
 แผนปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

ประจ าปงีบประมาณ 2564  

………………………………….. 

  เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุผลตามเจตนารมณ์  
ที่ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยกฎบัตรการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนินงาน และการตรวจสอบภายใน 
พ.ศ. 2563 ได้ก าหนดไว้ และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่มหาวิทยาลัย  ดังนั้น คณะกรรมการฯ ได้จัดท าแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีงบประมาณ 2564 ซึ่งประกอบด้วย (1) แผนการด าเนินงานของคณะกรรมการฯ และ (2) แผนการประชุม
คณะกรรมการฯ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
1. แผนการด าเนินงานของคณะกรรมการฯ 
    

 

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯ 
(ตามข้อ 14 ข้อ 16 และข้อ 17 ของระเบียบฯ) 

ช่วงเวลาที่ด าเนินการ/
ไตรมาสที ่

1 2 3 4 
1. จัดท ากฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบ 

ในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 
และมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  (ครบ
หนึ่งปี) 

    

2. เสนอแผนปฏิบัติงานประจ าปีของคณะกรรมการต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
อนุมัติภายในเดือนกันยายนของทุกปี (แผนประจ าปีงบประมาณ 2565)  

    

3. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารงานของคณะผู้บริหาร รวมทั้งประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงานตามวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ นโยบาย 
แผนกลยุทธ์ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มต ิคณะรัฐมนตรี และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ
ตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งมหาวิทยาลัย 

    

4. สอบทานข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และระบบวิธีปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยที่มีผลต่อ       
การกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการด้านการเงินและการ
บัญชี การควบคุมและการตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ เพื่อให้ข้อสังเกต ความเห็น และ
คำแนะน าต่อสภามหาวิทยาลัยในกรณีที่มีสิ่งที่ควรแก้ไข ปรับปรุง หรือพัฒนา 

    

5. สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบงาน การควบคุมภายใน การบริหาร
ความเสี่ยงและการก ากับดูแลกิจการ รวมถึงการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
สารสนเทศของมหาวิทยาลัย ตามกรอบมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป  

    

6. สอบทานผลการปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย และให้ข้อเสนอแนะต่อสภา
มหาวิทยาลัยหรือฝ่ายบริหารในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ก ากับดูแลให้การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุ
วัตถุประสงค์โดยสอดคล้องกับหลักการก ากับดูแลกิจการ 

    

7. สอบทานความถูกต้องและเหมาะสมของนโยบายการบัญช ีที่ใช้ และสอบทานรายงาน
ทางการเงินของมหาวิทยาลัยให้มีความถูกต้องตามที่ควร เชื่อถือได้  และเปิดเผยข้อมลู        
อย่างพอเพียงตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

    

8. การพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือ        
มีโอกาสเกิดการทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย 
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หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯ 
(ตามข้อ 14 ข้อ 16 และข้อ 17 ของระเบียบฯ) 

ช่วงเวลาที่ด าเนินการ/
ไตรมาสที ่

1 2 3 4 
9. การพิจารณารายงานผลการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินของมหาวิทยาลัยจาก

ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ก่อนเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย  
(สตง. จะส่งงบการเงินฯ ให้มหาวิทยาลัยหลังจากได้ตรวจเสร็จภายในเดือนเมษายน) 

    

10. ประชุมหารือร่วมกับผู้แทนส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือผู้สอบบัญชีที่ส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินเห็นชอบเกี่ยวกับผลการตรวจสอบและเรื่องอ่ืน ๆ โดยไม่มีฝ่าย
บริหารเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และอาจเสนอแนะให้สอบทานหรือ
ตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจ าเป็น รวมถึงพิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อผู้สอบบัญชี 
และการก าหนดค่าตอบแทน ค่าธรรมเนียมบริการที่เหมาะสมส าหรับผู้สอบบัญชี เพื่อ
เสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 
(ก าหนดวันประชุมหารือร่วมกับผู้แทนส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินในช่วงเวลาที่
คณะกรรมการฯ เดินทางไปปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา  
จ.นครศรีธรรมราช) 

    

11. สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายในให้มีความเป็นอิสระ เที่ยงตรง          
มีความยุติธรรม โปร่งใส และเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีการพัฒนาศักยภาพและ
ความก้าวหน้าทางอาชีพ 

    

12. ให้ข้อเสนอแนะการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย และประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าป ี
เพื่อพิจารณาความดีความชอบของหัวหน้าตรวจสอบภายใน* ต่อสภามหาวิทยาลัย              
ตามหลักการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีของมหาวิทยาลัยโดยอนุโลม 
(* มหาวิทยาลัยจะน าเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณ 2564 และการขึ้นเงินเดือนประจ าปีงบประมาณ 2565 ของหัวหน้า
หน่วยตรวจสอบภายใน ประมาณเดือนกันยายน 2564)        

    

13. พิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่ผู้ตรวจสอบภายในหรือพนักงานของหน่วยตรวจสอบภายใน
อุทธรณ์เนื่องจากเห็นว่าตนเองไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจ าปเีพื่อพิจารณาความดีความชอบโดยหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน* 
(* กรณีพนักงานของหน่วยตรวจสอบภายในได้อุทธรณ์ผลการปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณ 2564 คณะกรรมการจะได้พิจารณาในเดือนตุลาคม 2564) 

    

14. ประเมินผลการด าเนินงาน ปัญหา และอุปสรรคของหน่วยตรวจสอบภายใน รวมทั้ง
เสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในและศักยภาพของผู้ตรวจสอบ
ภายในต่อสภามหาวิทยาลัยอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง  

    

15. ก ากับดูแลงานตรวจสอบภายในให้มีความเป็นอิสระที่ เพียงพอ เพื่อให้มั่นใจว่า
กระบวนการตรวจสอบครอบคลุมลักษณะงานทุกด้าน สอดคล้องกับแผนการ
ตรวจสอบที่มุ่งดูแลความเสี่ยงที่ส าคัญ รวมทั้งรายงานการตรวจสอบมีคุณภาพ 
ประกอบด้วย 

 

15.1 พิจารณาและอนุมัติแผนงานตรวจสอบประจ าปีของหน่วยตรวจสอบภายใน 
และหรือมอบหมายให้หน่วยตรวจสอบภายใน ตรวจสอบหรือปฏิบัติงาน
เร่ืองหนึ่งเร่ืองใดตามที่คณะกรรมการเห็นควร     

    

15.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบในเบื้องต้นต่ออัตราก าลัง แผนพัฒนางาน
ตรวจสอบภาย ใน  และ งบประมาณประจ า ป ี โดยในการจ ัดท า
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หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯ 
(ตามข้อ 14 ข้อ 16 และข้อ 17 ของระเบียบฯ) 

ช่วงเวลาที่ด าเนินการ/
ไตรมาสที ่

1 2 3 4 
งบประมาณให้ด าเนินการตามขั้นตอนและกระบวนการที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดใช้กับทุกหน่วยงานก่อนเสนอมหาวิทยาลัยหากอธิการบดีมี
ความเ ห็นแตกต่าง ในประเด็นส าคัญ ใ ห้อธิการบดีหารือร่วมกับ
คณะกรรมการเพื่อหาข้อยุติ หากหาข้อยุติไม่ได้ให้คณะกรรมการเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

15.3 พิจารณารายงานผลการตรวจสอบที่หน่วยตรวจสอบภายในจัดท าขึ้น     
16. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยตนเองตามวิธีการที่สภามหาวิทยาลัย

ก าหนดเป็นประจ าทุกปี และเสนอผลการประเมินต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
    

17. ให้คณะกรรมการจัดท ารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และให้น าเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยภายใน 90 วันหลังสิ้นปีงบประมาณ  
(คณะกรรมการได้จัดท ารายงานฯ ปีงบประมาณ 2563 แล้วในไตรมาสที่ 1) 
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2. แผนการประชุมคณะกรรมการฯ      
  สืบเนื่องจากอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯ ข้างต้น ประกอบกับการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการฯ จะต้องพิจารณาด าเนินการผ่านการประชุมคณะกรรมการฯ เป็นหลัก ดังนั้น คณะกรรมการฯ จึงได้ก าหนด
แผนการประชุมคณะกรรมการฯ ประจ าปีงบประมาณ 2564 ไว้จ านวน 8 คร้ัง ดังนี้    
 

คร้ังที่ 
วันที่ / สถานที่ 

เรื่องเพื่อพิจารณา หมายเหตุ 

1/2564 
วันอังคารที่ 2 

กุมภาพันธ์ 2564 
เวลา 13.30 น. 
ณ  มวล. กทม. 

1. รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนนิงานของ
มหาวิทยาลยั ประจ าปีงบประมาณ 2563          

2. รูปแบบและแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินงานของมหาวทิยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 2564 

3. แผนปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
4. แผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2564  
5. รายงานผลการด าเนนิงานของหน่วยตรวจสอบภายใน ไตรมาสที่ 1 
6. รายงานผลการประเมินตนเองการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน 

ประจ าปีงบประมาณ 2563   

น าผลตามข้อ 1 ข้อ 
2 และข้อ 3 เสนอ
สภาฯ เพื่อพิจารณา 
ในเดือนมีนาคม 
2564 

2/2564 
วันอังคารที่ 23 
มีนาคม 2564 
เวลา 13.30 น. 
ณ  มวล. กทม. 

1. อัตราก าลัง แผนพัฒนางานตรวจสอบภายใน และงบประมาณ
ประจ าปีของหน่วยตรวจสอบภายใน 

2. พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยกฎบัตร
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนินงาน และการตรวจสอบ
ภายใน พ.ศ. 2563   

3. พิจารณาให้ความเห็นในการก าหนดรูปแบบและแนวทางการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ 2565 

4. เร่ืองอื่นๆ/พูดคุยกับฝ่ายบริหาร (ถ้ามี) 

 

3/2564 
วันอังคารที่ 27 
เมษายน 2564 
เวลา 13.30 น. 
ณ  มวล. กทม. 

1. รายงานผลการด าเนนิงานของหน่วยตรวจสอบภายใน ไตรมาสที่ 2  
2. อัตราก าลัง แผนพัฒนางานตรวจสอบภายใน และงบประมาณ

ประจ าปีของหน่วยตรวจสอบภายใน (สืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 
2/2564 ถ้ามี) 

3. เร่ืองอื่นๆ/พูดคุยกับฝ่ายบริหาร (ถ้ามี)  

 

4/2564 
วันอังคารที่ 25 

พฤษภาคม 2564 
เวลา 13.30 น. 
ณ  มวล. กทม. 

1. พิจารณารายงานผลการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินของ
มหาวิทยาลัยจากส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

2. เร่ืองอื่นๆ/พูดคุยกับฝ่ายบริหาร (ถ้ามี)       

น าผลตามข้อ 1 
เสนอ สภาฯ เพื่อ
พิจารณาในเดือน
มิถุนายน 2564 

5/2564 
วันอังคารที่ 22 
มิถุนายน 2564 
เวลา 13.30 น. 
ณ  มวล. กทม. 

1. การสอบทานความเหมาะสมของระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยกฎบัตร
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนินงาน และการตรวจสอบ
ภายใน *                    

2. เร่ืองอื่นๆ/พูดคุยกับฝ่ายบริหาร (ถ้ามี)  

* หากเห็นว่า 
มีประเด็นใดที่ยัง    
ไม่เหมาะสม จะได้
เสนอสภาฯ เพื่อ
พิจารณาต่อไป 



5 

คร้ังที่ 
วันที่ / สถานที่ 

เรื่องเพื่อพิจารณา หมายเหตุ 

6/2564 
วันอังคารที่ 20 

กรกฎาคม 2564 
เวลา 13.30 น. 
ณ  มวล. กทม. 

1. รายงานผลการด าเนนิงานของหน่วยตรวจสอบภายใน ไตรมาสที่ 3  
2. ประชุมร่วมกับคณะกรรมการก ากับดูแลการบริหารความเสี่ยง 
3. เร่ืองอื่นๆ/พูดคุยกับฝ่ายบริหาร (ถ้ามี) 

   

 

7/2564 
วันอังคารที่ 24 
สิงหาคม 2564 
เวลา 13.30 น. 
ณ  มวล. กทม. 

1. สอบทานข้อบังคับ กฎระเบียบและระบบวิธีปฏิบัติงานของ 
มหาวิทยาลัยที่มีผลต่อการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง การ
บริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชี การควบคุมและการตรวจสอบ
ภายใน *   

2. เร่ืองอื่นๆ/พูดคุยกับฝ่ายบริหาร (ถ้ามี)  

* หากเห็นว่ามีสิ่ง
ที่ควรแก้ไข 
ปรับปรุง หรือ
พัฒนา จะได้เสนอ
สภาฯ เพื่อ
พิจารณาต่อไป 

8/2564 * 
วันอังคารที่ 21 
กันยายน 2564 
เวลา 13.30 น. 
ณ  มวล. นศ. 

(* คณะกรรมการฯ
ก าหนดเดินทางไป
ปฏิบัติงาน ณ มวล.  
จ.นครฯ ในวันจนัทร์ที่ 
20 และวันอังคารที่ 
21 กันยายน 2564 
ทั้งนี้ อาจเปลี่ยน 
แปลงได้ตามความ
เหมาะสม) 

1. การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ 2564          
2. การประเมินผลการด าเนินงาน ปัญหา  และอุปสรรคของหน่วย

ตรวจสอบภายใน รวมทั้งแนวทางการพัฒนาระบบการตรวจสอบ
ภายในและศักยภาพของผู้ตรวจสอบภายใน 

3. แผนการตรวจสอบภายใน ระยะสั้นและระยะยาว 
4. แผนปฏบิัติงานประจ าปีงบประมาณ 2565 ของคณะกรรมการฯ                          
5. การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2564 และการข้ึน

เงินเดือนประจ าปีงบประมาณ 2565 ของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบ
ภายใน  

6. การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2564 ของ
อธิการบดี เพื่อน าเสนอต่อนายกสภามหาวิทยาลัย 

7. ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2564 ของคณะ
กรรมการฯ โดยตนเอง 

8. เร่ืองอื่นๆ/พูดคุยกับฝ่ายบริหาร (ถ้ามี)              
(หมายเหตุ  นอกจากการประชุมแล้ว คณะกรรมการฯ จะได้ก าหนด
ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง อาทิ (1) ประชุมร่วมกับผู้แทน สตง. (โดย
ไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุม  (2)  ประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร
มหาวิทยาลัย (3) ประชุมร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
(4) เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย    

น าผลตามข้อ 4 
เสนอสภาฯ เพื่อ
พิจารณาในเดือน
ธันวาคม 2564 
และน าผลตาม      
ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 
เสนอสภาฯ เพื่อ
พิจารณาในเดือน
ตุลาคม 2564 

 


