
 S-Social เป็นการวิเ คราะห์สภาพการณ์และกระแสสังคมที่มีต่อ หน่วยตรวจสอบ
ภายใน
 T-Technology เป็นการวิเคราะห์แนวโน้มของการพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
กับหน่วยตรวจสอบภายใน

2.2 ประเด็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานของหน่วยตรวจสอบภายใน
หน่วยตรวจสอบภายในได้สารวจความคิดเห็นจากบุคลากรภายในหน่วยงานเกี่ยวกับ ปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่อการดาเนินงานของหน่วยตรวจสอบภายใน โดยสามารถสรุปประเด็นปัจจัยในแต่ละด้าน
ดังนี้
2.2.1 ประเด็นจุดแข็ง (Strengths: S) (4 ประเด็น) ดังต่อไปนี้
1. สายการบังคับบัญชาขึน้ ตรงกับอธิการบดี
2. มีกฎบัตรที่แสดงถึงอานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน
3. มีการบริหารงบประมาณอย่างเป็นระบบ
4. บุคลากรให้ความสนใจในการพัฒนาตนอย่างต่อเนื่อง
2.2.2 ประเด็นจุดอ่อน (Weaknesses: W) (3 ประเด็น) ดังต่อไปนี้
1. แผนการตรวจสอบภายในประจ าปี ยั ง ไม่ ส ามารถตอบสนองยุ ท ธศาสตร์ ข อง
มหาวิทยาลัย
2. บุคลากรขาดความรูค้ วามเข้าใจในกระบวนการจัดทาแผนต่าง ๆ
3. บุคลากรขาดทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ
2.2.3 ประเด็นโอกาส (Opportunities: O) (3 ประเด็น) ดังต่อไปนี้
1. กฎหมายในการปฏิบัติงานชัดเจน
2. มหาวิทยาลัยให้ความสาคัญและสนับสนุนงบประมาณในการปฏิบัติงาน
3. เครือข่ายงานตรวจสอบภายในระหว่างส่วนราชการ
2.2.4 ประเด็นภัยคุกคาม (Threats: T) (2 ประเด็น) ดังต่อไปนี้
1. หน่วยรับตรวจไม่ให้ความร่วมมือ
2. ภาระงานที่ ม หาวิ ท ยาลั ย มอบหมายในบางภารกิจ ไม่ ต รงกั บ บทบาทหน้ า ที่ของ
หน่วยงาน
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2.3 ผลการวิเคราะห์ตาแหน่งยุทธศาสตร์ของหน่วยตรวจสอบภายใน
2.3.1 ตาแหน่งยุทธศาสตร์ของหน่วยตรวจสอบภายในปัจจุบัน
หน่วยตรวจสอบภายในอยู่ในตาแหน่ง “อดทน” ดังแสดงได้จากภาพข้างล่างนี้

2.3.2 ตาแหน่งยุทธศาสตร์ที่ปรับปรุงแล้ว
หน่วยตรวจสอบภายใน ลด/ขจัดประเด็นที่เป็นจุดอ่อน ดังนี้
6. บุคลากรขาดความรูค้ วามเข้าใจในกระบวนการจัดทาแผนต่าง ๆ (5)
7. บุคลากรขาดทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ (5)
5. แผนการตรวจสอบภายในประจ าปี ยั ง ไม่ ส ามารถตอบสนองยุ ท ธศาสตร์ ข อง
มหาวิทยาลัย (5)
หน่วยตรวจสอบภายในพลิกวิกฤตเป็นโอกาสในประเด็นภัยคุกคาม ดังนี้
12. ภาระงานที่ มหาวิ ทยาลั ยมอบหมายในบางภารกิ จ ไม่ ตรงกั บบทบาทหน้ าที่ ของ
หน่วยงาน (4)
11. หน่วยรับตรวจไม่ให้ความร่วมมือ (4)
จากการแก้ไขปรับปรุงข้างต้น หน่วยตรวจสอบภายใน จะสามารถปรับไปอยู่ในตาแหน่ง “เร่ง
ขยายงาน” ดังแสดงได้จากภาพด้านล่างนี้
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2.4 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564) ของมหาวิทยาลัย
วิสัยทัศน์ (Vision)
มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดขี องสังคม
(Smart Archetype University of the Society)
ความสาเร็จตามวิสัยทัศน์ : รักษาความเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ
และมีผลงานที่เป็นแม่แบบสวนสุนันทาด้านการสอน วิจัย บริการวิชาการ และทานุบารุงศิลปะ และ
วัฒนธรรม
หมายเหตุ : แม่แบบที่ดีของความสมาร์ท (Smart) คือ เป็นลักษณะของ “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” ในเรื่อง
ต่างๆ ดังนี้
S = Smart Students: นักศึกษา “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” มีความคิดดี ทาดี พูดดี แต่งกายดี
M = Smart Management: การบริหารจัดการ “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” ผู้บริหารเก่งและดี รับผิดชอบ
ต่อสังคม ทาดี มุง่ คุณภาพ และมีธรรมาภิบาล
A = Smart Academic: วิชาการ “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” สร้างหลักวิชาที่สร้างสรรค์ และนาไปใช้
ประโยชน์ได้ รวมทั้งมีรูปแบบการนาเสนอที่ดี
R = Smart Research: การวิจัย “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” สร้างผลงานวิจัยที่ตอบสนองสังคม และ
นาไปใช้ประโยชน์ได้ รวมทั้งมีรปู แบบการนาเสนอที่ดี
T = Smart Technology & Teacher: เทคโนโลยี & ครู “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย
มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีครูที่เป็นต้นแบบในการคิดดีและทาดี

จุดประสงค์ (Purpose)
1) บัณฑิตที่เน้นองค์ความรูเ้ ป็นเอตทัคคะ (Graduates with concentration on niche academic)
2) การวิจัยทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคิด สร้างสรรค์ (Academic research with creative
and innovative concept)
3) ผลงานวิชาการที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม (Academic works with respond and resolve
the social problems)
4) ศิลปะและวัฒนธรรมไทยตามแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทา (Arts and culture based on
Suan Sunandha Heritage)
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พันธกิจ (Mission)
1) ให้การศึกษา (To Offer Education) ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ ฝึกหัดครู
ปลูกฝังประชาชนให้สามารถเรียนรู้ในระดับสูง มีความเป็นมนุษย์ที่รับผิดชอบต่ออนาคตของโลกที่มี
แนวโน้มเป็นนานาชาติ มีจิตวิญญาณในการท้าทาย โดยไม่กลัวล้มเหลว
2) วิ จั ย (To Conduct Research) มุ่ ง มั่ น ในการลงทุ น ทางการศึ ก ษาวิ จั ย ในศาสตร์ ที่ เ ป็ น
เอตทัคคะ ที่สามารถนาไปใช้ให้เกิดผลประโยชน์ได้เพื่อความสงบสุข และความเจริญรุ่งเรือง ผ่านการ
แสวงหาด้วยการวิจัยทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์
3) บริ ก ารวิ ช าการ (To Provide Academic Services) การส่ ง มอบผลงานวิ ช าการในระดั บ
เอตทัคคะ ที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น และสังคม
4) ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม (To Conserve Arts and Culture) การส่งเสริมและสนับสนุน
ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย โดยการพัฒนาและสร้างแม่แบบวัฒนธรรมวัง สวนสุนันทาให้เป็นที่ยกย่อง
และชื่นชมของมนุษยชาติ
ภารกิจหลัก (Key result area)
1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหน้า (Produce Graduates with Front Row Quality)
2) ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคม (Provide Academic Services
and Transfer Technology to Communities and International Society)
3) อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปวัฒนธรรม และธารงรักษา สืบสาน
ความเป็นไทย (Conserve and Develop Services Provision as the Center for Arts and Culture Service
Center and Sustain the Thainess)
4) วิจัย สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ (Conduct Research, Create Innovation and Develop
Knowledge for Society)
5) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ และเน้นให้เครือข่ายมีส่วนร่วม
(Employ Modern Management System for Versatility with Concentration on Network Participation)
เสาหลัก (Pillar)
1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital)
2) คุณธรรม (Morality)
3) เครือข่าย (Partnership)
4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
5) วัฒนธรรม (Culture) ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”
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นโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (พ.ศ. 2560 – 2564)
(The Policy on University's Management and Development)
มหาวิทยาลัยฯ ได้กาหนดนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อให้การดาเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ไปสู่ความสาเร็จที่กาหนดไว้ ดังนี้
1. นโยบายด้านการบริหารจัดการ
1) เร่งรัดและสร้างกระบวนการและกลไกการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทุกคนให้ก้าว
ไปสู่ความสาเร็จสูงสุดในเส้นทางวิชาชีพ
2) รักษาเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของความเป็นสวนสุนันทาที่มีอดีตอันน่าภูมิใจเพื่อนาไปสู่
ความผาสุกและคุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากรในองค์กร
3) ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กรในทุกมิติ
4) จัดสภาพแวดล้อมที่ดีด้านการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์
บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรูแ้ ละเทคโนโลยีที่ทันสมัย
5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ได้พัฒนาในเส้นทางวิชาชีพทั้งในด้านวุฒิการศึกษา
และผลงานวิชาการ รวมทั้งความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและนาไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้
2. นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต
1) พัฒนาสาขาวิชาทุกๆ สาขาวิชาไปสู่ความเป็นเอตทัคคะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
2) ประสานเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิตเพื่อการมีส่วนร่วมใน
การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมในทุกกระบวนการ
3) ยกระดับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยการมีเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาใน
ต่างประเทศเพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรูแ้ ละบุคลากร
4) มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ลึกซึ่งในศาสตร์ที่สาเร็จการศึกษา มีคุณธรรม
จริยธรรม มีจิตสาธารณะ และเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดี
5) พั ฒ นานั ก ศึ ก ษาให้ เ ป็ น บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถด้ า นเทคโนโลยี แ ละการใช้
ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับที่ดี สามารถนาไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้
6) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีพรสวรรค์และความสามารถพิเศษที่โดดเด่นนอกจาก
ศาสตร์ที่ศกึ ษา
3. นโยบายด้านการวิจัย
1) มุ่งเน้นผลิตงานวิจัยที่เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่สามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ได้จริง
2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มกี ารบูรณาการวิจัยให้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน
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3) สร้างให้นักศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกมีขีดความสามารถในด้านการ
วิจัยและสร้างผลงานที่เป็นยอมรับของสังคมได้
4. นโยบายด้านการบริการวิชาการ
1) ส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการที่เชื่อมโยงกับงานวิจัย และเกิดการบูรณาการกับการ
เรียนการสอน
2) สร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชนในการให้บริการวิชาการ เพื่อแก้ไขปัญหา
และพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ยั่งยืน นาไปสู่การพึ่งพาตนเองได้
3) ส่งเสริมให้มีการจัดแหล่งเรียนรู้เพื่อสร้างโอกาสเรียนรู้ให้แก่ทุกคนทุกกลุ่มวัย
5. นโยบายด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1) ส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นสวนสุนันทา
2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ค้นคว้า เพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
3) สนับสนุนให้มกี ารสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย (University Development Goals)
เมื่อสถานการณ์เปลี่ยน เราก็ต้องปรับเปลี่ยน เพื่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันและทันต่อ
โลกอนาคต แต่สาหรับสิ่งที่ดแี ละมีคุณค่า เราต้องธารงรักษา มหาวิทยาลัยจึงได้กาหนดรูปแบบของการ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คือ SSRU “KEEP” Model เพื่อมุ่งเติมเต็มในสิ่งที่
ยังเดินไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางและเป้าหมายที่ตั้งไว้ ต่อยอดทุนความรู้และทุนสังคมที่มีอยู่ ติดตาม
อย่างต่อเนื่อง เพื่อกากับติดตามระบบการทางานเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อนาไปสู่ความเป็น
“ต้ น แบบ” ตามวิ สั ย ทั ศ น์ 15 ปี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นั น ทา “มหาวิ ท ยาลั ย แม่ แ บบที่ ดี
ของสังคม” เพราะนี่คอื สิ่งที่ทรงคุณค่าที่จะต้องดูแลรักษาเอาไว้ สามารถแสดงได้ดังภาพ

SSRU “KEEP” Model
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จากรูป แบบของการบริหารจัดการมหาวิท ยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทาด้วย SSRU “KEEP”

Model มหาวิทยาลัยได้กาหนดเป้าหมายการพัฒนา SSRU “SWITCH” ในการไปสู่เป้าหมายที่
กาหนดไว้ รายละเอียดดังนี้
S : Sustainability University which Grow Along with Society.
มหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืนที่พร้อมจะเติบโตกับสังคมยุคใหม่
W : Aiming to be the World-Class University.
มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก
I : University which Hold up to Administration and Academic Integrity Principle.
มหาวิทยาลัยที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ในเชิงการบริหารงานและวิชาการ
T : Technology Driven University in Both Administration and Academic Aspect.
มหาวิทยาลัยที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
C : Capacity and Capability.
การทางานอย่างเต็มกาลังและเต็มความสามารถตามความถนัดของแต่ละบุคคล
H : Happy Workplace University which has Scholarly Organization Atmosphere.
มหาวิทยาลัยแห่งความผาสุกที่ลอ้ มรอบด้วยบรรยากาศของนักวิชาการ
ทั้งนี้ สามารถแสดงเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย SSRU “SWITCH” สามารถแสดงได้
ดังภาพ

SSRU “SWITCH”
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ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)
และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 พั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ให้ เ ป็ น เอตทั ค คะอย่ า งยั่ ง ยื น (Raise the
University‘s Potential to Become Sustainable Specialist)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
(Construct Academic Works for Elevating Local Wisdom Sustainably)
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 สร้ า งความสั ม พั น ธ์ เชื่ อ มโยงเครื อ ข่ า ยและท้ อ งถิ่ น (Establish
Relationship to Link Local to Network)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ (Elevate the Level of International
Recognition)
แต่ จ ากการวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มทั้ ง ภายในและภายนอกที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปอย่ า งรวดเร็ ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงได้ยุบรวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยง
เครือข่ายและท้องถิ่น กับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ เพื่อให้ขับเคลื่อนใน
การพัฒนาทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยสามารถสรุปประเด็นยุทธศาสตร์ที่ใช้ขับเคลื่อนแผน
ยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายละเอียดมีดังนี้
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 พั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ให้ เ ป็ น เอตทั ค คะอย่ า งยั่ ง ยื น ( Raise the
University‘s Potential to Become Sustainable Specialist)
ประเด็ นยุ ท ธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่ก ารยกระดับ ภูมิปัญ ญาท้องถิ่นอย่างยั่ ง ยื น
(Construct Academic Works for Elevating Local Wisdom Sustainably)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ
(Construct the Network Cooperation and Elevate the Recognition to the International Level)
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โดยแผนยุ ท ธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) สามารถสรุ ป เป้ า ประสงค์ ตั ว ชี้ วั ด
แผนงาน/กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรม ดังตาราง
ตารางแสดงจ านวนเป้ า ประสงค์ ตั ว ชี้ วั ด แผนงาน/กลยุ ท ธ์ และโครงการ/กิ จ กรรมของ
แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ในแต่ละยุทธศาสตร์
จานวน
ยุทธศาสตร์
แผนงาน/ โครงการ
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
กลยุทธ์ /กิจกรรม
1) พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่าง
9
20
17
20
ยั่งยืน
2) สร้ า งผลงานวิ ช าการสู่ ก ารยกระดั บ ภู มิ
8
14
13
13
ปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
3) สร้างความสั มพั นธ์ กั บ เครือข่ายและขยาย
6
7
8
8
การยกย่องระดับนานาชาติ
รวมทั้งสิ้น
23
41
38
41
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ส่วนที่ 3 สาระสาคัญของแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)
3.1 วิสัยทัศน์ (Vision)
มุ่งพัฒนางานตรวจสอบภายใน เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กร

3.2 พันธกิจ (Mission)
1. มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานด้านการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย สร้างคุณค่าเพิ่ม
ให้กับองค์กร
2. ให้คาปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่หน่วยรับตรวจ
3. ปรับปรุงงานตรวจสอบภายในให้มปี ระสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

3.3 ภารกิจหลัก (Key result area)
1. ตรวจสอบข้อมูลเกี่ย วกับ ความพอเพีย งและประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุ ม
ภายใน ทั้งด้านการเงิน การบัญชี และการปฏิบัติงาน
2. ประสานงานกั บ หน่ ว ยรั บ ตรวจ, กลุ่ ม ตรวจสอบภายในฯ กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, กรมบัญชีกลาง และสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
3. จัดทาแผนการตรวจสอบภายในระยะยาวและประจาปี
4. ให้ค าปรึก ษาแนะนาเกี่ ย วกับ กฎ ระเบีย บ ข้อบังคับ ต่อหน่วยรับ ตรวจ และบุคคลอื่นที่
เกี่ยวข้อง

3.4 เสาหลัก (Pillar)
1.
2.
3.
4.
5.

ทุนความรู้ (Knowledge Capital)
คุณธรรม (Moral)
เครือข่าย (Partnership)
ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
วัฒนธรรม (Culture) ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”

3.5 วัฒนธรรม (Culture)
เป็นองค์กรสร้างความเชื่อมั่น และให้คาปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม เป็นอิสระ และเปี่ยมด้วย
คุณภาพ

3.6 อัตลักษณ์ (Identity)
รู้เขา รู้เรา
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3.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness)
ปรึกษา แนะนา ให้ความเชื่อมั่น

3.8 ค่านิยมหลัก (Core Values)
มีจุดยืนที่มั่นคง

3.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
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3.10 แผนที่ยุทธศาสตร์ของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564

วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนางานตรวจสอบภายใน เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กร
พันธกิจ :

1) มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานด้านการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย
2) สร้างคุณค่าเพิ่มให้กับองค์กร ให้คาปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่หน่วยรับตรวจ
3) ปรับปรุงงานตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่ององค์กร

ประเด็นยุทธศาสตร์

พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์

1.1 บุคลากรทุกระดับมีความรู้ ทักษะและทัศนคติในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ
1.2 มหาวิทยาลัยผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
1.3 บุคลากรทุกระดับรับรู้และมีสว่ นร่วมในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตามทิศทางที่กาหนดไว้
1.4 มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอาคารสถานที่ และสิ่งอานวยความสะดวกที่รองรับการดาเนินการตามพันธ
กิจได้อย่างครบถ้วนและเกิดความประหยัดงบประมาณ
1.5 มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
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ส่วนที่ 4 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ
ปี 2560

1.1 บุคลากรทุกระดับมีความรู้ ทักษะ
และทัศนคติในการปฏิบัตงิ าน
ตลอดจนมีความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ

ค่าเป้าหมาย
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563

ปี 2564

แนวทางการ
กาหนดค่า
เป้าหมาย
พิจารณาจากค่า
เป้าหมายของ
มหาวิทยาลัย

แผนงาน/กลยุทธ์

โครงการ

กากับดูแล

ฝ่ายที่รับผิดชอบ

1.1.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการเข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น

โครงการเข้าสู่ตาแหน่ง
ที่สูงขึ้นของบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ

หัวหน้าหน่วย
ตรวจสอบภายใน

ฝายตรวจสอบและ
ติดตามประเมินผล

โครงการพัฒนา
ศักยภาพด้าน
ภาษาอังกฤษของ
บุคลากร
โครงการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใส

หัวหน้าหน่วย
ตรวจสอบภายใน

ฝายตรวจสอบและ
ติดตามประเมินผล

หัวหน้าหน่วย
ตรวจสอบภายใน

ฝายตรวจสอบและ
ติดตามประเมินผล

1.1.1 ร้อยละของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการที่เข้าสูต่ าแหน่งที่
สูงขึ้น

ร้อยละ

-

-

-

-

≥10

1.1.2 ร้อยละของบุคลากรที่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของ
มหาวิทยาลัย

ร้อยละ

≥20.00

≥25.00

≥30.00

≥35.00

≥70

พิจารณาจากค่า
เป้าหมายของ
มหาวิทยาลัย

1.1.2.1 พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ
ให้กับบุคลากร

1.2 มหาวิทยาลัยผ่านเกณฑ์การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ : ITA
1.3 บุคลากรทุกระดับรับรู้และมีส่วน
ร่วมในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย
ตามทิศทางที่กาหนดไว้

1.2.1 ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ : ITA

คะแนน

-

-

-

-

≥85

พิจารณาจากค่า
เป้าหมายของ
มหาวิทยาลัย

1.2.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ
ดาเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงาน

1.3.1 ร้อยละบุคลากรทุกระดับที่
รับรู้และมีส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อนภารกิจให้สาเร็จ

ร้อยละ

-

-

-

-

≥90

พิจารณาจากค่า
เป้าหมายของ
มหาวิทยาลัย

โครงการกากับ
องค์การที่ดี

หัวหน้าหน่วย
ตรวจสอบภายใน

ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป

1.4 มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการ
อาคารสถานที่ และสิ่งอานวยความ
สะดวกที่รองรับการดาเนินการตาม
พันธกิจได้อย่างครบถ้วนและเกิด
ความประหยัดงบประมาณ

1.4.1 จานวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ
อาคารสถานที่ และสิ่งอานวย
ความสะดวกตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย

ครั้ง/ปี

-

-

-

-

≥15

พิจารณาจากค่า
เป้าหมายของ
มหาวิทยาลัย

1.3.1.1 ปรับปรุงระบบและกลไกการกากับ
องค์กรโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาลใน
การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้มี
ความยืดหยุ่นและคล่องตัว
1.4.1.1 ปรับปรุงระบบและกลไกการกากับ
องค์กรโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาลใน
การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้มี
ความยืดหยุ่นและคล่องตัว

โครงการปรับปรุง
กายภาพ ภูมิทัศน์
และสื่งอานวยความ
สะดวกที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม

หัวหน้าหน่วย
ตรวจสอบภายใน

ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป

1.4.2 ร้อยละของการประหยัด
งบประมาณจากการใช้ไฟฟ้าและ
น้าเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
1.5.1 ร้อยละความสาเร็จของ
แผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย(11)

ร้อยละ

-

-

-

-

≥5

ร้อยละ

100

-

-

-

≥80

พิจารณาจากค่า
เป้าหมายของ
มหาวิทยาลัย
พิจารณาจากค่า
เป้าหมายของ
มหาวิทยาลัย

1.5.1.1 สนับสนุนการสร้างผลงานตามแนว
ทางการจัดอันดับมหาวิทยาลัยให้เป็นที่
ยอมรับในระดับนานาชาติ

โครงการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัย (URanking) (A)5

หัวหน้าหน่วย
ตรวจสอบภายใน

ฝายตรวจสอบและ
ติดตามประเมินผล

1.5 มหาวิ ท ยาลั ย เป็ น ที่ ย อมรั บ ใน
ระดับชาติและนานาชาติ
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ส่วนที่ 5 แผนปฏิบัตกิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
5.1 แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยตรวจสอบภายใน
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์
1.1 บุคลากรทุกระดับมีความรู้
ทักษะและทัศนคติในการ
ปฏิบัตงิ าน ตลอดจนมี
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ

1.2 มหาวิทยาลัยผ่านเกณฑ์การ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ : ITA
1.3 บุคลากรทุกระดับรับรู้และมี
ส่วนร่วมในการขับเคลือ่ น
มหาวิทยาลัยตามทิศทางที่
กาหนดไว้
1.4 มหาวิทยาลัยมีการบริหาร
จัดการอาคารสถานที่ และสิ่ง
อานวยความสะดวกที่รองรับ
การดาเนินการตามพันธกิจได้
อย่างครบถ้วนและเกิดความ
ประหยัดงบประมาณ

1.5 มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติ

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

1.1.1 ร้อยละของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการที่เข้าสูต่ าแหน่ง
ที่สูงขึ้น

ร้อยละ

ผลการดาเนินงาน
ปี 2564
-

ค่าเป้าหมาย

แผนงาน/กลยุทธ์

โครงการ

งบประมาณ (บาท)

≥10

1.1.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการเข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น

โครงการเข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น
ของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ

5,000.00

1.1.2 ร้อยละของบุคลากรที่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ
ของมหาวิทยาลัย
1.2.1 ผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
: ITA
1.3.1 ร้อยละบุคลากรทุกระดับที่
รับรู้และมีส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อนภารกิจให้สาเร็จ

ร้อยละ

100

≥70

1.1.2.1 พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้กับ
บุคลากร

โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน
ภาษาอังกฤษของบุคลากร

5,000.00

-

หัวหน้าหน่วย
ตรวจสอบภายใน

ฝายตรวจสอบและ
ติดตามประเมินผล

คะแนน

-

≥85

1.2.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดาเนินการตาม
เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงาน

โครงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส

5,000.00

-

หัวหน้าหน่วย
ตรวจสอบภายใน

ฝายตรวจสอบและ
ติดตามประเมินผล

ร้อยละ

-

≥90

โครงการกากับองค์การที่ดี

318,700.00

-

หัวหน้าหน่วย
ตรวจสอบภายใน

ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป

1.4.1 จานวนข้อร้องเรียน
เกี่ยวกับอาคารสถานที่ และสิ่ง
อานวยความสะดวกตามพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย

ครั้ง/ปี

-

≥15

1.3.1.1 ปรับปรุงระบบและกลไกการกากับองค์กรโดย
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลัก
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้
มีความยืดหยุ่นและคล่องตัว
1.4.1.1 ปรับปรุงระบบและกลไกการกากับองค์กรโดย
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลัก
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้
มีความยืดหยุ่นและคล่องตัว

โครงการปรับปรุงกายภาพ ภูมิ
ทัศน์และสื่งอานวยความสะดวกที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

5,000.00

-

หัวหน้าหน่วย
ตรวจสอบภายใน

ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป

1.4.2 ร้อยละของการประหยัด
งบประมาณจากการใช้ไฟฟ้าและ
น้าเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
1.5.1 ร้อยละความสาเร็จของ
แผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
(11)

ร้อยละ

-

≥5

ร้อยละ

-

≥80

1.5.1.1 สนับสนุนการสร้างผลงานตามแนวทางการจัด
อันดับมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (URanking) (A)5

10,000.00

-

หัวหน้าหน่วย
ตรวจสอบภายใน

ฝายตรวจสอบและ
ติดตามประเมินผล

-

หัวหน้าหน่วย
ตรวจสอบภายใน

ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป

ภาคปกติ

รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐและพัฒนาบุคลากร

204,400.00

กากับดูแล

ฝ่ายที่รับผิดชอบ

-

หัวหน้าหน่วย
ตรวจสอบภายใน

ฝายตรวจสอบและ
ติดตามประเมินผล

ภาคพิเศษ
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ส่วนที่ 6 แนวทางการนาแผนสู่การปฏิบตั แิ ละการติดตามประเมินผล
การแปลงแผนยุ ท ธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564) และแผนปฏิบัติก ารประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปสู่การปฏิบัติจาเป็นต้องให้ความสาคัญต่อการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดการ
ประสานความร่วมมือในการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การจัดทาแผนงานและโครงการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการพัฒนาระบบข้อมูลและการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนอย่าง
เป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งได้กาหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยตรวจสอบภายใน
ในเรื่องแนวคิดและสาระสาคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัย
2. เพื่ อ ปรั บ กระบวนการและกลไกการบริ ห ารจั ด การให้ ส ามารถสนั บ สนุ น การแปลง
แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้มกี ารติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ โดยมีการกาหนดตัวชี้วัดเป็นเครื่องมือ
เป้าหมาย
1. ผูบ้ ริหารและบุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายใน มีความรูค้ วามเข้าใจใน แผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และมีส่วนร่วมในกระบวนการแปลงแผนไปสู่การ
ปฏิบัติ
2. มี ก ลไกและกระบวนการแปลงแผนไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และมี ก ารจั ด ท า
แผนงานและโครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สอดคล้องกับเป้าหมายและตัวชีว้ ัด
3. กาหนดเครื่องชี้วัดผลสาเร็จของแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ได้อย่างเป็นรูปธรรม
แนวทางการดาเนินการ
เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายดังกล่าว จึงวางมาตรการและกาหนดแนวทาง
การแปลงแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปสู่การปฏิบัติ และการ
ติดตามประเมินผล ดังนี้
1. เสริมสร้างความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 พร้อมกาหนดแนวทางในการบริหารจัดการ เพื่อแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
ร่วมกันขององค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกให้มีความพร้อมและมีส่วนร่วมในการแปลงแผน
ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแนวทาง ดังนี้
1.1 สร้ า งความเข้ า ใจร่ ว มกั น เกี่ ย วกั บ แนวคิ ด และสาระส าคั ญ ของแผนยุ ท ธศาสตร์
และแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 โดยการจั ด เวที ส ร้ า งความเข้ า ใจในภารกิ จ
เป้าหมาย และยุทธศาสตร์การพัฒนา ให้กับบุคลากร ให้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะ
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สนับสนุนการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้
เกิดผลในทางปฏิบัติ
1.2 ผลั ก ดั น ระบบงบประมาณ และการพั ฒ นาสมรรถภาพบุ ค ลากรให้ ส อดคล้ อ งกั บ
แนวทางของแผนงานและโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยเน้นผลลัพธ์ของการดาเนินงานเป็นหลัก
1.3 ส่งเสริมให้สาขาวิชาต่าง ๆ ของหน่วยตรวจสอบภายใน จัดทาแผนยุทธศาสตร์ และ
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง
สามารถเชื่อมโยงและประเมินผลงานของหน่วยงานตามที่กาหนดไว้
1.4 จัด ให้มีก ารลงนามคารับรองการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างพันธสัญ ญาเชิงยุทธศาสตร์
ทั่ ว องค์ ก รทั้ ง ระบบ พร้ อ มทั้ ง เชื่ อ มโยงผลงานตามแผนยุ ท ธศาสตร์ และแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 สู่การประเมินผลงาน
1.5 ส่งเสริมมาตรการในการประชาสัมพันธ์และการสร้างบรรยากาศยุทธศาสตร์อย่าง
ต่อเนื่องผ่านสื่อภายในหน่วยตรวจสอบภายใน ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อกระตุ้น ปลุกเร้า และขับเคลื่อน
งานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2 พัฒนากระบวนการจัดทาแผนงาน/โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในลักษณะบูรณาการ
เพื่อเป็นเครื่องมือในการประสานแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยมีแนวทางดังนี้
2.1 สนับ สนุนการจัด ท าแผนงาน/โครงการในลัก ษณะการบูรณาการและประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานภายในหน่วยตรวจสอบภายใน ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์ การพัฒนา อาทิ
เช่น
1) แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ
2) แผนบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาบุคลากร
3) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
4) แผนการจัดการความรู้
5) แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
6) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์
7) แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
8) แผนปฏิบัติการด้านการจัดซือ้ จัดจ้าง
2.2 กาหนดขั้นตอนของกระบวนการดาเนินงานตามแผนงานโครงการให้ชัดเจน มุ่งเน้นที่
การสร้างกระบวนทัศนคติใหม่ (Paradigm Shift) แก่ผู้ปฏิบัติ มีการจัดลาดับความสาคัญของกิจกรรมที่
มุ่งผลสัมฤทธิ์กับระบบการจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดาเนินงาน
2.3 ติดตาม ตรวจสอบผลที่ไ ด้จากการดาเนินแผนงานโครงการว่าสามารถตอบสนอง
ต่อยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสามารถติดตามและประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรมทันสมัย ด้วย
เทคโนโลยี
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การขับ เคลื่อนแผนไปสู่ก ารปฏิบัตินั้นเป็นขั้นตอนที่มีความสาคัญ มากที่จะผลัก ดั น การ
ท างานของกลไกทั้ ง หมดให้ ส ามารถบรรลุ ผลลัพธ์ ต ามที่ตั้ งเป้ า หมายไว้ เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ ย วข้ อ งมี
ความรูส้ ึกเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วม รวมทั้งต้องอาศัยกระบวนการและกลไกการผนึกกาลังในหลายมิติ
ในการประสานแผนงาน แผนเงิน และแผนคน ในการขับ เคลื่อนองค์ก รร่วมกั น และไปในแนวทาง
เดียวกัน เพื่อมุ่งสู่จุดมุ่งหมายสูงสุดขององค์กรคือวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ ความสาเร็จของการขับเคลื่อนแผน
ยุทธศาสตร์ให้ประสบผลสาเร็จ จึงประกอบด้วยส่วนสาคัญ ดังนี้
1. ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง และผู้ บ ริ ห ารทุ ก ระดั บ เป็ น ผู้ ร วบรวมพลั ง ขั บ เคลื่ อ นให้ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลง และสื่อสารทิศทางองค์กรให้แก่บุคลากรทุกระดับได้มคี วามเข้าใจ
2. ถ่ ายทอดแผนยุ ท ธศาสตร์ออกมาเป็ นแผนปฏิบัติ ก าร โดยนากลยุ ท ธ์และแนวทางการ
ดาเนินงานมาแปลงเป็นแผนงาน/ โครงการที่ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
3. การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ไประดับบุคคลในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ไปสู่ก าร
ปฏิบัติอย่างชัดเจน รวมทั้งต้องมีระบบในการจูงใจให้ทุกคนมุง่ เน้นการทางานเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์
4. การประสานงานระหว่ า งหน่ ว ยงานภายในหน่ ว ยตรวจสอบภายใน ในการขั บ เคลื่ อ น
แผนงาน/ โครงการของแต่ละหน่วยงานให้มีความก้าวหน้า เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บข้อมูล
เผยแพร่ขอ้ มูล และถ่ายทอดความรูซ้ ึ่งกันและกัน
5. การจัดระบบการติดตามประเมินผลความก้าวหน้าของการดาเนินการในทุกระดับ
การติดตามและประเมินผล
เมื่อมีการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่เกี่ ยวข้องกับทุกหน่วยงานภายในหน่วยตรวจสอบภายใน
แล้ว หน่วยตรวจสอบภายในจะต้องวางระบบที่จะวัดความสาเร็จในการบรรลุเป้าประสงค์ในระดับต่าง ๆ
จาเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผล เพื่อช่วยให้ทราบถึงความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค ผลกระทบ
ที่เ กิ ด ขึ้น อันจะช่ว ยให้ผู้รับ ผิด ชอบพิ จารณาหาแนวทางแก้ไ ขต่อไป การติดตามและประเมินผลที่มี
ประสิทธิผล จะต้องอาศัยดัชนีชี้วัดความสาเร็จในหลายมิติ และหลายระดับ เพื่อให้สอดคล้องกับการ
บริหารจัดการแนวใหม่ ดังนี้
1. การติดตามและประเมินผลการดาเนินการตามกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ พร้อมทั้ง
สรุปบทเรียนและข้ อเสนอแนะสาหรับนาไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการจัดทาแผนเชิงยุทธศาสตร์
ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพต่อไป
2. การติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี โดยการจัดทารายงานผล
การดาเนินงานเป็นประจาทุกเดือน และจัดทารายงานผลรายไตรมาสเพื่อแสดงถึงความก้าวหน้า และ
ปั ญ หาอุป สรรคต่าง ๆ ให้ผู้บ ริหารทุก ระดับ ทราบและดาเนินการแก้ไขเพื่อให้ก ารดาเนินการบรรลุ
เป้าหมายที่ตงั้ ไว้ รวมถึงการจัดทารายงานผลงานประจาปีเผยแพร่สู่สาธารณะ
3. การติ ด ตามผลการใช้ จ่ า ยเงิ น งบประมาณ ผลการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง และการเบิ ก จ่ า ยเงิน
งบประมาณ เพื่อเร่งรัดการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด
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4. การติดตามผลตามคารับรองการปฏิบัติการประจาปีที่กาหนดไว้แล้ว โดยมีการกาหนด
ระยะเวลาการติดตามประเมินผลตนเองในรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน
5. ควรมี ก ลไกเชื่ อ มโยงการประเมิ น ผลงานรายบุ คคลกั บ ผลงานในระดั บ สาขาวิ ช า เพื่ อ
เชื่อมโยงกับผลงานในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อแสดงถึงผลสาเร็จของการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่
ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก 1
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนและจัดทาแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี
(พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏิบัตกิ าร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของหน่วยตรวจสอบภายใน
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ภาคผนวก 2
ผลการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์
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ผลการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์
ผลกระทบต่อการดาเนินงานของหน่วยตรวจสอบภายใน
ประเด็นที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ประเด็นสาคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงองค์การ
สายการบังคับบัญชาขึน้ ตรงกับอธิการบดี
มีกฎบัตรที่แสดงถึงอานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน
มีการบริหารงบประมาณอย่างเป็นระบบ
บุคลากรให้ความสนใจในการพัฒนาตนอย่างต่อเนื่อง
แผนการตรวจสอบภายในประจาปี ยังไม่สามารถตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
บุคลากรขาดความรูค้ วามเข้าใจในกระบวนการจัดทาแผนต่าง ๆ
บุคลากรขาดทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ
กฎหมายในการปฏิบัติงานชัดเจน
มหาวิทยาลัยให้ความสาคัญและสนับสนุนงบประมาณในการ
ปฏิบัติงาน
เครือข่ายงานตรวจสอบภายในระหว่างส่วนราชการ
หน่วยรับตรวจไม่ให้ความร่วมมือ
ภาระงานที่มหาวิทยาลัยมอบหมายในบางภารกิจ ไม่ตรงกับ
บทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน

SWOT
S
S
S
S
w
w
w
O
O
O
T
T

จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดาเนินงาน ของหน่วยตรวจสอบภายใน ทั้งที่
เป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม โดยการให้น้าหนักความสาคัญว่า ประเด็นใดมีความสาคัญ
มากที่สุดตามลาดับ โดยผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงาน จานวน 6 ท่าน เป็นผู้ประเมิน ผลการ
ประเมินเป็นน้าหนักคะแนนตามลาดับจากมากไปหาน้อย ของจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม
ปรากฏ ดังนี้
1. น้าหนักคะแนนของจุดแข็ง
เรียงจากลาดับคะแนนมากไปหาน้อย ตามตารางต่อไปนี้
ลาดับ
S1
S2
S3
S4

คะแนน
5
5
5
0

ประเด็นจุดแข็ง
1. สายการบังคับบัญชาขึน้ ตรงกับอธิการบดี
2. มีกฎบัตรที่แสดงถึงอานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน
4. บุคลากรให้ความสนใจในการพัฒนาตนอย่างต่อเนื่อง
3. มีการบริหารงบประมาณอย่างเป็นระบบ
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2. น้าหนักคะแนนของจุดอ่อน
เรียงจากลาดับคะแนนมากไปหาน้อย ตามตารางต่อไปนี้
ลาดับ
W1
W2
W3

คะแนน
5
5
5

ประเด็นจุดอ่อน
6. บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดทาแผนต่าง ๆ
7. บุคลากรขาดทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ
5. แผนการตรวจสอบภายในประจาปี ยังไม่สามารถตอบสนองยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย

3. น้าหนักคะแนนของโอกาส
เรียงจากลาดับคะแนนมากไปหาน้อย ตามตารางต่อไปนี้
ลาดับ
O1
O2
O3

คะแนน
5
5
0

ประเด็นโอกาส
9. มหาวิทยาลัยให้ความสาคัญและสนับสนุนงบประมาณในการปฏิบัติงาน
10. เครือข่ายงานตรวจสอบภายในระหว่างส่วนราชการ
8. กฎหมายในการปฏิบัติงานชัดเจน

4. น้าหนักคะแนนของภัยคุกคาม
เรียงจากลาดับคะแนนมากไปหาน้อย ตามตารางต่อไปนี้
ลาดับ
T1

คะแนน
4

T2

4

ประเด็นภัยคุกคาม
12. ภาระงานที่มหาวิทยาลัยมอบหมายในบางภารกิจ ไม่ตรงกับบทบาทหน้าที่
ของหน่วยงาน
11. หน่วยรับตรวจไม่ให้ความร่วมมือ
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ตาแหน่งยุทธศาสตร์ของหน่วยตรวจสอบภายในปัจจุบัน
หน่วยตรวจสอบภายในอยู่ในตาแหน่ง “อดทน” ดังแสดงได้จากภาพข้างล่างนี้

การสังเคราะห์เ ชิงยุทธศาสตร์อาศัย ผลการวิเ คราะห์ SWOT จากปัจจุบันที่หน่วยตรวจสอบ
ภายในได้ดาเนินการ การบริหารงานหลักธรรมาภิบาล จากเดิมที่หน่วยตรวจสอบภายในอยู่ในตาแหน่ง
“อดทน” เมื่อมีการปรับปรุงข้างต้น สามารถปรับไปอยู่ในตาแหน่ง “เร่งขยายงาน” ซึ่งสอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนางานให้เป็นเอกลักษณ์อย่างยั่งยืน
ตาแหน่งยุทธศาสตร์ท่ปี รับปรุงแล้ว
หน่วยตรวจสอบภายใน ลด/ขจัดประเด็นที่เป็นจัดอ่อน ดังนี้
6. บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดทาแผนต่าง ๆ (2)
7. บุคลากรขาดทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ (2)
5. แผนการตรวจสอบภายในประจาปี ยังไม่สามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย (2)
หน่วยตรวจสอบภายในพลิกวิกฤตเป็นโอกาสในประเด็นภัยคุกคาม ดังนี้
12. ภาระงานที่มหาวิทยาลัยมอบหมายในบางภารกิจ ไม่ตรงกับบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน (2)
11. หน่วยรับตรวจไม่ให้ความร่วมมือ (2)
จากการแก้ไขปรับปรุงข้างต้น หน่วยตรวจสอบภายใน จะสามารถปรับไปอยู่ในตาแหน่ง “เร่ง
ขยายงาน” ดังแสดงได้จากภาพด้านล่างนี้
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ภาคผนวก 3
ประมวลภาพกิจกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)
และแผนปฏิบัตกิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของหน่วยตรวจสอบภายใน
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ภาพกิจกรรมประชุมคณะกรรมการดาเนินงานพิจารณาแผนฯ
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ภาคผนวก 4
รายชื่อผู้บริหารและบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)
และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของหน่วยตรวจสอบภายใน
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รายชื่อผู้บริหารและบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน
ที่มีส่วนร่วมในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ
1. นางปราณีพร

บุญประภาศรี หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

2. นางสาวสุธันยา

พุทธา

รักษาการหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและติดตามประเมินผล

3. นายพีร

ปัทม์กชกร

รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

4. นางสาวพิมชนก

แดงโคนา

นักตรวจสอบภายใน

5. นางสาวเฉลิมขวัญ แซ่ไหล
6. นายวรพันธุ์

นักตรวจสอบภายใน

นิลสาราญจิต นักตรวจสอบภายใน

