
 
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง ข้ันตอนและวิธีการเกี่ยวข้องกับผลการสอน  
พศ. 2565 

----------------------------------------- 
 

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขขั้นตอนและวิธีการที่เกี ่ยวข้องกับผลการสอน เพื่อให้เหมาะสมและ       
เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินการส่วนที่เป็นความก้าวหน้าทางวิชาการของคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 อาศัยอำนาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาแต่งตั้งบุคคล       
ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2565 และโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 จึงออกประกาศ
ไว้ดังนี้ 
 ข้อที่ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์  เรื่อง ขั้นตอนและวิธีการเกี่ยวข้องกับผลการสอน  พ.ศ. 2565” 

ข้อที่ 2 ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป 
 ข้อที่ 3 ให้ยกเลิกประกาศ แนวปฏิบัติ คำสั่งอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนและวิธีการประเมินผลการสอนของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน 

ข้อที่ 4 ขั้นตอนและวิธีการประเมินผลการสอนของคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
4.1 ให้ผู้มีความประสงค์จะประเมินผลการสอน ยื่นเรื่องต่อคณะ/วิทยาลัย พร้อมไฟล์บันทึกการสอน

ไม่เกิน 40 นาที และเอกสาร หลักฐานที่ใช้ประกอบ จำนวน 3 ชุด 
4.2 ให้คณบดี/รองคณบดี ตรวจสอบเอกสารขั้นต้น และเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลการสอน 

จำนวน 3 ราย จากบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยซึ่งมีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับรายวิชาที่ประเมินผลการสอน 
และมีตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าที่เสนอขอประเมินผลการสอน โดยกำหนดให้ผู้ทรงคุณวุฒิท่านหนึ่ง เป็นประธาน
อนุกรรมการ กรณีท่ีบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยไม่มีคุณสมบัติดังกล่าวสามารถเสนอแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกได้ 

ให้หัวหน้าสำนักงานคณบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นเลขานุการ และอาจแต่งตั้งบุคลากรสำนักงาน
คณบดีคนหนึ่งเป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ 

4.3 ให้ประธานคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ พิจารณาและแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็น
คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและประเมินหลักฐานที่ใช้ประกอบการประเมินผลการสอน 

ข้อที่ 5 กำหนดระยะเวลาประเมินผลการสอนไม่เกิน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง หากมีความจำเป็น
สามารถเสนอขอขยายระยะเวลาได้อีกหนึ่งครั้งระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน โดยเสนอผลการสอนต่อคณะกรรมการพิจารณา
ตำแหน่งทางวิชาการ ตามเกณฑ์การประเมินดังนี้ 

5.1 ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ผลการสอน      ไม่ต่ำกว่า ชำนาญ 
หลักฐานที่ใช้ในประกอบการประเมินผลการสอน  ไม่ต่ำกว่า ดี    
 
  

/ 5.2 ระดับรอง... 



 
5.2 ระดับรองศาสตราจารย์ 

ผลการสอน       ไม่ต่ำกว่า ชำนาญพิเศษ 
หลักฐานที่ใช้ในประกอบการประเมินผลการสอน ไม่ต่ำกว่า ดี 

5.3 ระดับศาสตราจารย์ 
มีชั่วโมงสอนประจำวิชาใดวิชาหนึ่งที่กำหนดไว้ในหลักสูตรของ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

 

 ข้อที่ 6 รูปแบบของเอกสาร หลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 
ก.พ.อ. พ.ศ. 2564 

แบบที่ 1 ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ เป็นเอกสารหรือสื่ออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องในวิชาที่สอน ประกอบด้วย 
แผนการสอน หัวข้อบรรยาย (มีรายละเอียดประกอบ) และอาจมีรายชื่อบทความหรือหนังสืออ่านประกอบบทเรียบเรียง
คัดย่อเอกสารที่เกี่ยวเนื่อง แผนภูมิ (chart) แถบเสียง (tape) ภาพเคลื่อนไหว (video) ภาพเลื่อน (slide) สื่อการสอน
ออนไลน์หรือสื่อปฏิสัมพันธ์แบบดิจิทัลอ่ืน ๆ ซึ่งมีการอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

แบบที่ 2 ระดับรองศาสตราจารย์ ผลงานทางวิชาการที่ใช้สอนวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรของ
สถาบันอุดมศึกษาที่สะท้อนให้เห็นเนื้อหาวิชาที่สอนและวิธีการสอนอย่างเป็นระบบ โดยอาจพัฒนาขึ้นจากเอกสาร
ประกอบการสอน จนมีความสมบูรณ์กว่าเอกสารประกอบการสอน จัดเป็นเครื่องมือสำคัญของผู้เรียนที่นำไปศึกษา 
ด้วยตนเองหรือเพ่ิมเติมขึ้นจากการเรียน ในวิชานั้น ๆ 

 ข้อที ่ 7 แบบประเมินผลการสอน แบบประเมินหลักฐานที่ใช้ในประกอบการประเมินผลการสอน และ        
แบบสร ุปผลการประเม ินผลการสอนของคณะอนุกรรมการ เพ ื ่อขอกำหนดตำแหน่งทางว ิชาการระดับ                
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

ข้อที่ 8 ระยะเวลาในการใช้ผลการประเมินการสอนเพื่อยื่นเป็นหลักฐานประกอบการขอกำหนดตำแหน่ง      
ทางวิชาการเท่ากับ 2 ปี นับแต่วันที่คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนให้ความเห็นชอบ 

ข้อที่ 9 ให้ประธานคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ รักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้  ในกรณีที่
เกิดปัญหาจากการใช้ประกาศนี้ ให้เสนอคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการวินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือเป็น    
ที่สิ้นสุด 

 

ประกาศ ณ วันที่  20  ตุลาคม พ.ศ. 2565 
 
 
 

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์) 
ประธานคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
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แบบสรุปผลการประเมินผลการสอนเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

 

ชื่อผู้เสนอขอ................................................................................................................ ......................................... 
คณะ/วิทยาลัย..................................................................................................................... ................................. 
ขอกำหนดตำแหน่ง   [  ] ผู้ช่วยศาสตราจารย์   [  ] รองศาสตราจารย์ 
สาขาวิชา...........................................อนุสาขาวิชา...................................... รหัสสาขา.........................................  
ประเมินผลการสอนรายวิชา....................................................................................................... ........................... 
รหัสวิชา................................................................................. หน่วยกิต........................... ..................................... 
 

ส่วนที่ 1 ประเมินผลการสอน 
คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน คะแนนที่ได้ 

ประธานอนุกรรมการ ฯ  
อนุกรรมการ ฯ  
อนุกรรมการ ฯ  
                      รวมคะแนน  

คะแนนเฉลี่ย  
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน 

[  ] 3.51-4.00 อยู่ในระดับ เชี่ยวชาญ 
[  ] 3.01-3.50 อยู่ในระดับ ชำนาญพิเศษ 
[  ] 2.00-3.00 อยู่ในระดับ ชำนาญ 
[  ] ต่ำกว่า 2.00 อยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง 

เกณฑ์การประเมิน 
1. ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ต้องมีผลประเมินอย่างน้อย ระดับชำนาญ 
2. ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ต้องมีผลประเมินอย่างน้อย ระดับชำนาญพิเศษ 

 

ส่วนที่ 2 ประเมินเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน 
คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน คะแนนที่ได้ 

ประธานอนุกรรมการ ฯ  
อนุกรรมการ ฯ  
อนุกรรมการ ฯ  
                      รวมคะแนน  

คะแนนเฉลี่ย  
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน 

[  ] 3.51-4.00 อยู่ในระดับ ดีเด่น 
[  ] 3.01-3.50 อยู่ในระดับ ดีมาก 
[  ] 2.00-3.00 อยู่ในระดับ ดี 
[  ] ต่ำกว่า 2.00 อยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง 

เกณฑ์การประเมิน  ต้องมีผลประเมินเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอนอยู่ในระดับดีขึ้นไป 



 
ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมิน  
 สรุปผลการประเมินผลการสอน โดยคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนในการประชุมวันที่ ............. 
................................................. มีมติ ดังน้ี 

[  ]  ผลการสอนผ่านตามเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์ ว่าดว้ย 
หลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ชว่ยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2565  โดยที ่

( ) ผลประเมินการสอนอยู่ในระดับ............................................................................ 
( ) ผลประเมินประเมินเอกสารหลักฐานฯ อยู่ในระดับ.............................................. 

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่..........................................................................................................................  
 

[  ] ผลการสอนไม่ผ่านตามเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าดว้ย 
หลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ชว่ยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2565 

 
 

....................................................................... ประธานอนุกรรมการฯ  
(......................................................................) 
............./..................................../................... 
 
....................................................................... อนุกรรมการฯ 
(......................................................................) 
............./..................................../................... 
 
....................................................................... อนุกรรมการฯ 
(......................................................................) 
............./..................................../................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินผลการสอนเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

 

ชื่อผู้เสนอขอ.........................................................................................................................................................  
คณะ/วิทยาลยั...................................................................................................................................................... 
ขอกำหนดตำแหน่ง  [   ]  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  [   ]  รองศาสตราจารย์    
สาขาวิชา............................................................................... เลขสาขา................................................................ 
อนุสาขาวิชา.......................................................................... เลขอนุสาขา........................................................... 
ประเมนิผลการสอนรายวิชา..................................................................................................................................  
รหัสวิชา................................................................................. หน่วยกิต................................................................ 
 

ส่วนที่ 1 ประเมินผลการสอน 

รายการ 
คุณภาพและปริมาณของเอกสารประกอบ 
ดีมาก ดี ปานกลาง น้อย 
(4) (3) (2) (1) 

1. มีการวางแผนการสอนอย่างเป็นระบบ โดยกำหนดจุดมุ่งหมายของ
การสอนให้ชัดเจนและคัดเลือกการเรียนการสอนให้เหมาะสม เพื่อให้ผล
การสอนเป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ โดยเสนอเอกสารหลักฐานที่
สามารถประเมินได้ในทุกหัวข้อที่ผู้ขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้สอน ซึ่งมี
การอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและกฎหมาย 

    

2. มีความสามารถในการใช้เทคนิควิธีสอนต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความ
สนใจและติดตามการสอนตลอดเวลา เช่น ใช้ภาษาที ่ เข ้าใจง่าย 
ยกตัวอย่างประกอบ สอดแทรกประสบการณ์จริง หรือใช้คำถามเพื่อให้
ผู้เรียนคิดและตอบคำถามให้เข้าใจได้ชัดเจน 

    

3. มีความสามารถที่จะสอนให้ผู้เรียนสามารถเสาะแสวงหาความรู้และ
พัฒนาองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองด้วยความมีวิจารญาณรู้ว่าแหล่งความรู้
ใดควรเชื่อถือ สามารถเป็นผู้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (Lifelong 
Learner) 

    

4. มีความสามารถสอนให้ผู้เรียนรู้จักวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้
อย่างมีเหตุผลในวิชาที่สอน 

    

5. มีความสามารถให้ผู้เรียนมองเห็นความสัมพันธ์ของวิชาที่เรียนกับวิชา
อื่นที่เกี่ยวข้อง 

    

6. มีความสามารถจัดให้ผู ้เร ียนแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี ่ยน
ประสบการณ์ตามความเหมาะสม 

    

7. มีความสามารถในการใช้สื่อการสอนและอุปกรณ์ช่วยสอนที่ทันสมัย
และเหมาะสมเป็นอย่างดี สามารถจำลองสถานการณ์สมมุติเพื ่อให้
ผู้เรียนเข้าร่วมอย่างกระตือรือร้น 

    

8. มีความสามารถที่สอดแทรกเทคนิคการมีปฏิสัมพันธ์ การร่วมงาน 
(Interpersonal Skill) ความสามารถในการแสดงออก การแก้ปัญหา 
การปรับ (Adaptability) และรับความเห็น 

    

9. มีความสามารถในการประเมินความรู้ความเข้าใจและความสามารถ
ของผู้เรียนในรายวิชาที่สอน 

    

10. มีความสามารถในการสอดแทรกจรรยาบรรณของวิชาชีพ  ความ
ซื่อสัตย์ สุจรติ ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ 

    

รวม     
คะแนนเฉลี่ยผลการสอน = คะแนนรวม 10 ข้อ / 10 =    



คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน 
[  ] 3.51-4.00 อยู่ในระดับ เชี่ยวชาญ 
[  ] 3.01-3.50 อยู่ในระดับ ชำนาญพิเศษ 
[  ] 2.00-3.00 อยู่ในระดับ ชำนาญ 
[  ] ต่ำกว่า 2.00 อยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง 

 

เกณฑ์การประเมิน 
1. ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ต้องมีผลประเมินอย่างน้อย ระดับชำนาญ 
2. ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย ์ต้องมีผลประเมินอย่างน้อย ระดับชำนาญพิเศษ 

 
ส่วนที่ 2 ประเมินเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน 

รายการ 
คุณภาพและปริมาณของเอกสารประกอบ 
ดีมาก ดี ปานกลาง น้อย 
(4) (3) (2) (1) 

1. แสดงให้เห็นการออกแบบเนื้อหาวิชา การเรียบเรียงเนื้อหาอยา่งเป็น
ระบบสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของรายวิชา 

    

2. มีแผนบริหารการสอนประจำรายวิชา ท่ีครอบคลุมตามเนื้อหาตาม
คำอธิบายรายวิชา 

    

3. มีแผนการสอนประจำบท มีเนือ้หาท่ีมีรายละเอียดประกอบพอสงัเขป 
และ/หรือมเีอกสาร หลักฐาน ท่ีใช้ประกอบ 

    

4. ข้อมูลที่ใช้ในการเรียบเรียงเอกสารหลักฐานที่ทันสมยั และเป็นไปตาม
ศาสตร์สาขาวิชา 

    

5. มีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ในการใช้เอกสาร หลักฐาน
การประเมินผลการสอน 

    

รวม     
คะแนนเฉลี่ยเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน = คะแนนรวม 5 ข้อ / 5 =    

 
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน 

[  ] 3.51-4.00 อยู่ในระดับ ดีเด่น 
[  ] 3.01-3.50 อยู่ในระดับ ดีมาก 
[  ] 2.00-3.00 อยู่ในระดับ ดี 
[  ] ต่ำกว่า 2.00 อยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง 

เกณฑ์การประเมิน 
ต้องมีผลประเมินเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอนอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

 
 
 
....................................................................... ประธาน / อนุกรรมการฯ  
(......................................................................) 
............./..................................../................... 

 
 



แนวปฏิบัติเบ้ืองตนของการจัดทำเอกสารหลักฐานท่ีใชในการประเมินผลการสอน 

(แบบท่ี 1 เอกสารประกอบการสอนสำหรับผูชวยศาสตราจารย) 

 

  1. เลมเอกสารประกอบการสอน มีองคประกอบพื้นฐานของเอกสารวิชาการตามปกติ เชน คำนำ 

สารบัญ บรรณานุกรม ภาคผนวก ฯลฯ 

  2. เลมเอกสารประกอบการสอน มีโครงสรางเชิงเนื้อหาตามปกติ เชน แผนการสอนประจำวิชา 

แผนการสอนประจำบท เนื้อหา สรุป คำถามประจำบท กรณีศึกษา บทปฏิบัติการ ฯลฯ 

 3. เนื้อหาวิชาการในแตละบทประมาณ 5-10 แผน ควรมีรายละเอียดประกอบพอสมควร ทั้งนี้

อาจจะขยายความเนื้อหาที่เปนประโยชน โดยใชการเชื่อมโยงไปยังแหลงสารสนเทศอื่น เชน บทความ, Case 

study, Youtube หรือ ไฟลนำเสนออ่ืน ๆ โดยใสการเชื่อมโยงไวในภาคผนวกของแตละบท (ดังตัวอยาง)  

  4. รูปแบบของการอางอิงและเอกสารอางอิง ใหเปนไปตามความเหมาะสมของศาสตรสาขาวิชา 

ท้ังนี้ขอใหใชรูปแบบการอางอิงและการเขียนเอกสารอางอิงแบบเดียวกันท้ังเลม 

  5. ตองคำนึงถึงจรรยาบรรณทางวิชาการอยางเครงครัด  

 

 

แนวปฏิบัติเบ้ืองตนของการจัดทำเอกสารหลักฐานท่ีใชในการประเมินผลการสอน 

(แบบท่ี 2 เอกสารคำสอน สำหรับรองศาสตราจารย) 

 

1. เลมเอกสารคำสอน มีองคประกอบพื้นฐานของเอกสารวิชาการตามปกติ เชน คำนำ สารบัญ 

บรรณานุกรม ภาคผนวก ฯลฯ 

  2. เลมเอกสารคำสอน มีโครงสรางเชิงเนื้อหาตามปกติ เชน แผนการสอนประจำวิชา แผนการสอน

ประจำบท เนื้อหา สรุป คำถามประจำบท กรณีศึกษา บทปฏิบัติการ ฯลฯ 

 3. เนื้อหาวิชาการในแตละบทประมาณ 10-15 แผน ควรมีรายละเอียดประกอบพอสมควร ทั้งนี้

อาจจะขยายความเนื้อหาที่เปนประโยชน โดยใชการเชื่อมโยงไปยังแหลงสารสนเทศอื่น เชน บทความ, Case 

study, Youtube หรือ ไฟลนำเสนออ่ืน ๆ โดยใสการเชื่อมโยงไวในภาคผนวกของแตละบท (ดังตัวอยาง)  

  4. รูปแบบของการอางอิงและเอกสารอางอิง ใหเปนไปตามความเหมาะสมของศาสตรสาขาวิชา 

ท้ังนี้ขอใหใชรูปแบบการอางอิงและการเขียนเอกสารอางอิงแบบเดียวกันท้ังเลม 

  5. ตองคำนึงถึงจรรยาบรรณทางวิชาการอยางเครงครัด 

 

หมายเหต ุ

  แนวปฏิบัตินี้เปนไปตามประกาศคณะกรรมการ กพว. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เรื่องข้ันตอนและ

วิธีการเก่ียวกับผลการสอน พ.ศ. 2565 ลงวันท่ี 20 ตุลาคม 2565 



เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 3524304                       
การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน 

 
 
 
 
 

 
วรพรรณ รัตนทรงธรรม 

 
 
 

 
 

 
คณะวิทยาการจัดการ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
2564 



เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 3524304                       
การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน 

 
 
 
 
 

วรพรรณ รัตนทรงธรรม 
บช.บ. (การบัญชี) 
บช.ม. (การบัญชี) 
ปร.ด. (การบัญชี) 

 
 

 
 
 

คณะวิทยาการจัดการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

2564 



ค ำน ำ 
 

 เอกสารประกอบการสอน รายวิชา 3524304 การตรวจสอบภายในและ
การควบคุมภายในได้เรียบเรียงตามโครงสร้างของเนื้อหาวิชาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร
บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2559 โดยมีว ัตถุประสงค์                        
เพื ่ออ านวยความสะดวกแก่นักศึกษาและผู ้สอนได้มีความเข้าใจตรงกันและ                    
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเนื้อหา  8 บท ได้แก่              
บทน า การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบภายในองค์การ                        
การบริหารงานตรวจสอบภายใน บทบาทของผู ้ตรวจสอบภายใน กระบวนการ
ตรวจสอบภายในและกิจกรรมการตรวจสอบภายใน  
 ผู้เรียบเรียงขอขอบพระคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิและเจ้าของต าราทุกท่าน             
ที่ผู้เรียบเรียงใช้ประกอบการค้นคว้า ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือ                 
และเป็นก าลังใจจนท าให้เอกสารเล่มนี้ส าเร็จลุล่วงไปไดด้้วยดี  
 
 

        วรพรรณ รัตนทรงธรรม 
                             9 ธันวาคม 2564 



(3) 
 

สารบัญ 
                                                                                                               หน้า 

คำนำ 
สารบัญ   
สารบัญตาราง 
สารบัญแผนภาพ 
แผนการสอนประจำวิชา 

  (1) 
  (3) 
  (8) 
  (9) 
 (10) 

แผนการสอนประจำบทที่ 1  1 
 บทที่1 บทน ำ 3 
  ความหมายของการกำกับดูแลกิจการ 3 
  ควำมเป็นมำของกำรก ำกับดูแลกิจกำร 5 
  แนวคิดตัวแทน 7 
  หลักการกำกับดูแลกิจการ 8 
  ประโยชน์ของการกำกับดูแลกิจการ 9 
  บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการกำกับดูแลกิจการ 9 
  องค์ประกอบของการกำกับดูแลกิจการ 10 
  ความสัมพันธ์ระหว่างการกำกับดูแลกิจการ การควบคุมภายใน                         

และการตรวจสอบภายใน 
11 

  สรุป 12 
  คำถามประจำบท 13 
  ใบงานที่ 1 14 
แผนการสอนประจำบทที่ 2                                                                                     15 
 บทที่ 2   การควบคุมภายใน 17 
  ความหมายของการควบคุมภายใน 17 
  วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 18 
  แนวคิดพ้ืนฐานของการควบคุมภายใน  18 
  องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 20 
  ประเภทการควบคุมภายใน 24 
  วิธีการควบคุมภายใน 26 
  ลักษณะของการควบคุมภายในที่ดี 27 



(4) 
 

  สารบัญ (ตอ่)  
หน้า 

  การประเมินตนเองในการควบคุม  27 
  บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน 28 
  สรุป 28 
  คำถามประจำบท 29 
  ใบงานที่ 2 30 
แผนการสอนประจำบทที่ 3              31 
 บทที ่3 กำรบริหำรควำมเสี่ยง 33 
  ควำมหมำยของกำรบริหำรควำมเสี่ยง 33 
  วัตถุประสงค์ของกำรบริหำรควำมเสี่ยง 34 
  ประเภทของควำมเสี่ยง 34 
  องค์ประกอบของกำรบริหำรควำมเสี่ยง 35 
  ควำมสัมพันธ์ของวัตถุประสงค์ ระดับหน่วยงำนและองค์ประกอบ                                    

กำรบริหำรควำมเสี่ยง 
37 

  ประโยชน์ของกำรบริหำรควำมเสี่ยง 38 
  ปัจจัยส ำคัญต่อควำมส ำเร็จในกำรบริหำรควำมเสี่ยง 38 
  ข้อจ ำกัดของกำรบริหำรควำมเสี่ยง 39 
  บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบต่อกำรบริหำรควำมเสี่ยง 41 
  สรุป 42 
  คำถามประจำบท 43 
  ใบงานที่ 3 44 
แผนการสอนประจำบทที่ 4    45 
 บทที่ 4 กำรตรวจสอบภำยในองค์กำร 47 
  ควำมหมำยของกำรตรวจสอบภำยใน 47 
  วิวัฒนำกำรของกำรตรวจสอบภำยใน 47 
  วัตถุประสงค์ของกำรตรวจสอบภำยใน 48 
  ประเภทของกำรตรวจสอบภำยใน 48 
  เทคนิคกำรตรวจสอบภำยใน 49 
    

 



(5) 
 

สารบัญ (ตอ่) 
 

 
หน้า 

  ควำมแตกต่ำงระหว่ำงกำรตรวจสอบภำยในกับกำรสอบบัญชี 49 
  ปัจจัยควำมส ำเร็จของกำรตรวจสอบภำยใน 50 
  แม่บทกำรปฏิบัติงำนของวิชำชีพตรวจสอบภำยใน 50 
  ประโยชน์ของกำรตรวจสอบภำยใน 50 
  สรุป 51 
  ค ำถำมประจ ำบท 52 
  กรณีศึกษำที่ 1 53 
แผนการสอนประจำบทที่ 5 55 
 บทที่ 5 การบริหารงานตรวจสอบภายใน 57 
  ควำมหมำยของสถำนภำพหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 57 
  เงื่อนไขพ้ืนฐำนของสถำนภำพหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 58 
  โครงสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายใน 59 
  บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 59 
  กฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 60 
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แผนการสอนประจำวชิา 
 
รหัสวิชา  3524304 การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน 

ชื่อวิชา การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน  (Internal Auditing and Internal Control) 

จำนวนหน่วยกติ  3(3-0-6) 
 

คำอธิบายรายวิชา 
 

 หลักการของการกำกับดูแลกิจการ วัตถุประสงค์และองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
การจัดการความเสี่ยงองค์กรตามแนวคิดของ COSO-ERM หลักการและแนวคิดของการตรวจสอบ
ภายใน การบริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน  จริยธรรม และมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพ
ตรวจสอบภายใน หน้าที ่และความรับผิดชอบของผู ้ตรวจสอบภายในต่อการทุจริตในองค์กร 
กระบวนการตรวจสอบภายใน วิธีตรวจสอบภายในสำหรับกิจกรรมสำคัญขององค์กร 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

เมื่อผู้เรียนเรียนจบบทเรียนนี้แล้ว ผู้เรียนมีความสามารถ ดังนี้ 
1. อธิบายหลักการกำกับดูแลกิจการและเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างการกำกับดูแลกิจการ 

การควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในได ้ 
2. บอกความหมาย วัตถุประสงค์และแนวคิดพ้ืนฐานของการควบคุมภายในได้ 
3. วิเคราะห์ความเสี่ยงและแนะแนวทางการบริหารความเสี่ยงได้ 
4. อธิบายความหมาย วัตถุประสงค์ หลักการสำคัญและเทคนิคกำรตรวจสอบภำยในได้ 
5. เข้าใจเงื่อนไขพ้ืนฐานและแนวทางการบริหารงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในได้ 
6. ระบคุวามสำคัญของบทบาทผู้ตรวจสอบภายในที่มีต่อองค์กรได้ 
7. เขียนแผนภาพสรุปกระบวนการตรวจสอบภายในได้ 
8. สามารถแนะนำการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในสำหรับกิจกรรมการ

ดำเนินงานด้านต่าง ๆ ขององค์กรได ้ 
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โครงการสอน 
 
 วิชาการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน มีจำนวน 3 หน่วยกิต ใช้เวลาเรียน 3 คาบ/
สัปดาห์ มีเวลาเรียนทั้งสิ้น 15 สัปดาห์ รวม 45 คาบ สามารถทำเป็นโครงการสอนได้ ดังนี้ 
 

สัปดาห์ที่ เนื้อหา 
จำนวน
คาบ 

วิธีสอน/กิจกรรม 

1 
 

บทที่ 1 บทนำ   
 

3 
 

- การบรรยาย สรุปบทเรียน 
- การอภิปราย ซักถามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้   
- การตอบคำถามประจำบท 
- ค้นคว้าเพ่ิมเติมจากเว็บไซต์ เรื่อง “การ
กำกับดูแลกิจการที่ดีในองค์กร”  
- ศึกษาวีดีทัศน์ เรื่อง “หลักการกำกับดูแล
กิจการกับแนวคิดตัวแทน” 
- มอบหมายงานกลุ่มตามใบงานที่ 1 แล้ว
นำเสนอ 

2-3 
 

บทที่ 2 การควบคุมภายใน
  

 

6 
 
 
 

- การบรรยาย สรุปบทเรียน 
- การอภิปราย ซักถามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้   
- การตอบคำถามประจำบท 
- ค้นคว้าเพ่ิมเติมจากเว็บไซต์ เรื่อง 
“Guidebook การควบคุมภายในเพื่อเตรียม
ความพร้อมการเป็นบริษัทจดทะเบียน”  
- มอบหมายงานกลุ่มตามใบงานที่ 2 แล้ว
นำเสนอ 

4 
 

บทที่ 3 การบริหารความเสี่ยง 3 - การบรรยาย สรุปบทเรียน 
- การอภิปราย ซักถามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้   
- การตอบคำถามประจำบท 
- ศึกษางานวิจัย เรื่อง การบริหารความเสี่ยง
อย่างไรให้องค์กรไร้วิกฤต 
- มอบหมายงานกลุ่มตามใบงานที่ 3 แล้ว
นำเสนอ 
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สัปดาห์ที่ เนื้อหา 
จำนวน
คาบ 

วิธีสอน/กิจกรรม 

5-6 
 

บทที่ 4 การตรวจสอบภายใน
องค์การ 
 
    

 

6 - การบรรยาย สรุปบทเรียน 
- การอภิปราย ซักถามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้   
- การตอบคำถามประจำบท 
- ค้นคว้าเพ่ิมเติมจากเว็บไซต์ เรื่อง 
“มาตรฐานสากลสำหรับการปฏิบัติงาน
วิชาชีพการตรวจสอบภายใน (ฉบับเต็ม)” 
- ศึกษากรณีท่ี 1 แล้วนำเสนอ 

7 บทที่ 5 การบริหารงาน
ตรวจสอบภายใน 

3 
 

- การบรรยาย สรุปบทเรียน 
- การอภิปราย ซักถามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้   
- การตอบคำถามประจำบท 
- มอบหมายงานกลุ่มตามใบงานที่ 4 แล้ว
นำเสนอ 

8-10 บทที่ 6 บทบาทของ                         
ผู้ ตรวจสอบภายใน 

9 - การบรรยาย สรุปบทเรียน 
- การอภิปราย ซักถามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้   
- การตอบคำถามประจำบท 
- ศึกษาวีดีทัศน์เรื่อง “บทบาทของ            
ผู้ตรวจสอบภายในกับการตรวจสอบการ
ดำเนินงานขององค์กร” 
- ศึกษาจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์จาก
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 
เรื่อง “บทบาทของผู้ตรวจสอบภายในกับ                 
ยุค 4.0” 
-- ศึกษากรณีที่ 2 แล้วนำเสนอ  

11-13 บทที่ 7 กระบวนการตรวจสอบ
ภายใน 

9 - การบรรยาย สรุปบทเรียน 
- การอภิปราย ซักถามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้   
- การตอบคำถามประจำบท 
- ศึกษางานวิจัย เรื่อง “การเปลีย่นแปลงของการ
ตรวจสอบภายในยุค 4.0” 
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สัปดาห์ที่ เนื้อหา 
จำนวน
คาบ 

วิธีสอน/กิจกรรม 

- ศึกษาวีดีทัศน์ เรื่อง “กระบวนการและเทคนิค
การตรวจสอบภายใน” 
- มอบหมายงานกลุ่มตามใบงานที่ 5 แล้ว
นำเสนอ 

14-15 บทที่ 8 กิจกรรม                        
การตรวจสอบภายใน 

6 - การบรรยาย สรุปบทเรียน 
- การอภิปราย ซักถามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้   
- การตอบคำถามประจำบท 
- มอบหมายงานกลุ่มตามใบงานที่ 6 แล้ว
นำเสนอ 

 

วิธีสอนกิจกรรมการเรียนรู้ 
 
 1.  วิธีสอน วิธีสอนส่วนใหญ่ใช้วิธีการบรรยายเอกสารประกอบการสอน แบ่งกลุ่ม อภิปราย 
การทำกิจกรรมกลุ่ม การศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากเว็บไซต์  การศึกษาจากวีดีทัศน์ งานวิจัยและ
จดหมำยข่ำวอิเล็กทรอนิกส์ 
 2.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
 2.1  ให้นักศึกษาตอบคำถามประจำบทในเอกสารประกอบการสอน 
 2.2  ให้นักศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อความรู้ กรณีศึกษา และการทำกิจกรรมตามใบงาน              
ที่ได้รับมอบหมายแล้วนำมาเสนอในชั้นเรียน 
 2.3 ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมเพื่อค้นคว้า อภิปราย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ตามโจทย์
ที่กำหนดให้ แล้วเสนอรายงานทั้งข้อเขียนและปากเปล่า  
 

สื่อการเรียนการสอน 
 

1. เอกสารประกอบการสอน ตำรา บทความวิจัย บทความวิชาการ 
2. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น เว็บไซต์ต่างๆ วีดีทัศน์ และจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ 
3.  สื่อประกอบการเรียนรู้ Microsoft PowerPoint  
4.  โปรแกรม Microsoft Teams 

 5.  โปรแกรม Microsoft Whiteboard 
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6.  คำถามประจำบท 
 7.  กรณีศึกษาที่ 1 - 2 
 8.  ใบงานที่ 1-6 
 

การวัดและประเมินผล 
 
 1.  การวัดผล การวัดผลแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
  1.1  คะแนนระหว่างภาคเรียน    70% 
  1.1.1  ความสนใจ การเข้าชั้นเรียนและการมีส่วนร่วม        10% 
  1.1.2  งานที่มอบหมาย            30% 
          1.1.2.1 ใบงานประจำบท (กิจกรรมกลุ่ม)      15%  
          1.1.2.2 กรณีศึกษาประจำบท (รายบุคคล)        15% 
  1.1.3  การสอบกลางภาค            30% 
 1.2  คะแนนสอบปลายภาคเรียน 30% 

2.  การประเมินผล 
 2.1  สังเกตพฤติกรรมความสนใจและการมีส่วนร่วม เช่น ความตั้งใจในการฟังคำบรรยาย 
การตอบคำถาม การร่วมอภิปรายซักถามปัญหา ความรับผิดชอบ การส่งงานที่ได้รับมอบหมายตาม
เวลาที่กำหนดให้  
 2.2 ตรวจผลงานที่มอบหมายให้ ได้แก่ การศึกษาวีดีทัศน์ บทความงานวิจัย จดหมายข่าว
อิเล็กทรอนิกส์ การตอบคำถามประจำบท กรณีศึกษาและใบงาน ประเมินผลจากแบบประเมินถูกต้อง 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 2.3  การประเมินผลใช้ระบบอิงเกณฑ์โดยเปรียบเทียบคะแนน ดังนี้  
      คะแนน   ระดับการประเมิน ความหมาย  
     80 – 100    A  ดีเยี่ยม  
     75 – 79     B+  ดีมาก 
     70 – 74     B  ดี 
     65 – 69    C+  ดีพอใช้ 
     60 – 64     C  พอใช้ 
     55 – 59     D+  อ่อน 
     50 – 54     D  อ่อนมาก 
     ต่ำกว่า 50    F  ตก 
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แผนการสอนประจำบทที่ 4  
 

หัวข้อเนื้อหาประจำบท 
 
          ความหมายของการตรวจสอบภายใน 
 วิวัฒนาการของการตรวจสอบภายใน 
 วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายใน  
 ประเภทของการตรวจสอบภายใน 
 เทคนิคการตรวจสอบภายใน 

ความแตกต่างระหว่างการตรวจสอบภายในกับการสอบบัญชี 
ปัจจัยความสำเร็จของการตรวจสอบภายใน   

 แม่บทการปฏิบัติงานของวิชาชีพตรวจสอบภายใน 
 ประโยชน์ของการตรวจสอบภายใน 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้  
 
 เมื่อผู้เรียนเรียนจบบทเรียนแล้ว ผู้เรียนมีความสามารถดังนี้ 

1. อธิบายความหมายของการตรวจสอบภายในได ้
2. เขียนลำดับวิวัฒนาการของการตรวจสอบภายในได ้
3. บอกวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายในได ้
4. จำแนกหลักสำคัญของการตรวจสอบภายในแต่ละประเภทได้ 
5. สามารถนำเทคนิคการตรวจสอบภายในไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จำลองอย่างถูกต้อง

เหมาะสมได ้
6. บอกความแตกต่างระหว่างการตรวจสอบภายในกับการสอบบัญชีได้ 
7. ระบถุึงปัจจัยความสำเร็จของงานตรวจสอบภายในได้ 
8. สามารถแนะแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามแม่บทการปฏิบัติงานของ

วิชาชีพตรวจสอบภายในได ้
9. ยกตัวอย่างประโยชน์ของการตรวจสอบภายในได้ 
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วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

1. ทบทวนความรู้ที่ได้เรียนมาแล้ว อธิบายจุดประสงค์การเรียนรู้และนำเข้าสู่บทเรียน 
2. บรรยายบทเรียน 
3. อภิปราย ซักถามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
4. ศึกษาเอกสารประกอบการสอน  
5. ให้นักศึกษาศึกษากรณีศึกษาที่ 1 เรื่อง ความท้าทายของผู้ตรวจสอบภายในมือใหม่  แล้ว

นำมาเสนอและอภิปรายในชั้นเรียน 
6. ให้นักศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม เรื่อง “มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบ

ภายในฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2554” จากเว็บไซต์ :  https://shorturl.asia/FlZvH 
7. การตอบคำถามประจำบท 
8. ร่วมกันสรุปบทเรียนและเกริ่นนำบทเรียนในสัปดาห์ถัดไป 

 

สื่อการเรียนรู้ 
  
 1.  เอกสารประกอบการสอน รายวิชา 3524304 การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน 
 2.  สื่อประกอบการเรียนรู้ Microsoft PowerPoint 

3.  สื่ออิเล็กทรอนิกส์: เว็บไซต์ https://1th.me/6MalA 
4.  คำถามประจำบท  
5.  กรณีศึกษาท่ี 1 เรื่อง ความท้าทายของผู้ตรวจสอบภายในมือใหม่ 
 

การวัดผลและการประเมินผล 
       
 1. สังเกตพฤติกรรมความสนใจและการมีส่วนร่วม เช่น ความตั ้งใจในการฟังคำบรรยาย                
การตอบคำถาม การร่วมอภิปรายซักถามปัญหา ความรับผิดชอบ การส่งงานตามเวลาที่กำหนดให้ 
   2.  การตอบคำถามประจำบท ประเมินผลจากแบบประเมินการตอบคำถามประจำบทถูกต้อง 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 3.  การทำกรณีศึกษา ประเมินผลจากแบบประเมินการตอบคำถามในกรณีศึกษาถูกต้อง                
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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บทท่ี 4 
การตรวจสอบภายในองค์การ 

 
 ภายใต้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัตร องค์กรต้องมีการปรับเปลี่ยน                 
การดำเนินงานไปตามยุคสมัย ทั ้งในด้านของการวางแผนงานและกำหนดขั ้นตอนในการดำเนินงานที ่มี                     
ความซับซ้อนมากขึ้น อันส่งผลให้องค์กรต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ดังนั้น กาตรวจสอบภายในจึงเป็น
เครื่องมือทางการบริหารที่มีความสำคัญอย่างมากในการส่งเสริมการปฏิบัติงานในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ    
โดยให้หลักประกันความเชื่อมั่นจากการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความคุ้มค่าของกระบวนการ
ปฏิบัติงาน การให้คำปรึกษา และนำเสนอรายงานเพ่ือก่อให้เกิดกิจกรรมทีเ่พ่ิมมูลค่าแก่องค์กร 
 

ความหมายของการตรวจสอบภายใน 
 

สมาคมผู ้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (2557 : 2) กล่าวว่า การตรวจสอบภายใน (Internal 
Auditing) หมายถึง การ ให้ความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม เป็นอิสระ เพื่อเพิ่มคุณค่าและ
ปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการ
บริหารความเสี่ยง การควบคุมและการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบและเป็นระเบียบ 

วิวัฒนาการของการตรวจสอบภายใน 
  

การตรวจสอบภายในเป็นวิชาชีพใหม่ที่โลกเพิ่งรู ้จักเมื่อประมาณ 60 ปีที่ผ่านมา โดยในต่างประเทศ
แนวคิดการตรวจสอบภายในเริ่มได้รับความสนใจมากขึ้นในช่วงระยะหลัง แต่สำหรับประเทศไทยได้ตระหนักถึง
ความสำคัญของการควบคุมภายในรวมถึงการตรวจสอบภายในภายหลังการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจใน ปี พ.ศ. 2540 
เป็นต้นมา ทำให้หน่วยงานกำกับดูแลมีความตื ่นตัวเรื ่องการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสทั ้งในภาครัฐ                       
และภาคเอกชน โดยหน่วยงานราชการของประเทศไทยมีวิวัฒนาการของการตรวจสอบภายใน ดังนี้ (ประนมพร  
ข่าขันมาลี. 2559 : 150-152) 
พ.ศ. 2505 ให้ส่วนราชการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในหนึ่งคนหรือหลายคนเป็นผู้ตรวจสอบภายใน  

โดยต้องรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการอย่างน้อยเดือนละครั้ง 
พ.ศ. 2519 กำหนดให้ส่วนราชการมีตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการหรือของจังหวัด 
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พ.ศ. 2521 จัดทำคู่มือการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2521  
พ.ศ. 2532 ออกระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ.2532 
พ.ศ. 2545 กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบภายในจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 

 
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายใน 
  

การตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือสำคัญของฝ่ายบริหารในการประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานและ
ระบบการควบคุมภายในขององค์กร โดยวัตถุประสงค์การตรวจสอบภายในมีดังนี้ (Kagermann et al.  2008 : 3) 

1. ป้องกันการรั่วไหลทางด้านการเงินและบัญชี  
2. เพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัดการใช้ทรัพยากรให้กับองค์กร 
3. ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีกระบวนการกำกับดูแลที่ดีในการปฏิบัติงาน 
4. กระตุ้นให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายที่กำหนด เป็นมาตรการถ่วงดุลแห่งอำนาจให้เป็นไป

อย่างเหมาะสมตามลำดับความสำคัญ เพ่ือให้ได้ผลงานที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 
5. เสนอระเบียบปฏิบัติและนโยบายการบริหารให้เพียงพอกับการบริหาร 

 

ประเภทของการตรวจสอบภายใน 
 

ลักษณะการดำเนินงานของแต่ละองค์กรมีความแตกต่างกนั จึงจำเป็นต้องใช้วิธีการปฏิบัติการตรวจสอบ
ให้เหมาะสมเพ่ือให้มั่นใจว่าการตรวจสอบภายในครอบคลุมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ในองค์กร ซ่ึงโดยทั่วไปการตรวจสอบ
ภายในแบ่งเป็น 6 ประเภท ดังนี้ (พรชัย  วีระนันทาเวทย์ และสุรีย์  โบษกรนัฏ. 2563 : 168-170) 

1. การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing)  
2. การตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance Auditing)  
3. การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing)  
4. การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance Auditing)  
5. การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ (Information System Auditing)  
6. การตรวจสอบพิเศษ (Special Auditing)  
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เทคนิคการตรวจสอบภายใน 
 
 เทคนิคการตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือที่ผู ้ตรวจสอบภายในเลือกใช้ในการรวบรวมหลักฐานการ
ตรวจสอบภายใน โดยอาจใช้วิธีใดวิธีหนึ่ง หรือใช้ทุกวิธีร่วมกันก็ได้ เนื่องจากเทคนิคการตรวจสอบภายในแต่ละ
ประเภทมีวัตถุประสงค์เพื่อการได้มาซึ่งหลักฐานที่แตกต่างกัน โดยเทคนิคการตรวจสอบภายในโดยทั่วไปมีดังนี้  
(ณิชาภัทร  บุญรัตน์. 2556 :  306-307) 

1. การตรวจ  
2. การสังเกตการณ์  
3. การสอบถาม  
4. การขอคำยืนยัน  
5. การคำนวณ  
6. การปฏิบัติซ้ำ  
7. การวิเคราะห์เปรียบเทียบ   

 
ความแตกต่างระหว่างการตรวจสอบภายในกับการสอบบัญชี 
 

การตรวจสอบภายในกับการสอบบัญชีนี้แม้ว่าจะได้ชื ่อว่าเป็นการตรวจสอบเช่นเดียวกัน แต่การ
ตรวจสอบทั้งสองประเภทนี้ก็ยังมีความแตกต่างกันหลายประการ ซี่งสรุปได้ดังนี้ (จันทนา สาขากร, นิพันธ์ เห็น
โชคชัยชนะ, และศิลปพร ศรีจั่นเพชร. 2557 : 4-21 – 4-23)  

1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ  
2. ผู้ใช้บริการ  
3. ระดับของความเป็นอิสระ  
4. ความสนใจในระบบการควบคุมภายใน  
5. ปริมาณงานและเวลาที่ 
6. แผนงานตรวจสอบ  
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ปัจจัยความสำเร็จของการตรวจสอบภายใน 
  

การประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายในจะต้องคำนึงถึงปัจจัยที่ทำให้การปฏิบัติงานประสบความสำเร็จมี
อยู่ด้วยกัน 4 ประการ ดังนี้ (ณิชาภัทร บุญรัตน์. 2556 : 31-33) 

1. นโยบายการสนับสนุนของฝ่ายบริหาร  
2. ความพร้อมของระบบงานและสารสนเทศ  
3. ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานตรวจสอบภายในกับหน่วยงานอ่ืน  

   

แม่บทการปฏิบัตงิานของวิชาชีพตรวจสอบภายใน 
 

สถาบันผู้ตรวจสอบภายในสากล (The Institute of Internal Auditors : IIA) แห่งสหรัฐอเมริกามีบทบาท                        
ในการกำหนดมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน และกำหนดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ การตรวจสอบภายใน
เพื่อเป็น การสร้างความมั่นใจแก่ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยแม่บทการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบ
ภายในแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ (The Institute of Internal Auditor.  2011 : 1-8) 

1. ด้านที่หนึ่ง : ประมวลจรรยาบรรณของวิชาชีพการตรวจสอบภายใน  
2. ด้านที่สอง : มาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน  
3. ด้านที่สาม : คำแนะนำในการปฏิบัติงาน  
4. ด้านที่สี่ : การพัฒนาและความช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน  

 

ประโยชน์ของการตรวจสอบภายใน 
  

การตรวจสอบภายในมีประโยชน์ต่อองค์กร ดังนี้ (อุษณา ภัทรมนตรี. 2561 : 1-19 – 1-20) 
 1. ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  

2. ส่งเสริมให้เกิดความรับผิดชอบและการรายงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ  
3. ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน  
4. ให้สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า โดยช่วยลดโอกาสของการประพฤติที่มิชอบ 
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สรุป 
 

 การตรวจสอบภายใน หมายถึง การให้ความเชื่อมั่นและให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระเพ่ือ
เพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กรให้ดีขึ้น เพ่ือทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายโดยใช้การประเมินและ
การปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบและมี
ระเบียบแบบแผนที่ดี โดยการตรวจสอบภายในแบ่งเป็น 6 ประเภท ได้แก่ การตรวจสอบทางการเงิน การตรวจสอบ
การดำเนินงาน การตรวจสอบการบริหาร การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด การตรวจสอบระบบงาน
สารสนเทศและการตรวจสอบพิเศษ นอกจากนี้ เทคนิคการตรวจสอบภายในยังมี 7 เทคนิค ได้แก่ การตรวจ                  
การสังเกตการณ ์การสอบถาม การขอคำยืนยัน การคำนวณ การปฏิบัติซ้ำ และการวิเคราะห์เปรียบเทียบ  
 การตรวจสอบภายในแม้จะเป็นการตรวจสอบเช่นเดียวกับการสอบบัญชี แต่การปฏิบัติงานของทั้งสอง
วิชาชีพแตกต่างกันไปในเรื่องของวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ ผู้ใช้บริการ ระดับของความเป็นอิสระ ความสนใจ
ในระบบการควบคุมภายใน ปริมาณงานและเวลาที่ใช้และแผนงานตรวจสอบ สำหรับปัจจัยความสำเร็จของ               
การตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย นโยบายการสนับสนุนของฝ่ายบริหาร ความพร้อมของระบบงานและ
สารสนเทศ ความเข้าใจและยอมรับของผู้รับการตรวจสอบ และความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานตรวจสอบภายใน
กับหน่วยงานอ่ืน แต่อย่างไรก็ตามปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งที่จะทำให้การตรวจสอบภายในประสบความสำเร็จ 
คือ ผู ้ตรวจสอบภายในที่ต้องมิใช่มีเพียงแค่ความรู ้ความสามารถในด้านการตรวจสอบแต่เพียงอย่างเดียว                       
แต่จะต้องเป็นผู้ที่ประพฤติตนตามข้อกำหนดในแม่บทการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายในอย่างเคร่งครัด
ด้วยก็จะส่งผลให้การดำเนินงานขององค์กรมีความน่าเชื่อถือ เนื่องจากการตรวจสอบภายในจะช่วยส่งเสริมให้เกิด
กระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่งเสริมให้เกิดความรับผิดชอบและการรายงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานและให้สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าเกี่ยวกับ                
ความประพฤติที่มิชอบ การทุจริต หรือเหตุการณ์ความเสี่ยงที่สูงเกินกว่าที่ฝ่ายบริหารกำหนดไว้ 
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คำถามประจำบท  
 

1. จงอธิบายความหมายของการตรวจสอบภายในมาให้ครอบคลุม 
2. จงเขียนลำดับวิวัฒนาการของการตรวจสอบภายในของประเทศไทย โดยแสดงในรูปของลำดับ

เวลา (Timeline) ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
3. จงบอกวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายในมาให้ครอบคลุม 
4. จงจำแนกหลักสำคัญที่สุดของการตรวจสอบภายในทั้ง 6 ประเภท โดยแสดงอยู่ในรูปของ

ตาราง 
5. “ผู ้บริหารต้องการทราบว่าระบบการรักษาความปลอดภัยภายในโรงงานช่วงกลางคืนมี

ประสิทธิภาพหรือไม่” ในฐานะที่ท่านเป็นผู้ตรวจสอบภายในท่านจะนำเทคนิคการตรวจสอบภายใด      
มาใช้ในการตรวจสอบประเด็นดังกล่าว เพราะเหตุใด 

6. จงบอกความแตกต่างระหว่างการตรวจสอบภายในกับการสอบบัญชี โดยแสดงเป็นตาราง
เปรียบเทียบความแตกต่าง 

7. จงระบุปจัจัยที่ส่งผลให้เกิดความสำเร็จในงานตรวจสอบภายใน 
8. “หากท่านเป็นผู้ตรวจสอบภายใน ได้รับมอบหมายให้ไปตรวจสอบฝ่ายจัดซื้อ เนื่องจากได้รับ

ข้อร้องเรียนว่าพนักงานฝ่ายจัดซื้อมักจะได้รับสินค้าสมนาคุณจากการสั่งซื้อของจำนวนมาก โดยพนักงาน
ฝ่ายจัดซื้อจะไม่มีการแจ้งบริษัทเกี่ยวกับสินค้าสมนาคุณต่าง ๆ ที่บริษัทได้รับและจะนำไปใช้ส่วนตัวทุก
ครั้ง” จากเหตุการณ์ดังกล่าวท่านจะปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของฝ่ายจัดซื้อตามแม่บทการปฏิบัติงาน
ของวิชาชีพตรวจสอบภายในอย่างไร จงระบุเป็นข้อ ๆ เรียงลำดับก่อนหลังของงานที่ท่านวางแผนจะ
ปฏิบัติ 

9. จงยกตัวอย่างว่าการตรวจสอบภายในมีประโยชน์ต่อองค์กรอย่างไรบ้าง 
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กรณีศึกษาที่ 1 
 
ความท้าทายของผูต้รวจสอบภายในมือใหม่ 

นายฝันดี เสมอมา เพิ่งได้รับบรรจุเป็นพนักงานตรวจสอบภายในของบริษัทเพ้อฝัน จำกัด  ซึ่งประกอบ
ธุรกิจบริการรักษาความปลอดภัยให้กับลูกค้า เมื่อลูกค้าตกลงใช้บริการจากบริษัท ลูกค้าและบริษัทจะลงนามใน
สัญญาการให้บริการตามรูปแบบที่บริษัทกำหนดแต่อาจมีเงื่อนไขรายละเอียดบางประการซึ่งแตกต่างกันไป               
ในลูกค้าแต่ละราย อายุของสัญญามีตั้งแต่ 1 – 3 ปี แผนกลูกค้าจัดเก็บสัญญาการให้บริการ ทั้งหมดไว้ในตู้ที่มี
กุญแจ 4 ลิ้นชัก จำนวน 5 ตู้ จัดเรียงตามตัวอักษรพยัญชนะของชื่อลูกค้า โดยปกติสัญญาการให้บริการเมื่อเก็บ
เข้าตู้แล้วจะไม่นำออกมาใช้จนกว่าลูกค้ารายนั้นจะมีปัญหา เช่น ลูกค้าไม่จ่ายชำระค่าบริการ 3 งวดติดต่อกัน 
หรือลูกค้าฟ้องบริษัทว่าไม่ปฏิบัติตามสัญญา เป็นต้น แผนกลูกค้าจะดึงสัญญานั้นออกมาส่งให้แผนกกฎหมายไป
ดำเนินการต่อไป 

นายฝันดี เสมอมา ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบการปฏิบัติงานของแผนกลูกค้าและพบข้อสังเกตดังนี้ 
1. กุญแจตู้ 4 ลิ้นชักไม่เคยล็อก 
2. สัญญาการให้บริการมีทั้งหมดอายุแล้ว และยังไม่หมดอายุปะปนอยู่รวมกันในตู้ 
3. ไม่มีทะเบียนคุมสัญญาการให้บริการ (เมื่อเบิก – จ่าย) 
4. สัญญาของลูกค้าที่มีปัญหาบางรายหายไป 
นายฝันดี เสมอมา ได้สรุปข้อสังเกตดังกล่าวให้หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายในและนำเสนอต่อไปยังกรรม                   

การผู้จัดการ ต่อมาอีก 1 เดือน กรรมการผู้จัดการมีคำสั่งให้แผนกตรวจสอบภายในรับผิดชอบแก้ไขปัญหาทั้ง 4 
ประการข้างต้นและมอบหมายงานการเก็บสัญญาดังกล่าวมาไว้ที่แผนกตรวจสอบภายในแทน 
ที่มา : ประนมพร  ข่าขันมาลี.  2559 : 189 
 
คำถาม  จากกรณีศึกษา ให้นักศึกษาสมมติว่าตนเองเป็นนายฝันดี ผู้ตรวจสอบภายในมือใหม่ ท่านคิดว่า
จะปฏิบัติตามคำสั่งของกรรมการผู้จัดการได้หรือไม่ อย่างไร ให้ท่านชี้แจงเหตุผลให้กรรมการผู้จัดการ
ทราบ โดยอ้างอิงมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายในเรื่องใดบ้าง 

มาตรฐานสากลการปฏิบัติงาน                                 
วิชาชีพการตรวจสอบภาย 

เหตุผลประกอบ 
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ภาคผนวก 
บทท่ี 4 

การตรวจสอบภายในองค์การ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

หัวข้อเนื้อหาประจำบท : ความหมายของการตรวจสอบภายใน  
ประเภทสื่อการเรียนรู้ ตัวอย่างสื่อการเรียนรู้ แหล่งสืบค้นข้อมูล 

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ : เอกสารทางวิชาการ 
(ออนไลน์) เว็บไซต์ กรมวิชาการเกษตร  
(หัวข้อ: การพัฒนาบทบาทการตรวจสอบ
ภายในภาครัฐสมัยใหม่. หน้า 7-8) 

 

https://www.doa.go.th/share/docs/aud
it/audit1.pdf 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

หัวข้อเนื้อหาประจำบท : วิวัฒนาการของการตรวจสอบภายใน 
ประเภทสื่อการเรียนรู้ ตัวอย่างสื่อการเรียนรู้ แหล่งสืบค้นข้อมูล 

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ : เว็บไซต์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (หัวข้อ: ความเป็นมาของ                 
การตรวจสอบภายในภาคราชการ) 

 

http://www.mahasarakham.go.th/divs_
mk/lukkarn.pdf 

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ : เว็บไซต์                          
สำนักคณะกรรมการการกำกับกิจการ
พลังงาน (หัวข้อ: วิวัฒนาการ หลักการ                
และประโยชน์ของการตรวจสอบภายใน) 

 

https://ia.erc.or.th/index.php/publishd
oc/publishdoc-etc/87-2017-07-29-14-
22-15 
 
 
 
 
 



 
 

หัวข้อเนื้อหาประจำบท : วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายใน -ไม่มี- 

 
หัวข้อเนื้อหาประจำบท : ประเภทของการตรวจสอบภายใน 

ประเภทสื่อการเรียนรู้ ตัวอย่างสื่อการเรียนรู้ แหล่งสืบค้นข้อมูล 
บทความวิชาการ :  
พรชัย  วีระนันทาเวทย์ และสุรีย์  โบษกรนัฏ.  

(2563).  การตรวจสอบภายใน
สมัยใหม่. วารสารการจัดการและ
การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี. 7(1): 165-178. 

 

 

https://so06.tci-
thaijo.org/index.php/JMDUBRU/article/
view/243408/165225 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

หัวข้อเนื้อหาประจำบท : เทคนิคการตรวจสอบภายใน 
ประเภทสื่อการเรียนรู้ ตัวอย่างสื่อการเรียนรู้ แหล่งสืบค้นข้อมูล 

หนังสือออนไลน์ :  
ณิชาภัทร  บุญรัตน์. (2556). การควบคุม

ภายในและการตรวจสอบภายใน.  
หน้า 306-307. คณะวิทยาการ
จัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. 

 
 
 

 

http://lsvc.songkhlavc.ac.th/hplibrary/i
ndex.php?r=bookCms/getDetail&id=15
822 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

หัวข้อเนื้อหาประจำบท : ความแตกต่างระหว่างการตรวจสอบภายในกับการสอบบัญชี 
ประเภทสื่อการเรียนรู้ ตัวอย่างสื่อการเรียนรู้ แหล่งสืบค้นข้อมูล 

หนังสือ :  
จันทนา  สาขากร, นิพันธ์  เห็นโชคชัยชนะ, 

และศิลปะพร ศรีจั่นเพชร. (2557).  
การควบคุมภายในและ                          
การตรวจสอบภายใน. หน้า 4-21 –               
4-23 กรุงเทพฯ : ทีพีเอ็น เพลส. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หัวข้อเนื้อหาประจำบท : ปัจจัยความสำเร็จของการตรวจสอบภายใน 
ประเภทสื่อการเรียนรู้ ตัวอย่างสื่อการเรียนรู้ แหล่งสืบค้นข้อมูล 

หนังสือออนไลน์ :  
ณิชาภัทร  บุญรัตน์. (2556). การควบคุม

ภายในและการตรวจสอบภายใน.  
หน้า 31-33. คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. 

 

 

http://lsvc.songkhlavc.ac.th/hplibrary/i
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