
ต ำแหน่งประเภท  เชี่ยวชาญเฉพาะ ชื่อต ำแหน่ง นักตรวจสอบภายใน ระดับต ำแหน่ง ปฏิบัติการ – เชี่ยวชาญ 

ก. หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 
ระดับปฏิบัติกำร ระดับช ำนำญกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ระดับเชี่ยวชำญ 

      -ป ฏิ บั ติ ง ำ น ใ น ฐ ำ น ะ
ผู้ปฏิบั ติงำนระดับต้นที่ต้องใช้
ความรู้ความสามารถทางวิชาการ
ในการท างาน ปฏิบัติ งานด้าน
ตรวจสอบภายใน ภายใต้การ
ก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และ
ป ฏิ บั ติ ง า น อื่ น ต า ม ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย 
 

       -ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนที่มีประสบกำรณ์ 
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความช านาญงาน ทักษะ 
และประสบการณ์สู ง ในงานด้ านตรวจสอบภายใน 
ปฏิบัติงานที่ต้องท าการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน 
หรือแก้ไขปัญหาในงานที่มีความยุ่งยากและมีขอบเขต
กว้างขวาง และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ  
 
       -ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำงำน มีหน้าที่และความ
รับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงาน ด้านตรวจสอบ
ภายในที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และมี
ขั้นตอนการท างานที่ยุ่งยากซับซ้อนค่อนข้างมาก โดยต้อง
ก าหนดแนวทางการท างานที่เหมาะสมกับสถานการณ์ 
ตลอดจนก ากับ ตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้งานที่
รับผิดชอบส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และปฏิบัติหน้าที่อื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย 

       -ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบติังำนที่มี
ประสบกำรณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความ
ช านาญงาน ทักษะ และประสบการณส์ูงมากในงานด้าน
ตรวจสอบภายใน ปฏิบตัิงานท่ีต้องท าการศึกษา ค้นคว้า 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจยั เพือ่การปฏิบัติงานหรือ
พัฒนางาน ต้องตัดสินใจหรือแกไ้ขปัญหาในงานท่ีมีความ
ยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวาง และปฏิบตัิงานอ่ืน
ตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ 

      -ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำงำน  มีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงาน   ที่มี
ขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และมีขั้นตอนการ
ท า ง า น ที่ ยุ่ ง ย า ก ซั บ ซ้ อ น ม า ก  โ ด ย ใ ช้ ค ว า ม รู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสูง
มากในงานด้านตรวจสอบภายใน ปฏิบัติงานที่ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาในงานที่ยุ่งยากซับซ้อนมาก 
ตลอดจนก ากับและตรวจสอบการปฏิบัติ งานของ
ผู้ปฏิบัติ งาน เพื่ อ ให้ งานที่ รับผิดชอบส า เร็ จตาม
วัตถุประสงค์ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

      -ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนที่มีควำมเชี่ยวชำญ
ในงานด้านตรวจสอบภายใน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ 
ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์สูง ปฏิบัติงานเชิงพัฒนา
ระบบหรือมาตรฐานของงาน หรืองานพัฒนาทฤษฎี 
หลักการ ความรู้ใหม่ ปฏิบัติงานวิจัยด้านตรวจสอบภายใน 
และน ามาประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ เพื่อให้การด าเนินงาน
ตามแผนงานโครงการส าเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ 
ตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ และ
แก้ไขปัญหาในงานที่มีความยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวาง 
หรือถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับงาน ตลอดจนให้ค าปรึกษา 
แนะน า หรือปรับปรุงผสมผสานเทคนิคระดับสูงระหว่าง
สาขาท่ีเกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
หรือ 

        -ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำหน่วยงำน มีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบในการควบคุม ก ำกับหน่วยงานด้าน
ตรวจสอบภายใน  ที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย 
และมีขั้นตอนการท างานที่ยุ่งยากซับซ้อนมากเป็นพิเศษ 
ตลอดจนก ากับ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน 
เพื่อให้งานที่รับผิดชอบส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และปฏิบัติ
หน้าท่ีอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 

 

 

 

 



๒ 
 

ข. ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ  

ระดับปฏิบัติกำร ระดับช ำนำญกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ระดับเชี่ยวชำญ 
๑. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 

(๑) ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ 
หน่วยงานต่างๆ ในด้านงบประมาณ บัญชี 
ตรวจสอบ ยอดเงินทดรองราชการคงเหลือให้
ตรงตามบัญชี ตรวจสอบหลักฐานเอกสารทาง
บัญ ชี  ค วบ คุ ม เ อ กส า รท า ง ด้ า นก า ร เ งิ น 
ตรวจสอบการปฏิบัติงานพร้อมทั้งหลักฐานการ
ท าสัญญา การจัดซื้อพัสดุ การเบิกจ่าย การ
ลงบัญชี การจัดเก็บรักษาพัสดุในคลังพัสดุ การ
ใช้และการเก็บรักษายานพาหนะให้ประหยัด
และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
ตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณรายได้ 
รายจ่าย และการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณ
รายจ่าย รวมทั้งเงินยืมและการจ่ายเงินทดรอง
ราชการ และเงินนอกงบประมาณทุกประเภท 
เพื่อดูแลให้การใช้งบประมาณฯและทรัพยากร
เป็นไปอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ และตรง
ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 

(๒) จัดท ารายงานการตรวจสอบราย 
เดือน เพื่อเสนอข้อตรวจพบและข้อเสนอแสนะ
ให้ ผู้ บั งคับบัญชาหรื อหน่ วยงานต้นสั งกั ด
รับทราบผลการด าเนินงาน 

(๓) ศึกษา ค้นคว้า รวบรวม และ 
ตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเช่ือของ
ข้อมูลตัวเลข หลักฐานการท าสัญญา และ
เอกสารต่างๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี เพื่อให้
การตรวจสอบด าเนินไปอย่างถูกต้องและให้ผล
ตรงกับหลักฐานท่ีเกิดขึ้นบ้าง 

๑. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
(๑) ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

ต่างๆ ในด้านงบประมาณ บัญชี ตรวจสอบยอดเงินทด
รองราชการคงเหลือให้ตรงตามบัญชี ตรวจสอบ
หลักฐานเอกสารทางบัญชี ควบคุมเอกสารทางด้าน
การเงิน ตรวจสอบการปฏิบัติงานพร้อมทั้งหลักฐาน
การท าสัญญา การจัดซื้อพัสดุ การเบิกจ่าย การ
ลงบัญชี การจัดเก็บรักษาพัสดุในคลังพัสดุ การใช้และ
การเก็บรักษายานพาหนะให้ประหยัดและถูกต้องตาม
ระเบียบของทางราชการ ตรวจสอบรายละเอียด
งบประมาณรายได้ รายจ่าย และการก่อหนี้ผูกพัน
งบประมาณรายจ่าย รวมทั้งเงินยืมและการจ่ายเงินทด
รองราชการ และเงินนอกงบประมาณทุกประเภท เพื่อ
ดูแลให้การใช้งบประมาณและทรัพยากรเป็นไปอย่าง
ประหยัด มีประสิทธิภาพ และตรงตามวัตถุประสงค์ที่
ก าหนด 

(๒) ออกแบบและประเมินความเกี่ยวข้องการจัด 
วางระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน เพื่อน าไปสู่การก าหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อ
ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อไป 

(๓) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือ 
วิจัยด้านตรวจสอบภายใน จัดท าเอกสารวิชาการ 
คู่มือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ และเผยแพร่
ผลงานทางด้านตรวจสอบภายใน เพื่อพัฒนางาน
วิชาการ และพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

(๔) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ฝึกอบรม  

๑. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
(๑) ปฏิบัติการเกี่ยวกับการทางด้านตรวจสอบภายใน 

ขั้นสูงที่ยุ่งยากซับซ้อน ก ากับ ดูแล การตรวจสอบ การ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน พัสดุ 
และทรัพย์สิน และการบริหารงานด้านอื่นๆของส่วนราชการ 
รวมทั้งการสอบหาข้อเท็จจริงในกรณีที่มีการทุจริต เพื่อให้
เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง และ
มติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบการดูแลรักษาทรัพย์สิน
และการให้ทรัพยากรทุกประเภท เพื่อดูให้การใช้งบประมาณ
และทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพสูงและ
ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด  

(๒) ควบคุมการออกแบบและการประเมินผลความ 
เสี่ยงของการจัดวางระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน เพื่อน าไปสู่การก าหนดแนวทางปฏิบัติ เพื่อ
ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อไป 

(๓) ด าเนินการเร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการ 
ปฏิบัติงานตามแผนงาน งานหรือโครงการ ตามข้อเสนอแนะ
และข้อสังเกตของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินภาค
ราชการ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบระดับกรมปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็ว 

(๔) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย ท่ี 
ยุ่งยากซับซ้อน พัฒนาเอกสารวิชาการ คู่มือเกี่ยวกับงานใน
ความรับผิดชอบ และเผยแพร่ผลงานทางด้านตรวจสอบ
ภายใน เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนางานวิชาการ เทคนิควิธีการ 
ก าหนดแนวทาง พัฒนาระบบและมาตรฐานของงานให้มี
คุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หรือเพื่อหาวิธีการในการ
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน 

๑. ด้านการปฏิบัติการ 
(๑) ปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะผู้เชี่ยวชาญ 

ด้ านงานตรวจสอบภายใน  พัฒนาและ
ประยุกต์ใช้ความรู้  ความสามารถ ความ
เช่ียวชาญ ประสบการณ์ วิธีการ และเทคนิค
ต่างๆ เพื่อพัฒนาระบบและมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน 

(๒) เป็นผู้คิดริเริ่มการด าเนินการวิจัย 
ต่างๆ ในงานด้านตรวจสอบภายในและ
เผยแพร่ผลงานที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่หรือ
เทคนิควิธีการใหม่ที่ เป็นประโยชน์ต่องาน
ตรวจสอบภายใน วางหลักเกณฑ์ในการ
วิเคราะห์ วิจัย ประเมินผล รวมทั้งก าหนด
วิธีการและระเบียบปฏิบัติด้านตรวจสอบ
ภายใน พัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เสนอความเห็น
เกี่ยวกับปัญหาและหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่มี
ความยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวางมาก
ทางด้ านงานตรวจสอบภายใน  ติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการด้านงานตรวจสอบ
ภายใน และด้านที่ เกี่ ยวข้อง เพื่ อน ามา
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะงานของ
หน่วยงาน เป็นที่ปรึกษาในโครงการวิจัย
ทางด้านตรวจสอบภายใน เพื่อให้ค าแนะน า
และข้อเสนอแนะในการด าเนินการ 
     (๓)  ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น 
ฝึกอบรม ให้การบริการและเผยแพร่ความรู้
ทางด้านตรวจสอบภายใน ตอบปัญหาและ



๓ 
 

ระดับปฏิบัติกำร ระดับช ำนำญกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ระดับเชี่ยวชำญ 
(๔) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น 

ให้ค าปรึกษา แนะน า ในการปฏิบัติแก ่
เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและแก่นักศึกษาที่มา
ฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและช้ีแจงเรื่องต่างๆ 
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่ างถูกต้อง  มีประสิทธิภาพ และการ
ปฏิบัติงานหน้าท่ีอื่นทีเ่กี่ยวข้อง 
 

เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและ
วิธีการของงานตรวจสอบภายใน ให้ค าปรึกษา แนะน า 
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ 
เ พื่ อ ให้ ส าม ารถปฏิ บั ติ ง าน ไ ด้ อย่ า งถู กต้ อ ง  มี
ประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ที่
ได้รับแต่งตั้ง เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการประกอบการ
พิจารณาและตัดสินใจและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 
    ( ๔)  ในฐำนะหัวหน้ำงำน นอกจากอาจปฏิบัติ 
ตามข้อ (๑) – (๓)  ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ต้องท าหน้าที่
ก าหนดแผนงาน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ให้
ค าปรึกษา แนะน า ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล 
และแก้ ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติ งานใน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุ
ตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 
  

(๕) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ฝึกอบรมและ 
เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการของ
งานในด้านตรวจสอบภายใน ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบ
ปัญหาและช้ีแจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เพื่อให้ข้อมูล
ทางวิชาการประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ และปฏิบัติ
หน้าท่ีอื่นที่เกี่ยวข้อง 

(๖) ในฐำนะหัวหน้ำงำน นอกจากอาจปฏิบัติตาม (๑)- 
(๕) ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ต้องท าหน้าที่ก าหนดนโยบายการ
ปฏิบัติงาน ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมาย ส่งเสริม 
ก ากับ ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา แนะน า 
ปรับปรุ งแก้ ไข ติดตามประเมินผล และแก้ ไขปัญหา
ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้
การปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 
 

ช้ีแจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้
ส าม ารถปฏิ บั ติ ง าน ไ ด้ อ ย่ า ง ถู ก ต้ อ ง  มี
ประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เป็นผู้แทนของ
สถาบันอุดมศึกษาหรือของรัฐบาลในการเข้า
ร่วมประชุมหรือเจรจาปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับ
การตรวจสอบภายใน ทั้งในและต่างประเทศ 
เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการประการพิจารณา
และตัดสินใจและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 
    (๔) ในฐำนะหัวหน้ำหน่วยงำน นอกจาก
อาจปฏิบัติตาม (๑) –(๓) ดังกล่าวข้างต้นแล้ว 
ต้องท าหน้าที่ก าหนดนโยบายการปฏิบัติงาน
ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมาย 
ส่งเสริม ก ากับ ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ
ให้ค าปรึกษา แนะน า ปรับปรุงแก้ไข ติดตาม
ประเมินผล และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้
การปฏิบัติ งานบรรลุตามเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 
 

๒. ด้ำนกำรวำงแผน 
     วางแผนการท างานรับผิดชอบ ร่วมวางแผน
การท างานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้
การด า เนินงานบรรลุตาม เป้ าหมายและ
ผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 

 

๒.  ด้ำนกำรวำงแผน 
      ร่วมก าหนดนโยบายและแผนของหน่วยงานที่
สังกัด วางแผนหรือร่วมวางแผนการท างานตาม
แผนงาน หรือโครงการของหน่วยงาน แก้ไขปัญหาใน
การปฏิบัติงาน เพื่ อให้การด าเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 

๒.  ด้ำนกำรวำงแผน 
ร่วมก าหนดนโยบาย แผนงาน หรือโครงการของ

หน่วยงานที่สังกัด วางแผนหรือร่วมวางแผนการท างานตาม
นโยบาย แผนงาน หรือโครงการของหน่วยงาน แก้ไขปัญหา
ในการปฏิบัติงาน และติดตามประเมินผล เพื่อให้การ
ด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 

๒. ด้านการวางแผน 
      ร่วมก าหนดนโยบาย แผนงาน หรือ
โครงการของหน่วยงานที่สังกัด วางแผนหรือ
ร่วมวางแผนการท างาน โดยเช่ือมโยงหรือ
บูรณาการแผนงาน โครงการ ในระดับกลยุทธ์
ของสถาบันอุดมศึกษา มอบหมายงาน แก้ไข
ปัญหา ในกา รปฏิ บั ติ ง าน  ติ ด ตามและ
ประเมินผล เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 



๔ 
 

ระดับปฏิบัติกำร ระดับช ำนำญกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ระดับเชี่ยวชำญ 
๓. ด้ำนกำรประสำนงำน 

(๑) ประสานการท างานร่วมกันระหว่าง 
ทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่
ก าหนดไว ้

(๒) ช้ีแจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับ 
ข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือ
ในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๓. ด้ำนกำรประสำนงำน 
(๑) ประสานการท างานร่วมกันโดยมีบทบาทใน 

การให้ความเห็นและค าแนะน าเบือ้งต้นแก่สมาชิกใน
ทีมงาน หรือหน่วยงานอ่ืน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนดไว ้

(๒) ให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน าเบื้องตน้แก่ 
สมาชิกในทีมงาน หรือบุคคล หรือหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือใน
การด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

๓.  ด้ำนกำรประสำนงำน 
(๑) ประสานการท างานภายในสถาบันอุดมศึกษา  

หรือองค์กรอื่น โดยมีบทบาทเจรจา โน้มน้าว เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนดไว้ 

(๒) ให้ข้อคิดเห็น และค าแนะน าแก่หน่วยงานภายใน 
สถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งที่ประชุมทั้งในและต่างประเทศ 
เพื่อเป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการด าเนินงาน
ร่วมกัน 
 
 
 

๓. ด้ำนกำรประสำนงำน 
(๑) ประสานการท างานโครงการต่างๆ  

กับบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอื่น โดยมี
บทบาทในการจูงใจ โน้มน้าว เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนด 

(๒) ให้ข้อคิดเห็น และค าแนะน าแก่ 
หน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งที่
ประชุมทั้ งในและต่างประเทศ เพื่อเป็น
ประโยชน์และ เกิดความร่ วมมื อในการ
ด าเนินงานร่วมกัน 

๔. ด้ำนกำรบริกำร 
(๑) ให้ค าปรึกษาแนะน าเบื้องต้น เผยแพร่  

ถ่ายทอดความรู้  ทางด้านตรวจสอบภายใน 
รวมทั้งตอบปัญหาและช้ีแจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับ
งานในหน้าที่  เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบ
ข้อมูล ความรู้ต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ 

(๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการ 
ข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับด้านตรวจสอบภายใน 
เพื่ อ ให้ บุ คล ากรทั้ ง ภ าย ในและภายนอก
หน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ ได้
ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ 
สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน 
และใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย 
แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ 
 
 

๔. ด้ำนกำรบริกำร 
(๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า นิเทศ ฝึกอบรม  

ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านการตรวจสอบภายในแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา นักศึกษา ผู้รับบริการทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งตอบปัญหาและช้ีแจงเรื่อง
ต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้มีความรู้ความ
เข้าใจ และสามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้อง 
    (๒) พัฒนาข้อมูล  จัดท าเอกสารวิชาการ สื่อ 
เอกสารเผยแพร่ ให้บริการวิชาการด้านตรวจสอบ
ภายในที่ซับซ้อน เพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ที่สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน 
 
 

๔. ด้ำนกำรบริกำร 
(๑)  ให้ให้ค าปรึกษา แนะน า ถ่ายทอดความรู้ ทางด้าน 

ตรวจสอบภายใน ที่ยุ่งยากซับซ้อน แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
นักศึกษา ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ 
เพื่อพัฒนาความรู้ เทคนิค และทักษะ ให้สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาและด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
      (๒) ก าหนดแนวทางรูปแบบ วิธีการเผยแพร่ ประยุกต์
เทคโนโลยีระดับสากล เพื่อให้สอดคล้องสนับสนุนภารกิจของ
องค์กร 
      (๓) จัดท าฐานข้อมูลระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานที่
รับผิดชอบ เพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนา
องค์กร 

๔. ด้ำนกำรบริกำร 
(๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า วินิจฉัย  

ช้ีแจง และตอบปัญหาที่ส าคัญหรือยุ่งยาก
ซับซ้อนมาก เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับด้านตรวจสอบภายใน ให้บุคคลหรือ
หน่วยงานสามารถด าเนินการได้ลุล่วงเป็นไป
ตามนโยบายและแผนงานที่ก าหนดไว้ หรือ
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจและ
สนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน  

(๒) เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ด้านการ 
ตรวจสอบภายใน เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้รับ
ความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องและเป็นประโยชน์ 
 

 

 



๕ 
 

ค. คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 

ระดับปฏิบัติกำร ระดับช ำนำญกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ระดับเชี่ยวชำญ 
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
๑. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่
เทียบได้ไม่ต่ ากว่าน้ี 
๒. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่
เทียบได้ไม่ต่ ากว่าน้ี 
๓. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่
เทียบได้ไม่ต่ ากว่าน้ี 

๑. มีคุณสมบัตเิฉพาะส าหรับต าแหน่งนัก 
ตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบตัิการ และ 
๒. เคยด ารงต าแหน่งประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ  
ระดับปฏิบัติการ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี  

- ก าหนดเวลา ๖ ปี ให้ลดเป็น ๔ ปี ส าหรับ 
ผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรวจสอบ
ภายในระดับปฏิบัติการข้อ ๒ 

- ก าหนดเวลา ๖ ปี ให้ลดเป็น ๒ ปี ส าหรับ 
ผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรวจสอบ
ภายในระดับปฏิบัติการข้อ ๓  

- หรือต าแหน่งประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑ์ 
และเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. ก าหนด และ 
๓. ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน หรืองาน 
อื่นที่ เกี่ยวข้องซึ่ ง เหมาะสมกับหน้าที่ ความ
รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ มาแล้วไม่
น้อยกว่า ๑ ปี 

๑. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักตรวจสอบ
ภายใน ระดับปฏิบัติการ และ 

๒. เคยด ารงต าแหน่งประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับ 
ช านาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี หรือต าแหน่ง
ประเภทอื่นตามหลักเกณฑ์และเ ง่ือนไขที่  ก .พ.อ. 
ก าหนด และ  
๓. ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน หรืองานอ่ืนท่ี 
เกี่ยวข้องซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

๑. มี คุณ สมบั ติ เ ฉ พาะ ส า ห รั บต า แห น่ ง นั ก
ตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ และ 

๒. เคยด ารงต าแหน่งประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ  
ระดับช านาญการพิเศษ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี 
หรือต าแหน่งประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไข
ที่ ก.พ.อ. ก าหนด และ  
๓. ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน หรืองาน 
อื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งเหมาะสมกับหน้าท่ีความรับผิดชอบ
และลักษณะงานท่ีปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

 
 

ง. ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง 
 

ระดับปฏิบัติกำร ระดับช ำนำญกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ระดับเชี่ยวชำญ 
     ค ว า ม รู้ ค ว า ม ส า ม า รถ  ทั ก ษ ะ  แ ล ะ
สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้เป็นไป
ตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 

     ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่
จ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้ เป็นไปตามที่สภา
สถาบันอุดมศึกษาก าหนด 

      ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่
จ า เป็นส าหรับต าแหน่งให้ เป็นไปตามที่สภา
สถาบันอุดมศึกษาก าหนด 

     ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็น
ส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษา
ก าหนด 

 

 

 


