


ล าดับ ค าถาม
/ ใช่

 X ไม่ใช่
บันทึกเพิ่มเติม

1 ท่านทราบหรือไม่ว่า การปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน ครอบคลุมภารกจิ
 ดังต่อไปนี้
1.1 การตรวจสอบ
      - การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing)
      - การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing)
      - การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Auditing)
      - การตรวจสอบผลการด าเนินงาน (Performance Auditing)
      - การตรวจสอบสารสนเทศ (Information Technology Auditing)
      - การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing)
1.2 การให้ค าปรึกษาแนะน า
1.3 การประเมินผล

2 ท่านทราบหรือไม่ว่า ขอบเขตการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน มีดังนี้
1.  ทุกระบบงานของหน่วยงาน
2.  ทุกโครงการของหน่วยงาน
3.  ทุกหน่วยงาน

3 ท่านเห็นว่าการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายในของท่าน ครอบคลุมภารกจิ
ที่ก าหนดมากน้อยเพียงใด
1. มากที่สุด
2. มาก
3. ปานกลาง
4. น้อย
5. น้อยที่สุด

1.1 แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารหน่วยรับตรวจต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

4. ท่านเห็นว่าหน่วยงานตรวจสอบภายในของท่าน ควรพัฒนาปรับปรุงหรือด าเนินการกจิกรรมตามภารกจิในเร่ืองใดบ้าง



 

ชื่อปจัจัยเส่ียง ค าถาม
/ ใช่

 X ไม่ใช่
โปรดระบุ เอกสารอ้างอิง

1.หน่วยงานทา่นมีภารกิจหลักใดบา้ง  โปรดระบุ (ให้แนบเอกสารรายละเอียดภารกิจ)

2.ระบบงานที่ส าคัญแต่ละภารกิจ มีอะไรบา้ง โปรดระบุ (ใหแ้นบเอกสารระบบงานส าคัญ)

3. หน่วยงานทา่นมีการจัดท าแผนการบริหารความเส่ียง 
และจัดวางระบบควบคุมภายใน ใช่หรือไม่
4. แผนการบริหารความเส่ียง และการควบคุมภายใน 
จัดท าโดยบคุลากรทกุฝ่าย มีส่วนร่วมใช่หรือไม่ 
โปรดแสดงหลักฐาน
5. แผนการบริหารความเส่ียง และการจัดวางระบบ
การควบคุมภายใน จัดท าครอบคลุมทกุภารกิจหลัก 
และกระบวนงานที่ส าคัญ ใช่หรือไม่  โปรดแสดงหลักฐาน
6. หน่วยงานมีการด าเนินงานตามแผนการบริหาร
ความเส่ียง หรือแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน
ครบทกุกิจกรรม ใช่หรือไม่  โปรดแสดงหลักฐาน 
(เช่น รายงานผลการด าเนินงานตามแผนกิจกรรม
หรือโครงการที่ด าเนินงาน)
1. หน่วยงานทา่นจัดท าแผนกลยุทธ์ และแผน
ปฏบิติัราชการใช่หรือไม่  โปรดแสดงหลักฐาน
2. หน่วยงานของทา่นได้น านโยบายของผู้บริหาร
มาจัดท าแผนกลยุทธ์  ใช่หรือไม่ โปรดแสดงหลักฐาน
3. แผนกลยุทธ์ จัดท าโดยบคุลากรมีส่วนร่วม 
ใช่หรือไม่ โปรดแสดงหลักฐาน

 

4.  โปรดระบรุ้อยละของกิจกรรม/โครงการที่
หน่วยงานทา่นสามารถด าเนินการได้ตามแผน
การปฏบิติัราชการ และโปรดแสดงหลักฐาน 
(รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการปฏบิติัราชการ)
1. หน่วยงานทา่นมีโครงสร้างองค์กรและอัตราก าลัง 
ที่ได้รับอนุมัติเปน็ลายลักษณ์อักษร ตรงตามภารกิจ 
ใช่หรือไม่
2. หน่วยงาน มีอัตราก าลังตรงตามข้อใด ต่อไปนี้
     1. เต็มตามกรอบอัตราก าลังทกุงาน
     2. เต็มตามกรอบอัตราก าลังเพยีงบางงาน
     3. ไม่มีงานใดที่มีอัตราก าลังเต็มตามกรอบ
3. ทา่นเหน็ว่า หน่วยงานทา่นมีกรอบอัตราก าลัง
เพยีงพอ ใช่หรือไม่

1. หน่วยงานของทา่น ได้รับ/มีนโยบายด้านการบริหาร
ทรัพยากรบคุคล เปน็ลายลักษณ์อักษร ใช่หรือไม่
2. หน่วยงานของทา่นด าเนินการ ตามนโยบายที่ก าหนด
ด้านบคุลากร  มากน้อยเพยีงใด โปรดระบรุ้อยละของ
การด าเนินการ และแสดงหลักฐาน

1.2 แบบสอบถามปจัจัยเส่ียงระดับองค์กร
เพยีงวันที่..........................................................

2. การก าหนด
นโยบายและ
แผนกลยุทธ์

3. โครงสร้าง
องค์กรและ
อัตราก าลัง

4. นโยบาย
การบริหาร
ทรัพยากรบคุคล

1. การควบคุม
ภายในและการ
บริหารความเส่ียง



ชื่อปจัจัยเส่ียง ค าถาม
/ ใช่

 X ไม่ใช่
โปรดระบุ เอกสารอ้างอิง

1. หน่วยงานของทา่น ก าหนดอ านาจหน้าที่ของ
หน่วยงานตามโครงสร้าง ใช่หรือไม่

ประเด็นความซ้ าซ้อน
ผู้ตรวจสอบต้องประเมินเอง

2. หน่วยงานของทา่น ก าหนดอ านาจหน้าที่ครอบคลุม
ภารกิจมากน้อยเพยีงใด  โปรดระบรุ้อยละของอ านาจ
หน้าที่ที่ก าหนดต่อภารกิจ

6. ผลการปฏบิติังาน
ตามค ารับรอง
การปฏบิติัราชการ

โปรดระบ ุค่าคะแนนสรุปผลการประเมินการปฏบิติังาน
ตามค ารับรองการปฏบิติัราชการ (กพร.) และโปรด
แสดงหลักฐาน
โปรดระบหุลักธรรมาภบิาล ที่หน่วยงานทา่นน ามาใช้
ในการปฏบิติังาน และแสดงหลักฐานประกอบ
    (1) หลักประสิทธิผล

    (2) หลักประสิทธิภาพ
    (3) หลักความโปร่งใส
    (4) หลักนิติธรรม
    (5) หลักความเสมอภาค
    (6) หลักคุณธรรม/จริยธรรม

7. การน าหลัก
ธรรมาภบิาลมาใช้
ในการบริหารงาน

5. การก าหนด
อ านาจหน้าที่
ของหน่วยงาน
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ชื่อปจัจัยเส่ียง ค าถาม
/ ใช่

 X ไม่ใช่
โปรดระบุ เอกสารอ้างอิง

1. ผู้บริหารของหน่วยงานได้น ากลยุทธ์ระดับองค์กร 
มาก าหนดทศิทางในการปฏบิติังานในระดับหน่วยงาน  
มากน้อยเพยีงใด
    - น ากลยุทธ์ฯ มาใช้ทั้งหมด
    - น ากลยุทธ์ฯ มาใช้บางส่วน
    - ไม่ได้น ากลยุทธ์ฯ มาใช้
2. ผู้บริหารได้มีการก ากับติดตาม และก าหนดให้
ทบทวนการปฏบิติังาน ใช่หรือไม่
3. ผู้บริหาร ได้น าผลการทบทวนฯ มาใช้ในการปรับปรุง
การปฏบิติังาน ใช่หรือไม่

2. ด้านการ
ปฏบิติังาน

 โปรดระบรุ้อยละของกิจกรรม/โครงการที่หน่วยงาน
ทา่นสามารถด าเนินการได้ตามแผนการปฏบิติัราชการ 
และโปรดแสดงหลักฐาน (รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนการปฏบิติัราชการ)

3. ด้านบคุลากร 1. หน่วยงานทา่นมีการมอบหมายงานเปน็ลายลักษณ์
อักษร ใช่หรือไม่
2. การมอบหมายงานตามข้อ1 ตรงตามมาตรฐานการ
ก าหนดต าแหน่ง มากน้อยเพยีงใด
     • ร้อยละ 91-100 ของจ านวนบคุลากร
     • ร้อยละ 81- 90 ของจ านวนบคุลากร
     • ร้อยละ 71 – 80 ของจ านวนบคุลากร
     • น้อยกว่าร้อยละ 71 ของจ านวนบคุลากร
1. หน่วยงานทา่นมีแผนการใช้จ่ายเงิน ใช่หรือไม่

2 โปรดระบรุ้อยละผลการเบกิจ่ายเงิน (ภาพรวม) 
ณ ส้ินไตรมาสที่ 3 เปรียบเทยีบกับงบประมาณแผ่นดิน
หรืองบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยที่ได้รับจัดสรร

5. ด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1. หน่วยงานทา่น   ด าเนินงานระบบงานส าคัญ ด้วย
ระบบสารสนเทศ ใช่หรือไม่  โปรดระบรุะบบงานที่
ด าเนินการด้วยระบบสารสนเทศ
2. ข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานทา่น เปน็ปจัจุบนั ใช่
หรือไม่
3. หน่วยงานของทา่นมีการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ 
อย่างทั่วถึง ใช่หรือไม่

ทา่นมีความเหน็ว่า หน่วยงานทา่นได้รับการสนับสนุน
ด้านเคร่ืองใช้อุปกรณ์ในการด าเนินงาน คิดเปน็ร้อยละ
เทา่ใดของความต้องการ
1. ร้อยละ 91 - 100        (มากที่สุด)
2. ร้อยละ 81 -90           (มาก)
3. ร้อยละ 71 - 80          (ปานกลาง)
4. ร้อยละ 61 – 70         (น้อย)
5. น้อยกว่า ร้อยละ 61     (น้อยที่สุด)

1.3 แบบสอบถามปจัจัยเส่ียงระดับหน่วยงาน
เพยีงวันที่..........................................................

1. ด้านกลยุทธ์

4. ด้านการเงิน
และงบประมาณ

6. ด้านเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้และ
อุปกรณ์ในการ
ด าเนินงาน *



     5 หมายถึง พงึพอใจมากที่สุด
     4 หมายถึง พงึพอใจมาก
     3 หมายถึง พงึพอใจปานกลาง
     2 หมายถึง พงึพอใจน้อย
     1 หมายถึง พงึพอใจน้อยที่สุด

รายการ ค่าคะแนน
1.  หน่วยงานทา่นมีวัสดเุพยีงพอต่อการใช้งาน 3
 2. หน่วยงานทา่นมีจ านวนอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ 3
    เพยีงพอต่อการใช้งาน
3. อุปกรณ์เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ของหน่วยงานทา่นมีความ 4
    พร้อมต่อการใช้งาน
4. หน่วยงานทา่นมีบริการอินเตอร์พร้อมต่อการใช้งาน 3 ค่าร้อยละ *** 
                            ค่าเฉลี่ยรวม ** 3.25 81.25

 [อยูใ่นระดับร้อยละ 81-90] (มาก)

* ตัวอย่าง : การคิดร้อยละในข้อ 6 ด้านเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และอุปกรณ์ในการด าเนินงาน   โดยระบรุะดับความพงึพอใจในช่อง "ค่าคะแนน" ด้านล่าง ดังนี้

** ค่าเฉลี่ยรวม : ค านวณโดยน าผลของค่าคะแนนรวมในแต่ละรายการ หารด้วยจ านวนรายการ ดังนี้  (3+3+4+3)/4 = 3.25
*** ค่าร้อยละ : ค านวณโดยน าผลของค่าคะแนนเฉล่ียรวม คูณด้วย 100 และหารด้วยจ านวนรายการ  ดังนี้   (3.25*100)/4 = 81.25



ชื่อปัจจยัเส่ียง ค าถาม
/ ใช่

 X ไม่ใช่
โปรดระบุ เอกสารอา้งองิ

1. หน่วยงานท่านจดัท า คู่มือ /แนวทาง / ขั้นตอน 
การปฏิบัติงาน  ในภารกจิใดบ้าง  โปรดระบุ
2. คู่มือ/ แนวทาง/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ที่หน่วยงานท่าน
จดัท า  คิดเป็นร้อยละเท่าใด ของภารกจิ
     - ร้อยละ 91 -100
     - ร้อยละ 81 - 90
     - ร้อยละ 71 - 80
     - น้อยกว่า ร้อยละ 71
     - ไม่ได้จดัท า
1. หน่วยงานท่าน น าคู่มือ /แนวทาง /กระบวนงานที่ก าหนด
 ใดบ้างมาใช้ในการปฏิบัติงาน   โปรดระบุ  
2. หน่วยงาน ท่านได้น าคู่มือ /แนวทาง /กระบวนงานมาใช้
ในการปฏิบัติงาน  คิดเป็นร้อยละเท่าใด ของคู่มือ/แนวทาง/
กระบวนงานที่มีทั้งหมด
     - ร้อยละ 91 -100
     - ร้อยละ 81 - 90
     - ร้อยละ 71 - 80
     - น้อยกว่า ร้อยละ 71
     - ไม่น ามาใช้ในการปฏิบัติ

3. การปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ

2. โปรดระบุ จ านวนขอ้ทักท้วงในรายงานผลการตรวจสอบ
จากผู้ตรวจสอบภายใน และผู้ตรวจสอบภายนอก คร้ังหลังสุด

1. หน่วยงานท่าน มีบุคลากรที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
ขึ้นไป  จ านวนเท่าใด
2. บุคลากรตามขอ้ 1 มีคุณวุฒิ/วุฒิการศึกษาตรงตามต าแหน่ง
 มีประสบการณ์ต้ังแต่  5 ปีขึ้นไป  จ านวน กี่คน  โปรดระบุ
3. บุคลากรที่มีคุณวุฒิ มีคุณวุฒิ/วุฒิการศึกษา ไม่ตรงตาม
ต าแหน่ง และมีประสบการณ์ต้ังแต่  7 ปีขึ้นไป จ านวนกี่คน  
โปรดระบุ
1. หน่วยงานของท่าน  ได้มีการติดตามผลการปฏิบัติงานตาม
แผนการใช้จา่ยเงิน ใช่หรือไม่

2. หน่วยงานของท่าน  ได้ติดตามผลการปฏิบัติงานตาม
แผนการใช้จา่ยเงิน ตามระยะเวลาดังต่อไปนี้
       - เดือนละคร้ัง
       - ทุก 3 เดือน
       - รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ12 เดือน
       - รอบ 9 เดือน  และ 12 เดือน

1.4 แบบสอบถามปัจจยัเส่ียงระดับกจิกรรม
เพียงวันที.่.........................................................

5. การติดตาม 
ประเมินผล และ
การปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน

2. กระบวนการ
และวิธีการ
ปฏิบัติงาน

4. ความรู้และ
ประสบการณ์ที่
เหมาะสมของ
ผู้ปฏิบัติงาน

1. คู่มือหรือแนว
ทางการปฏิบัติงาน


