
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ว่าด้วยวัตถุประสงค์ อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ 
ของส านักงานตรวจสอบภายใน 

 
 กฎบัตรฉบับนี้จัดท ำขึ้นเพ่ือก ำหนดเป้ำหมำย ทิศทำง และภำรกิจงำนตรวจสอบภำยใน เพ่ือให้ฝ่ำย
บริหำรมหำวิทยำลัย ผู้บริหำรหน่วยงำน และผู้ปฏิบัติงำนของทุกส่วนงำนได้ทรำบถึงวัตถุประสงค์ สำยกำรบังคับ
บัญชำ อ ำนำจหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ ของส ำนักงำนตรวจจสอบภำยใน  มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ดังต่อไปนี้ 
 

1. ค านิยาม 
 การตรวจสอบภายใน  คือ กิจกรรมกำรให้ควำมเชื่อมั่น และกำรให้ค ำปรึกษำอย่ำงเที่ยงธรรมและ

เป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพ่ือเพ่ิมคุณค่ำและปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนขององค์กรให้ดีขึ้น กำรตรวจสอบภำยในจะ
ช่วยให้องค์กรบรรลุถึงเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้ ด้วยกำรประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของ
กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรควบคุม และกำรก ำกับดูแลอย่ำงเป็นระบบ 

 กำรให้ควำมเชื่อมั่น (Assurance Services) เป็นกำรตรวจสอบหลักฐำนอย่ำงเที่ยงธรรม 
เพ่ือให้ได้มำซึ่งกำรประเมินอย่ำงเป็นอิสระในกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง  กำรควบคุมและ
กำรก ำกับดูแลขององค์กร เช่น กำรให้ควำมเชื่อมั่นทำงด้ำนกำรเงิน กำรปฏิบัติงำน กำรปฏิบัติ
ตำมกฎระเบียบ ควำมม่ันคงปลอดภัยของระบบต่ำงๆ 

 กำรให้ค ำปรึกษำ (Consulting Services) เป็นกิจกรรมกำรให้ค ำปรึกษำ แนะน ำและบริกำรที่
เกี่ยวเนื่องแก่ผู้รับบริกำร โดยลักษณะและขอบเขตของงำน จะเป็นไปตำมควำมต้องกำรของ
ผู้รับบริกำรและมีจุดประสงค์เพ่ือเพ่ิมคุณค่ำและปรับปรุงกระบวนกำรด ำเนินงำนขององค์กร 
 

มาตรฐานและจริยธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน    
            มำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยใน หมำยถึง ข้อปฏิบัติงำนหลักๆ ของกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน 
ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ 

1. มำตรฐำนด้ำนคุณสมบัติ เป็นมำตรฐำนที่กล่ำวถึงลักษณะของงำนและบุคคลำกรที่ปฏิบัติงำนด้ำน
กำรตรวจสอบภำยใน 

 2. มำตรฐำนด้ำนกำรปฏิบัติงำน เป็นมำตรฐำนที่กล่ำวถึงลักษณะของงำนด้ำนกำรตรวจสอบภำยในและ
บรรทัดฐำนทำงคุณภำพที่สำมำรถน ำไปใช้ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน 
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2. วัตถุประสงค์ 
               ส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน เป็นหน่วยงำนที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือให้บริกำรต่อฝ่ำยบริหำรเพ่ือให้ควำม
เชื่อมั่น และให้ค ำปรึกษำอย่ำงเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ เพ่ือเพ่ิมคุณค่ำและพัฒนำกำรปฏิบัติงำนของ
มหำวิทยำลัยให้ดีขึ้นให้บรรลุเป้ำหมำย และวัตถุประสงค์ที่ก ำหนด ด้วยกำรประเมินและปรับปรุง ประสิทธิภำพ
ประสิทธิผลของกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรควบคุมภำยใน และกำรก ำกับดูแลอย่ำงเป็นระบบ 
 

3. สายการบังคับบัญชา 

 3.1 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนตรวจสอบภำยในเป็นผู้บริหำรสูงสุดของส ำนักงำนตรวจสอบภำยในและ
มีสำยกำรบังคับบัญชำขึ้นตรงต่ออธิกำรบดี 

 3.2 กำรเสนอแผนกำรตรวจสอบประจ ำปีให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน เสนอต่อ
อธิกำรบดีโดยผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบของมหำวิทยำลัย 

 3.3 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน รำยงำนผลกำรตรวจสอบต่ออธิกำรบดีโดยผ่ำนควำม
เห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบของมหำวิทยำลัย 

 
4. อ านาจหน้าที่ 

 4.1 ส ำนักงำนตรวจสอบภำยในมีหน้ำที่ในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนทุกหน่วยงำนในมหำวิทยำลัย
และมีอ ำนำจในกำรเข้ำถึง ข้อมูล เอกสำร ระบบงำน ทรัพย์สิน เจ้ำหน้ำที่ที่เก่ียวข้องกับงำนตรวจสอบ 

 4.2 ส ำนักงำนตรวจสอบภำยในไม่มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรก ำหนดนโยบำย วิธีปฏิบัติงำน หรือแก้ไข 
กำรบริหำรควำมเสี่ยงและระบบกำรควบคุมภำยใน ซึ่งหน้ำที่ดังกล่ำวอยู่ในควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรทุกระดับ
ที่เก่ียวข้อง ผู้ตรวจสอบภำยในมีหน้ำที่เป็นเพียงผู้ให้ค ำปรึกษำแนะน ำ 
 

5. ความรับผิดชอบ 
 ส ำนักงำนตรวจสอบภำยในต้องปฏิบัติงำนให้บรรลุวัตถุประสงค์ในกำรจัดตั้งส ำนักงำนตรวจสอบ
ภำยใน โดยให้รำยงำนผลกำรตรวจสอบและกำรให้ข้อมูลเชิงวิเครำะห์ ประเมินผล ข้อเสนอแนะ ค ำปรึกษำ ตำม
แนวทำงท่ีมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยในก ำหนดไว้ โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 
               5.1 ส ำนักงำนตรวจสอบภำยในต้องปฏิบัติงำนให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ในกำรจัดตั้ง  โดยให้
รำยงำนผลกำรตรวจสอบและกำรให้ข้อมูลเชิงวิเครำะห์ ประเมินผล ข้อเสนอแนะ ค ำปรึกษำให้เป็นไปตำมค ำ
นิยำมมำตรฐำนและคู่มือแนวปฏิบัติกำรตรวจสอบภำยในของกรมบัญชีกลำง กรณีที่ไม่ได้ก ำหนดไว้ให้ถือปฏิบัติ
ตำมมำตรฐำนสำกล 



 3 

 5.2 ส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน ต้องประสำนงำนกับหน่วยรับตรวจเพ่ือให้ผู้บริหำรของหน่วยรับ
ตรวจมีส่วนร่วมในกำรให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะในอันที่จะท ำให้ผลกำรตรวจสอบมีประโยชน์สำมำรถน ำไปสู่  
กำรพัฒนำปรับปรุงแก้ไขกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
 5.3 ส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน ต้องประสำนงำนกับส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินและหน่วยงำน
ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนของมหำวิทยำลัยบรรลุเป้ำหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์
สูงสุด 
 5.4 ส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน ควรจัดล ำดับกิจกรรมที่จะตรวจสอบและเสนอแผนตำรำงเวลำ   
ต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบของมหำวิทยำลัย พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ 

5.5 กำรพิจำรณำล ำดับกิจกรรมที่จะตรวจสอบและเวลำด ำเนินกำรให้พิจำรณำจำกควำมเสี่ยง     
ที่มีสำระส ำคัญ 

5.6 ผู้ตรวจสอบภำยใน มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรด ำเนินกำร ติดตำมผลกำรตรวจสอบใน
ประเด็นข้อตรวจพบ และข้อเสนอแนะต่ำงๆ ภำยในระยะเวลำที่เหมำะสม 
 5.7 ปฏิบัติงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบภำยใน ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร
ตรวจสอบและอธิกำรบดี 
 5.8 ในกรณีที่อธิกำรบดีเห็นชอบให้ว่ำจ้ำงผู้เชี่ยวชำญจำกภำยนอกมำร่วมปฏิบัติงำนตรวจสอบ ให้
ส ำนักงำนตรวจสอบภำยในเสนอขอบเขตและรำยละเอียดของงำน คุณสมบัติของผู้รับจ้ำง ระยะเวลำด ำเนินกำร
และผลงำนที่คำดหวังจำกผู้รับจ้ำง รวมทั้งข้อเสนอโครงกำรของผู้รับจ้ำงต่ออธิกำรบดีพิจำรณำอนุมัติให้ว่ำจ้ำง
ผู้เชี่ยวชำญต่อไป 
 5.9 ส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน มีกำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำในด้ำนต่ำง ๆ ได้แก่ ด้ำนกำรตรวจสอบ
ภำยใน ด้ำนระบบบัญชี ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบ ด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในให้แก่
บุคลำกรมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ซึ่งมีรูปแบบกำรให้บริกำรหลำยช่องทำง โดยเป็นลำยลักษณ์อักษร หรือ
โทรศัพท์ จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ กำรเดินทำงมำหำรือที่ส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน 
 

6. การติดตามผลการตรวจสอบ 
 ส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน จะแจ้งรำยงำนผลกำรตรวจสอบให้หน่วยรับตรวจทรำบ เพ่ือให้หน่วย 

รับตรวจด ำเนินกำรแก้ไขตำมข้อเสนอแนะ (ตำมแบบ ตส.15/50 ) แล้วชี้แจงผลกำรด ำเนินกำรส่งกลับมำที่
ส ำนักงำนตรวจสอบภำยในโดยมีระบบกำรติดตำมผลหน่วยรับตรวจ ดังนี้ 

             6.1 หน่วยรับตรวจต้องชี้แจงผลกำรด ำเนินกำรตำมข้อเสนอแนะแล้วส่งกลับมำที่ส ำนักงำนตรวจสอบ 
ภำยใน ภำยใน 60 วัน นับจำกวันที่หน่วยรับตรวจได้รับรำยงำนผลกำรตรวจสอบ 
 6.2 ส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน จะรวบรวมค ำชี้แจงของหน่วยรับตรวจน ำเสนอต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบของมหำวิทยำลัย อธิกำรบดี และสภำมหำวิทยำลัย ทุกรอบ 6 เดือน 



 4 

 6.3 หำกหน่วยรับตรวจยังไม่สำมำรถด ำเนินกำรแก้ไขได้ ต้องชี้แจงเหตุผลและแจ้งก ำหนดระยะเวลำ
ด้วยว่ำจะสำมำรถด ำเนินกำรแล้วเสร็จได้เม่ือใด 
 6.4 หำกผลกำรด ำเนินงำนล่ำช้ำกว่ำก ำหนด ส ำนักงำนตรวจสอบภำยในจะมีหนังสือแจ้งเตือน และ
หำกค้ำงนำนเกินกว่ำ 1 ปี จะรำยงำนต่ออธิกำรบดี และ/หรือสภำมหำวิทยำลัยเพื่อพิจำรณำสั่งกำร 
 

7. การพัฒนาปรับปรุงงานตรวจสอบภายใน 
 ส ำนักงำนตรวจสอบภำยในต้องพัฒนำผู้ตรวจสอบภำยในให้มีควำมรู้ ควำมช ำนำญในด้ำนวิชำชีพ

อย่ำงเพียงพอ รวมถึงผลักดันให้ผู้ตรวจสอบภำยในพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรควำมเชื่อมั่นและกำรให้ค ำปรึกษำ 
แนะน ำรูปแบบวิธีกำรที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของผู้บริหำร ผู้รั บตรวจและผู้รับบริกำร 
รวมทั้งมีกำรปรับปรุงงำนหรือนวัตกรรมใหม่ ๆ อย่ำงต่อเนื่อง 

 
8. กรอบความประพฤติผู้ตรวจสอบภายใน 
 8.1 ควำมเป็นอิสระ ผู้ตรวจสอบภำยในต้องมีควำมเป็นอิสระในกำรปฏิบัติงำนและไม่ถูกจ ำกัดสิทธิ

ในกำรเข้ำถึงตำมอ ำนำจหน้ำที่ เพ่ือให้กำรตรวจสอบภำยในบรรลุผลโดยปรำศจำกอคติ ผู้ตรวจสอบภำยในรำยงำน
ตรงต่อผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน และผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนตรวจสอบภำยในรำยงำนต่อ
อธิกำรบดี 

 8.2 ควำมเที่ยงธรรม ผู้ตรวจสอบภำยในต้องมีทัศนคติที่ไม่ล ำเอียงหรือมีอคติไปทำงหนึ่งทำงใด 
และให้หลีกเลี่ยงในเรื่องของควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ใด ๆ 

 8.3 ข้อจ ำกัดของควำมเป็นอิสระและควำมเที่ยงธรรม ในกรณีที่มีเหตุหรือข้อจ ำกัดที่จะท ำให้
ผู้ตรวจสอบภำยในไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงเป็นอิสระหรือเที่ยงธรรม ผู้ตรวจสอบภำยในต้องเปิดเผยถึงเหตุ
หรือข้อจ ำกัดดังกล่ำวให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบตำมควำมเหมำะสม โดยลักษณะของกำรเปิดเผยจะขึ้นอยู่กับเหตุหรือ
ข้อจ ำกัดที่เกิดขึ้นในแต่ละกรณ ี

 
9. มาตรฐานจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน 
 ผู้ตรวจสอบภำยในจะด ำรงตน ประพฤติ ปฏิบัติตำมจรรยำบรรณของข้ำรำชกำรและกฎหมำยหรือ

ระเบียบอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และพึงยึดถือปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยในและจริยธรรมกำรปฏิบัติงำน
ตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำร 

 9.1 แนวปฏิบัติ 
   9.1.1 หลักปฏิบัติที่ก ำหนดในจริยธรรมกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน เป็นหลักกำรพ้ืนฐำน

ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ผู้ตรวจสอบภำยในพึงปฏิบัติ โดยใช้สำมัญส ำนึกและวิจำรณญำณอันเหมำะสม 
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   9.1.2 ผู้ตรวจสอบภำยในควรประพฤติปฏิบัติตนตำมกรอบจริยธรรมนี้ นอกเหนือจำกกำร
ปฏิบัติตำมจรรยำบรรณส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัย และกฎหมำยหรือระเบียบที่เก่ียวข้อง 

   9.1.3 ผู้ตรวจสอบภำยในพึงยึดถือและด ำรงไว้ซึ่งหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
          (1) ควำมซื่อสัตย์ (Integrity) ควำมซื่อสัตย์ของผู้ตรวจสอบภำยในจะสร้ำงให้เกิดควำม

ไว้วำงใจและท ำให้ดุลยพินิจของผู้ตรวจสอบภำยในมีควำมน่ำเชื่อถือและยอมรับจำกบุคคลทั่วไป 
          (2) ควำมเที่ยงธรรม (Objectivity) ผู้ตรวจสอบภำยในจะแสดงควำมเที่ยงธรรมเยี่ยงผู้

ประกอบวิชำชีพในกำรรวบรวมข้อมูล ประเมินผล และรำยงำนด้วยควำมไม่ล ำเอียง ผู้ตรวจสอบภำยในต้องท ำ
หน้ำที่อย่ำงเป็นธรรมในทุก ๆ สถำนกำรณ์ และไม่ปล่อยให้ควำมรู้สึกส่วนตัวหรือควำมรู้สึกนึกคิดของบุคคลอ่ืน
เข้ำมำมีอิทธิพลเหนือกำรปฏิบัติงำน  

          (3) กำรปกปิดควำมลับ (Confidentiality) ผู้ตรวจสอบภำยในจะเคำรพในคุณค่ำและ
สิทธิของผู้เป็นเจ้ำของข้อมูลที่ได้รับทรำบจำกกำรปฏิบัติงำน และไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่ำว  โดยไม่ได้รับอนุญำต
จำกผู้ที่มีอ ำนำจหน้ำที่โดยตรงเสียก่อน ยกเว้นในกรณีที่มีพันธะในแง่ของงำนอำชีพ และเกี่ยวข้องกับกฎหมำย
เท่ำนั้น  

          (4) ควำมสำมำรถในหน้ำที่ (Competency) ผู้ตรวจสอบภำยในจะน ำควำมรู้ ทักษะและ
ประสบกำรณ์มำใช้ในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเต็มที่ 

 9.2 หลักปฏิบัติ  
   9.2.1 ควำมซื่อสัตย์ (Integrity)  
          (1) ผู้ตรวจสอบภำยในต้องปฏิบัติหน้ำที่ของตนด้วยควำมซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียร  และมี

ควำมรับผิดชอบ  
             (2) ผู้ตรวจสอบภำยในต้องปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ และเปิดเผยข้อมูล

ตำมวิชำชีพที่ก ำหนด  
          (3) ผู้ตรวจสอบภำยในต้องไม่เข้ำไปเกี่ยวข้องในกำรกระท ำใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมำย หรือ 

ไม่เข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรกระท ำที่อำจน ำควำมเสื่อมเสียมำสู่วิชำชีพกำรตรวจสอบภำยใน หรือสร้ำงควำมเสียหำย
ต่อมหำวิทยำลัย  

          (4) ผู้ตรวจสอบภำยในต้องให้ควำมเคำรพและสนับสนุนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย 
ระเบียบ ข้อบังคับและจรรยำบรรณของมหำวิทยำลัย  

   9.2.2 ควำมเที่ยงธรรม (Objectivity)  
          (1) ผู้ตรวจสอบภำยในต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสร้ำงควำมสัมพันธ์ใด ๆ ที่จะน ำไปสู่

ควำมขัดแย้งกับผลประโยชน์ของมหำวิทยำลัย รวมทั้งกระท ำกำรใด ๆ ที่จะท ำให้เกิดอคต ิล ำเอียง จนเป็นเหตุให้
ไม่สำมำรถปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบได้อย่ำงเที่ยงธรรม 
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          (2) ผู้ตรวจสอบภำยในไม่พึงรับสิ่งของใดๆ ที่จะท ำให้เกิดหรือก่อให้เกิดควำมไม่เที่ยง
ธรรม ในกำรใช้วิจำรณญำณเยี่ยงผู้ประกอบวิชำชีพพึงปฏิบัติ  

          (3) ผู้ตรวจสอบภำยในต้องเปิดเผยหรือรำยงำนข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญทั้งหมดที่
ตรวจพบ ซึ่งหำกละเว้นไม่เปิดเผยหรือไม่รำยงำนข้อเท็จจริงดังกล่ำวแล้วอำจจะท ำให้รำยงำนบิดเบือนไปจำก
ข้อเท็จจริง หรือเป็นกำรปิดบังกำรท ำผิดกฎหมำย  

   9.2.3 กำรปกปิดควำมลับ (Confidentiality)  
          (1) ผู้ตรวจสอบภำยในต้องมีควำมรอบคอบในกำรใช้และรักษำข้อมูลต่ำง ๆ ที่ได้รับจำก

กำรปฏิบัติงำน  
          (2) ผู้ตรวจสอบภำยในต้องไม่น ำข้อมูลต่ำง ๆ ที่ได้รับจำกกำรปฏิบัติงำนไปใช้แสวงหำ

ผลประโยชน์เพื่อตนเอง และจะไม่กระท ำกำรใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมำยและประโยชน์ของมหำวิทยำลัย 
   9.2.4 ควำมสำมำรถในหน้ำที่ (Competency)  
          (1) ผู้ตรวจสอบภำยในต้องปฏิบัติหน้ำที่เฉพำะในส่วนที่ตนมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ 

ทักษะ และประสบกำรณ์ท่ีจ ำเป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำนเท่ำนั้น  
          (2) ผู้ตรวจสอบภำยในจะต้องปฏิบัติหน้ำที่โดยยึดหลักมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยใน  
          (3) ผู้ตรวจสอบภำยในต้องพัฒนำศักยภำพของตนเอง รวมทั้งพัฒนำประสิทธิผล  และ

คุณภำพของกำรให้บริกำรอย่ำงสม่ ำเสมอและต่อเนื่อง 
 

   ทั้งนีต้ั้งแต่วันที ่ 11  สิงหำคม  2558  เป็นต้นไป และให้ยกเลิกฉบับลงวันที่  30  กรกฎำคม  2557  
 
  
 
 

ศำสตรำจำรย์ ดร. สมคิด    เลิศไพฑูรย์)                      
          อธิกำรบดี 

 

 

 

 


