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กฎบัตรการตรวจสอบภายใน  
สํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
------------------------------------------- 

 
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการปฏิบัติหนาที่ของผูตรวจสอบภายใน พ.ศ. 

๒๕๔๖ ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการตรวจสอบภายในของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ และ
มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน  กําหนดใหมีการจัดทํากฎบัตรการตรวจสอบ
ภายในและใหมีการทบทวนอยางนอยปละหน่ึงคร้ัง เพ่ือเปนการกําหนดอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของ
ผูตรวจสอบภายในอยางเปนทางการ รวมทั้งเพ่ือใหการตรวจสอบภายในของสํานักงานตรวจสอบภายในมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันจะเปนประโยชนสูงสุดตอการดําเนินงานและการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
มหาวทิยาลัยจึงไดกําหนดกฎบัตรการตรวจสอบภายในขึ้น เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานดังตอไปนี้   

 
ขอ ๑ ในกฎบัตรน้ี 

“มหาวิทยาลัย” หมายความวา  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
“สํานักงานตรวจสอบภายใน” หมายความวา สํานักงานตรวจสอบภายในที่ตั้งขึ้นตาม

ประกาศมหาวิทยาลัย เร่ือง การแบงหนวยงานภายในของสวนงาน พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือทําหนาที่เกี่ยวกับการ
ตรวจสอบภายใน ใหคําแนะนําและใหคําปรึกษาตอผูบริหารและหนวยรับตรวจ และขึ้นตรงตออธิการบดี 

 “หนวยรับตรวจ” หมายความวา  สวนงานตามประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เร่ือง  
การจัดตั้งสวนงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ หนวยงานภายในสวนงานตามประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
เร่ือง การแบงหนวยงานภายในสวนงาน พ.ศ. ๒๕๕๘ ผูรับผิดชอบโครงการพิเศษ และคณะบุคคลที่รับผิดชอบ
การจัดการศึกษาพิเศษ 

 “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการตรวจสอบตามระเบียบมหาวิทยาลัย 
สวนดุสิต วาดวยคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

“ประธานกรรมการ” หมายความวา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
“ผูบริหาร” หมายความวา อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสํานักงาน

มหาวิทยาลัย ผูอํานวยการสํานักงานวิทยาเขต  ผูอํานวยการสํานัก สถาบัน หัวหนาสวนงานอื่นที่เทียบเทา
คณะ ผูชวยอธิการบดี รองคณบดี รองผูอํานวยการ รองหัวหนาสวนงานอ่ืนที่เทียบเทาคณะ ผูอํานวยการกอง
หรือหัวหนาหนวยงานอื่นที่เทียบเทากองตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด 

“หัวหนาสํานักงานตรวจสอบภายใน”  หมายความวา ผูบริหารซ่ึงไดรับการแตงตั้งเพ่ือปฏิบัติ
หนาที่กํากับดูแลการบริหารงานสํานักงานตรวจสอบภายใน 

“ผูตรวจสอบภายใน” หมายความวา ผูซึ่งไดรับการแตงตั้งจากอธิการบดีใหปฏิบัติหนาที่
เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

 “การตรวจสอบภายใน” หมายความวา กิจกรรมการใหความเชื่อม่ันและการใหคําปรึกษา
อยางเที่ยงธรรมและเปนอิสระ เพ่ือเพ่ิมคุณคาและปรับปรุงการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย  การตรวจสอบ
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ภายในจะชวยใหมหาวิทยาลัยบรรลุเปาหมายดวยการประเมินปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
กระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกํากับดูแลอยางเปนระบบ 

 “การควบคุมภายใน”  หมายความวา กระบวนการปฏิบัติงานที่ผูบริหารและบุคลากรของ
หนวยรับตรวจจัดใหมีขึ้นเพ่ือสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวา การดําเนินงานของหนวยงานรับตรวจจะ
บรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน ดานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงาน รวมถึงการ
ดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การร่ัวไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริต
ในหนวยรับตรวจ ดานความเชื่อถือไดของรายงานการเงิน และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ 
ประกาศ และมติคณะรัฐมนตรี 

“ความเสี่ยง”  หมายความวา เหตุการณ การกระทําใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใตสถานการณที่
ไมแนนอนและสงผลกระทบหรือสรางความเสียหาย ทั้งที่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน หรือกอใหเกิดความ
ลมเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัยและเปาหมายสํานักงานตรวจสอบภายใน 

“การบริหารความเสี่ยง” หมายความวา การบริหารปจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้ง
กระบวนการดําเนินงานตาง ๆ โดยลดผลกระทบและโอกาสที่จะทําใหเกิดความเสียหาย เพื่อใหระดับของความ
เสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยูในระดับที่มหาวิทยาลัยยอมรับได 

“การสอบทาน” หมายความวา การสอบยอนกลับรายการมีหลักฐานหรือรายการน้ันเปนจริง
หรือไมหรือการตรวจทานวาการปฏิบัติงานเปนไปตามวิธีการ เงื่อนไข เหตุการณหรือไม  

“การใหความเชื่อมั่น” หมายความวา  การตรวจสอบหลักฐานตาง ๆ อยางเที่ยงธรรมเพื่อให 
ไดมาซ่ึงการประเมินผลอยางเปนอิสระในกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดีอยางเปนระบบ  

 “การใหคําปรึกษา” หมายความวา กิจกรรมใหคําปรึกษา แนะนํา และบริการที่เก่ียวเน่ืองแก
หนวยรับตรวจ โดยลักษณะและขอบเขตของงานจะเปนไปตามขอตกลงที่ทําขึ้นรวมกันกับหนวยรับตรวจ โดยมี
จุดประสงคเพื่อเพ่ิมคุณคาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ  

“ความเปนอิสระ” หมายความวา สภาพที่ปราศจากเงื่อนไขที่ทําใหหรืออาจจะทําให
ผูปฏิบัติงานไมสามารถรักษาความเที่ยงธรรมไวได ทั้งน้ีจะตองมีการดูแลใหมีความเปนอิสระในทุก ๆ สวน ไม
วาจะเปนในระดับผูตรวจสอบ ภารกิจการตรวจสอบ หนวยงานตรวจสอบ และในระดับขององคกร 

“ความเที่ยงธรรม” หมายความวา ทัศนคติอันปราศจากความเอนเอียงที่เอ้ือใหผูตรวจสอบ
ภายในสามารถทํางานตามภารกิจดวยความเชื่อมั่นในผลงาน และไมมีการลดหยอนในคุณภาพของงาน ทั้งน้ี
วิจารณญาณผูตรวจสอบภายในจะตองไมอยูภายใตการชักจูงหรือชักนําจากผูอื่นหรือกิจกรรมอ่ืน 

“ความขัดแยงทางผลประโยชน”  หมายความวา ความสัมพันธใด ๆ ที่ขัดแยงหรืออาจจะ
ขัดแยง ทําใหมหาวิทยาลัยไมไดประโยชนสูงสุดที่พึงไดรับ ความขัดแยงทางผลประโยชน น้ีอาจจะทําให  
ผูปฏิบัติงานเกิดความลําเอียง และไมสามารถปฏิบัติภาระหนาที่ไดอยางเที่ยงธรรม  

“การกํากับดูแลกิจการที่ดี” หมายความวา การจัดใหมีโครงสรางที่ดีของการจัดการและการ
ดําเนินกิจการของมหาวิทยาลัย รวมทั้งความสัมพันธที่ดีระหวางผูบริหารและบุคลากร เพ่ือสรางความสามารถ
ในการดําเนินงานใหเจริญเติบโต 

“มาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน” หมายความวา กรอบหรือแนวทาง
ในการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายใน เพ่ือใหผูตรวจสอบภายในมีผลการปฏิบัติงานอันนาเชื่อถือ มีคุณภาพ
และเปนที่ยอมรับจากทุกฝาย 
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“กรอบความประพฤติและจริยธรรมของผูตรวจสอบภายใน” หมายความวา แนวปฏิบัติและ
หลักปฏิบัติใหผูตรวจสอบภายในประพฤติปฏิบัติตนภายใตกรอบความประพฤติที่ดีงาม อันจะนํามาซึ่ง
หลักประกันความเชื่อม่ันและใหคําปรึกษาอยางเที่ยงธรรมและเปนอิสระ    

 
หมวดที่ ๑ 

วัตถุประสงค 
 
ขอ ๒ วัตถุประสงคของการตรวจสอบภายในมีดังน้ี 

  (๑) เพ่ือใหการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยมีการควบคุมภายในที่ดี มีความโปรงใสตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

(๒) เพ่ือใหความม่ันใจวาขอมูลทางการเงิน การบริหารงาน และการดําเนินงานที่สําคัญมี
ความถูกตอง เชื่อถือได ทันเวลา และมีกลไกกํากับดูแลที่นาเชื่อถือ 

(๓) เพื่อใหการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจเปนไปตามกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบ และ
มติคณะรัฐมนตรี 

(๔) เพื่อสรางคุณคาและปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีขึ้น เพ่ือเกิดความม่ันใจวาการบริหารงาน
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดความคุมคาของจายใชเงิน 

(๕) เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งและสงเสริมใหมหาวิทยาลัยมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี และ
เปนที่ยอมรับแกสาธารณชน 

 
หมวดที่ ๒ 

นโยบายการตรวจสอบภายใน 
 

ขอ ๓ สํานักงานตรวจสอบภายในไดกําหนดนโยบายการตรวจสอบภายในเพื่อใหการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบเปนแบบมืออาชีพ อันจะเกิดประโยชนตอมหาวิทยาลัยทั้งในดานประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
ความคุมคา  ดังนี้  

(๑) ตรวจสอบภายในตองปฏิบัติหนาที่ดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีความเปนอิสระ เที่ยงธรรม 
โปรงใส และดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยคํานึงถึงความคุมคาในเร่ืองที่จะทําการตรวจสอบ 

(๒) การปฏิบัติงานตรวจสอบใหใชรูปแบบกัลยาณมิตร 
(๓) ผูตรวจสอบภายในตองมีความสามัคคีและทํางานเปนทีม 
(๔) ผูตรวจสอบภายในตองปฏิบัติตอหนวยรับตรวจเสมือนลูกคา 
(๕) ผูตรวจสอบภายในตองปฏิบัติงานตรวจสอบดวยความรอบคอบเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ

พึงปฏิบัติ 
(๖) ผูตรวจสอบภายในตองปฏิบัติงานใหเปนไปในทิศทางและมาตรฐานเดียวกัน โดยยึด

ปฏิบัติตามคูมือการตรวจสอบภายใน 
(๗) ผูตรวจสอบภายในตองวางแผนการตรวจสอบใหครอบคลุมถึงความเสี่ยงขององคกร 
(๘) ผูตรวจสอบภายในควรนําโปรแกรมการตรวจสอบคอมพิวเตอรมาใชเปนเคร่ืองมือ

ตรวจสอบ เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกมหาวิทยาลัย 
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(๙) หัวหนาสํานักงานตรวจสอบตองมีประชุมผูตรวจสอบภายในอยางนอยไตรมาสละคร้ัง 
เพ่ือไดทราบปญหาจากการตรวจสอบและหาแนวทางแกไขรวมกัน 

(๑๐)  ผูตรวจสอบภายในตองใหความสําคัญตอขอเสนอแนะจากผูบริหาร คณะกรรมการและ
สภามหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง 

 
หมวดที่ ๓ 

ขอบเขต หนาที่และความรับผิดชอบ 
 

ขอ ๔  สํานักงานตรวจสอบภายในมีขอบเขตความรับผิดชอบดานการตรวจสอบภายใน ดังน้ี 
 (๑) กําหนดวัตถุประสงค เปาหมาย ขอบเขตความรับผิดชอบ และแนวทางการปฏิบัติงาน

ของสํานักงานตรวจสอบภายใน  
(๒) ตรวจสอบและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ ดังน้ี 

 (๒.๑) ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมภายในและ
การบริหารความเสี่ยงของหนวยรับตรวจ พรอมเสนอแนวทางการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน การ
บริหารความเสี่ยง การควบคุมกํากับดูแลอยางตอเนื่อง 
       (๒.๒) ตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพยสินของหนวยรับ
ตรวจใหมีความเหมาะสมกับประเภทของทรัพยสินนั้น 

 (๒.๓) สอบทานความถูกตอง ครบถวน และเชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของ
มหาวิทยาลัย  

 (๒.๔) สอบทานระบบการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจใหเปนไปตามมาตรฐาน และ/
หรือ กฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี เพ่ือใหมั่นใจวาสามารถนําไปสูการปฏิบัติงานที่ตรง
ตามเปาหมาย วัตถุประสงค และสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 

(๒.๕)  ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกหนวยรับตรวจ เพ่ือใหการ
ปรับปรุงแกไขของหนวยรับตรวจเปนไปตามขอเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ 

(๓) สอบทานผลการประเมินการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงใหเปนไปตาม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

(๔) ประสานงานกับคณะกรรมการและผูสอบบัญชี เพ่ือหารือรวมกันเก่ียวกับขอบเขตการ
ตรวจสอบ แนวทางการตรวจสอบ ผลการตรวจสอบ และขอสังเกตของผูสอบบัญชี  

(๕) ทบทวนคูมือการตรวจสอบภายใน  เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป 
โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

(๖) ทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายในทุกป เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณและแนวทาง
ปฏิบัติที่มีการเปลี่ยนแปลงแปลง และนําเสนออธิการบดีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ โดยผานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ และเผยแพรใหหนวยรับตรวจทราบ 

(๗) จัดทําแผนการตรวจสอบประจําป แผนการตรวจสอบระยะยาวสามป และนําเสนอ
อธิการบดีเพ่ือพิจารณาอนุมัตภิายในเดือนกันยายนของทุกป โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

(๘) รายงานผลการตรวจสอบตออธิการบดี โดยผานความเห็นจากคณะกรรมการ และให
ประธานกรรมการเปนผูลงนามรับรองรายงานผลการตรวจสอบ กรณีเร่ืองที่ตรวจพบเปนเร่ืองที่จะมีผลเสียหาย
ตอทางมหาวิทยาลัยใหรายงานผลการตรวจสอบใหอธิการบดทีันท ี 



๕ 
 

สํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 

(๙) ใหคําแนะนําปรึกษาแกผูบริหาร หนวยรับตรวจหรือผูที่เก่ียวของ เพ่ือใหมีการปฏิบัติงาน
ไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพและมีการปรับปรุงแกไขการดําเนินงาน ทั้งน้ีการใหคําปรึกษานั้นตองไมกระทบ
ตอความเปนอิสระและไมทําใหการใชวิจารณญาณของผูตรวจสอบภายในตองเบี่ยงเบน 

(๑๐) จัดทํารายงานการประเมินตนเอง 
(๑๑) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบภายในตามที่ไดรับมอบหมายจากอธิการบดี

และ/หรือคณะกรรมการ 
  

หมวดที่ ๔ 
สายการบังคับบัญชา 

 
ขอ ๕ สํานักงานตรวจสอบภายในขึ้นตรงตออธิการบดี และหัวหนาสํานักงานตรวจสอบภายในมี 

สายการบังคับบัญชาขึ้นตรงตออธิการบดี 
   

หมวดที่ ๕ 
ความเปนอิสระ 

 
ขอ ๖ หัวหนาสํานักงานตรวจสอบภายในและผูตรวจสอบภายในใหดํารงไวซึ่งความเปนอิสระ ไมมี

สวนไดเสียในกิจกรรมที่ตรวจสอบ ปราศจากการแทรกแซงในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นใน 
การตรวจสอบของผูบริหารหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด  

ขอ ๗  หัวหนาสํานักงานตรวจสอบภายในและผูตรวจสอบภายในพึงปฏิบัติภารกิจและหนาที่ความ
รับผิดชอบดวยความเปนกลาง ซ่ือสัตย สุจริต ปราศจากอคติ และมีอิสระในการแสดงความเห็น การรายงาน
ดวยความเที่ยงธรรมตามมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน 

ขอ ๘ ในการปฏิบัติงานตรวจสอบเพ่ือใหความเชื่อม่ันการใหคําปรึกษาอยางเปนทางการ  
ผูตรวจสอบภายในตองเปดเผยรายละเอียดของผลกระทบที่มีตอความเปนอิสระ ความเที่ยงธรรมและเปดเผย
ความขัดแยงทางผลประโยชน โดยรายงานตอหัวหนาสํานักงานตรวจสอบภายใน 

 
หมวดที่ ๖ 

สิทธิ 
 
ขอ ๙ หัวหนาสํานักงานตรวจสอบภายในและผูตรวจสอบภายในมีสิทธิ ดังนี้ 

(๑) เขารวมประชุมกับผูบริหารในเร่ืองเกี่ยวกับนโยบาย และการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
เพ่ือรับทราบขอมูลที่จะเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน   

(๒) ไดรับความรวมมือจากหนวยรับตรวจในการเขาถึงขอมูล เอกสาร หลักฐาน และ
ทรัพยากรตาง ๆ และสถานที่ของหนวยรับตรวจอยางเต็มที่  เพ่ือสนับสนุนใหงานตรวจสอบภายในและ 
การกํากับดูแลกิจการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

(๓) ไดรับการจัดสรรทรัพยากร บุคลากร และงบประมาณ เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 



๖ 
 

สํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 

หมวดที่ ๗ 
หนาที่ความรับผิดชอบของหนวยรับตรวจ  

 
ขอ ๑๐ หนวยรับตรวจมีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังน้ี  

   (๑) อํานวยความสะดวกและใหความรวมมือแกผูตรวจสอบภายใน 
 (๒) จัดใหมีระบบการเก็บเอกสาร ในการปฏิบัติงานที่เหมาะสม และครบถวน 
 (๓) จัดเตรียมรายละเอียดแผนงาน/โครงการ ตลอดจนเอกสารที่เก่ียวของในการปฏิบัติงาน

เพ่ือประโยชนในการตรวจสอบ 
   (๔) จัดทําบัญชีและจัดเก็บเอกสารประกอบรายการบัญชี พรอมที่จะใหผูตรวจสอบภายใน
ตรวจสอบได 
   (๕) ชี้แจงและตอบขอซักถามตาง ๆ พรอมทั้งหาขอมูลเพ่ิมเติมใหแกผูตรวจสอบภายใน 
   (๖) ปฏิบัติตามขอทักทวง และขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายในในเร่ืองตาง ๆ ที่
อธิการบดสีั่งใหปฏิบัติ 
  กรณีที่เจาหนาที่ของหนวยรับตรวจกระทําการโดยจงใจไมปฏิบัติ หรือละเลยตอการปฏิบัติ
หนาที่ดังกลาว ใหผูตรวจสอบภายในรายงานอธิการบดพิีจารณาสั่งการตามควรแกกรณี 

 
หมวดที่ ๘ 

มาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพผูตรวจสอบภายใน 
 

ขอที่ ๑๑ การปฏิบัติงานของสํานักงานตรวจสอบภายใหเปนไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินวาดวยการปฏิบัติหนาที่ของผูตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๔๖ ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการ
ตรวจสอบภายในของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน 
คูมือการตรวจสอบภายใน และกรอบความประพฤติและจริยธรรมของผูตรวจสอบภายใน 

 
หมวดที่ ๙ 

กรอบความประพฤติและจริยธรรมของผูตรวจสอบภายใน  
 

ขอ ๑๒ ผูตรวจสอบภายในตองประพฤติตนใหอยูในกรอบความประพฤติและจริยธรรมของ 
ผูตรวจสอบภายใน ดังน้ี 

(๑) ความมีจุดยืนที่ม่ันคง (Integrity) ผูตรวจสอบภายในตองมีจุดยืนที่ม่ันคงซึ่งกอใหเกิด
ความนาเชื่อถือ และยอมรับจากบุคคลทั่วไป โดยมีหลักปฏิบัติ คือ  

(๑.๑) ผูตรวจสอบภายในตองปฏิบัติหนาที่ของตนดวยความซ่ือสัตย ขยันหม่ันเพียร และมี
ความรับผิดชอบ 

(๑.๒) ผูตรวจสอบภายในตองปฏิบัติตามกฎหมาย และเปดเผยขอมูลตามที่กฎหมายและ
วิชาชีพกําหนด 

(๑.๓) ผูตรวจสอบภายในตองไมเขาไปเก่ียวของในการกระทําใดๆ ที่ขัดตอกฎหมาย 
หรือไมเขาไปมีสวนรวมโดยเจตนาในกิจกรรมที่ขัดตอกฎหมาย หรือการกระทําที่อาจนําความเสื่อมเสียมาสู
วิชาชีพการตรวจสอบภายใน หรือสรางความเสียหายตอมหาวิทยาลัย   



๗ 
 

สํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 

(๑.๔) ผูตรวจสอบภายในตองใหความเคารพและสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ และจรรยาบรรณของผูตรวจสอบภายใน 

(๒) ความเที่ยงธรรม (Objectivity) ผูตรวจสอบภายในตองรวบรวมขอมูลประเมินผล และ
รายงานผลการตรวจสอบดวยความเที่ยงธรรมทุก ๆ สถานการณ ในการเขียนรายงานผลการตรวจสอบไมนํา
ความรูสึกสวนตัวหรือความรูสึกนึกคิดของผูอื่นเขามามีอิทธิพล โดยมีหลักปฏิบัติ คือ 

(๒.๑) ผูตรวจสอบภายในตองไมมีสวนเกี่ยวของหรือสรางความสัมพันธใด ๆ ที่จะนําไปสู
ความขัดแยงกับผลประโยชนของทางราชการรวมทั้งกระทําการใด ๆ ที่จะทําใหเกิดอคติจนเปนเหตุใหไม
สามารถปฏิบัติงานตรวจสอบตามหนาที่ความรับผิดชอบไดอยางเที่ยงธรรม 

(๒.๒) ผูตรวจสอบภายในไมพึงรับสิ่งของใด ๆ  ที่บั่นทอนหรืออาจบั่นทอนวิจารณญาณของ
ผูประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ 

(๒.๓) ผูตรวจสอบภายในตองเปดเผยหรือรายงานขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญทั้งหมดที่
ตรวจพบ  ซ่ึงหากละเวนไมเปดเผยหรือไมรายงานขอเท็จจริงดังกลาวแลว จะทําใหรายงานการตรวจสอบ
บิดเบือนไปจากขอเท็จจริง หรือเปนการปดบังการกระทําที่ผิดกฎหมาย 

(๓) การปกปดความลับ (Confidentiality) ผูตรวจสอบภายในจะตองเคารพตอสิทธิแหง
ขอมูลที่ตนไดรับทราบจากการปฏิบัติงาน และไมเปดเผยขอมูลดังกลาว โดยไมไดรับอนุญาตจากผูมีอํานาจ
หนาที่โดยตรง เวนแตการเปดเผยน้ันเกี่ยวของกับกฎหมายและกระทําเพ่ือประโยชนของมหาวิทยาลัย โดยมี
หลักปฏิบัติ คือ 

(๓.๑) ผูตรวจสอบภายในตองมีความรอบคอบในการใชและปกปองขอมูลตาง ๆ ที่ไดมา
ระหวางการปฏิบัติงานตรวจสอบ  

(๓.๒) ผูตรวจสอบภายในตองไมนําขอมูลดังกลาวไปใชในการแสวงหาผลประโยชนเพ่ือ
ตนเอง และจะไมกระทําการใด ๆ ที่ขัดตอกฎหมาย และประโยชนของมหาวิทยาลัย 

(๔) ความสามารถในหนาที่ (Competency) ผูตรวจสอบภายในจะตองนําความรู ทักษะ และ
ประสบการณไปใชในการปฏิบัติหนาที่ตรวจสอบภายในอยางเต็มที่ โดยมีหลักปฏิบัติ คือ 

(๔.๑) ผูตรวจสอบภายในจะตองปฏิบัติหนาที่เฉพาะในงานสวนที่ตนมีความรู ทักษะ และ
ประสบการณ ที่จําเปนสําหรับงานสวนนั้นเทาน้ัน 

(๔.๒) ผูตรวจสอบภายในจะตองปฏิบัติงานตรวจสอบภายในโดยยึดมาตรฐานสากล 
การปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of 
Internal Auditing) เปนหลัก 

(๔.๓) ผูตรวจสอบภายในจะตองพัฒนาความชํานาญ ประสิทธิผล และคุณภาพของบริการ
อยางตอเนื่อง 

ขอ ๑๓ บทลงโทษหากพบหลักฐานและขอเท็จจริงวาหัวหนาสํานักงานตรวจสอบภายในหรือ 
ผูตรวจสอบภายในไมปฏิบัติตามกรอบความประพฤติและจริยธรรมขางตนมีดังน้ี 

(๑) บทลงโทษหัวหนาสํานักงานตรวจสอบภายในมีหาระดับ ดังน้ี 
ระดับหน่ึง อธิการบดีหรือคณะกรรมการวากลาวตักเตือนดวยวาจา 
ระดับสอง อธิการบดีหรือคณะกรรมการแจงเตือนเปนลายลักษณอักษร 
ระดับสาม อธิการบดีหรือคณะกรรมการปรับลดผลการประเมินความดีความชอบ 
ระดับสี ่อธิการบดีพิจารณาไมขึ้นเงินเดือน 
ระดับหา ปลดออกจากตําแหนงหัวหนาสํานักงานตรวจสอบภายใน 



๘ 
 

สํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 

(๒) บทลงโทษสําหรับผูตรวจสอบภายในมีหาระดับ ดังน้ี 
ระดับหนึ่ง หัวหนาสํานักงานตรวจสอบภายในวากลาวตักเตือนดวยวาจา 
ระดับสอง หัวหนาสํานักงานตรวจสอบภายในทําหนังสือแจงเตือนเปนลายลักษณอักษร 
ระดับสาม หัวหนาสํานักงานตรวจสอบภายในลดคะแนนการประเมินผลการพิจารณา

ความดีความชอบ  
ระดับสี่ หัวหนาสํานักงานตรวจสอบภายในพิจารณาเสนอไมขึ้นเงินเดือน 
ระดับหา หัวหนาสํานักงานตรวจสอบภายในลดคะแนนการประเมินผลการพิจารณา

ความดีความชอบเหลือระดับสอง (“๒”) หรือต่ํากวา และรายงานใหอธิการบดีและคณะกรรมการทราบ 
 

หมวดที่ ๑๐ 
ความสัมพันธกับคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
ขอ ๑๓ หัวหนาสํานักงานตรวจสอบภายในตองเขาประชุมกับคณะกรรมการทุกคร้ัง เวนแตมีเหตุอัน

ควรโดยไดรับความเห็นชอบจากประธานกรรมการ 
ขอ ๑๔ หัวหนาสํานักงานตรวจสอบภายในรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการอยางนอยป

ละหนึ่งคร้ัง 
ขอ ๑๕ หัวหนาสํานักงานตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบใหคณะกรรมการ 
ขอ ๑๖ หัวหนาสํานักงานตรวจสอบภายในทําหนาที่เลขานุการคณะกรรมการ 
ขอ ๑๗ หัวหนาสํานักงานตรวจสอบภายในขอความเหน็ชอบกฎบัตรการตรวจสอบภายใน แผนการ

ตรวจสอบ และคูมือการตรวจสอบจากคณะกรรมการ  
 

หมวดที่ ๑๑ 
ความสัมพันธกับผูบริหาร 

 
ขอ ๑๘ หัวหนาสํานักงานตรวจสอบควรหารือและวางแผนการตรวจสอบรวมกับผูบริหาร เพื่อให

ม่ันใจวาแผนการตรวจสอบและการดําเนินการตาง ๆ ครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวของอยางมีประสิทธิผล 
ขอ ๑๙ หัวหนาสํานักงานตรวจสอบภายในมีหนาที่รายงานผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะใหแก

ผูบริหาร 
 

หมวดที่ ๑๒ 
ความสัมพันธกับผูสอบบัญชี  

 
ขอ ๒๐ หัวหนาสํานักงานตรวจสอบภายในตองมีการประชุมหารือรวมกับผูสอบบัญชีอยางนอยปละ

หนึ่งคร้ัง 
ขอ ๒๑ หัวหนาสํานักงานตรวจสอบภายในตองมีการติดตามและตอบประเด็นขอสังเกตของผูสอบ

บัญชีอยางครบถวน 
 
 



๙ 
 

สํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 

หมวดที่ ๑๓ 
การพัฒนาบุคลากร  

 
ขอ ๒๒ หัวหนาสํานักงานตรวจสอบภายในตองสงเสริมและสนับสนุนใหผูตรวจสอบภายในพัฒนา

ความรู ทักษะ และความสามารถของตนเองอยางตอเน่ือง เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมืออาชีพ 
 

หมวดที่ ๑๔ 
การวางแผนการตรวจสอบประจําป และการวางแผนการตรวจสอบระยะยาว (สามป) 

 
ขอ ๒๓ หัวหนาสํานักงานตรวจสอบภายในรับผิดชอบในการจัดทําแผนการตรวจสอบประจําปและ

แผนการตรวจสอบระยะยาว (สามป)  
ขอ ๒๔ หัวหนาสํานักงานตรวจสอบภายในควรหารือรวมกับผูบริหารเพ่ือขอความเห็นชอบใน

แผนการตรวจสอบและขอเสนอแนะประเด็นตาง ๆ ที่ควรตรวจสอบเพิ่ม 
ขอ ๒๕ หัวหนาสํานักงานตรวจสอบภายในตองนําเสนอแผนการตรวจสอบประจําปและแผนการ

ตรวจสอบระยะยาว (สามป) เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กอนนําเสนออธิการบดีเพ่ือพิจารณา
อนุมัติ ภายในเดือนกันยายนของทุกป 

 
หมวดที่ ๑๕ 

การวางแผนการตรวจสอบในรายละเอียดและการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
 
ขอ ๒๖ แผนการตรวจสอบในรายละเอียดกําหนดขึ้นเปนลายลักษณ อักษร ไดแก ขอบเขต 

วัตถุประสงค และระยะเวลาการปฏิบัติงาน บุคลากรในการปฏิบัติงานตรวจสอบ ผูบริหารหนวยรับตรวจที่
เกี่ยวของและรายงานผลการปฏิบัติงาน 

ขอ ๒๗ แผนการตรวจสอบในรายละเอียดควรไดมีการหารือกับผูที่เก่ียวของหลักหรือผูบริหารหนวย
รับตรวจ กอนเร่ิมปฏิบัติงานตามความจําเปนและความเหมาะสม 

ขอ ๒๘ สํานักงานตรวจสอบภายในตองติดตามผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะที่ไดรายงานไว
อยางสมํ่าเสมอ 
 

หมวดที่ ๑๖ 
การรายงานการปดตรวจสอบและการรายงานติดตามผลการตรวจสอบ 

 
ขอ ๒๙ การรายงานผลการตรวจสอบตอผูบริหารหนวยรับตรวจควรจัดทําและนําเสนออยางรวดเร็ว 

ทันเวลา มีความถูกตองและเรียบรอย เพื่อใชในการสื่อสารกับผูบริหารหนวยรับตรวจ โดยกําหนดระยะเวลาใน
การนําเสนอภายในสิบวันทําการนับจากวันประชุมปดตรวจสอบ ทั้งน้ีเพ่ือใหหนวยรับตรวจไดดําเนินการ
ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะไดทันเวลา 

ขอ ๓๐ สํานักงานตรวจสอบภายในจัดทํารายงานผลการตรวจสอบ สรุปประเด็นสําคัญที่พบและ
ขอเสนอแนะตอคณะกรรมการและอธิการบดี ดังน้ี 



๑๐ 
 

สํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 

(๑) กรณีเปนขอบกพรอง โดยมีสาเหตุมาจากการไมปฏิบัติตามระบบงานที่ไดจัดวางไวและ
เปนเร่ืองเล็กนอย ใหผูตรวจสอบภายในแจงใหผูปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจทราบเพื่อแกไขขอบกพรอง
ดังกลาว แลวติดตามวาไดมีการแกไขขอบกพรองหรือไมในภายหลัง 

(๒) กรณีเปนขอบกพรอง โดยมีสาเหตุมาจากการไมปฏิบัตติามระบบงานที่ไดจัดวางไวและ
อาจเปนสาเหตุใหเกิดความเสียหายตอมหาวิทยาลัย ใหหัวหนาสํานักงานตรวจสอบภายในแจงหัวหนาหนวยรับ
ตรวจทราบพรอมขอเสนอแนะ และนําเสนอคณะกรรมการและอธิการบดีเพื่อพิจารณา ทั้งน้ีตองติดตามผลการ
แกไขขอบกพรองดังกลาวดวย 

(๓) กรณีเปนขอบกพรอง โดยมีสาเหตุมาจากไมมีระบบงานที่สอดคลองกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัย ใหหัวหนาสํานักงานตรวจสอบภายในแจงใหหัวหนาหนวยรับตรวจทราบพรอมขอเสนอแนะ และ
เสนอคณะกรรการและอธิการบดีเพื่อพิจารณา ทั้งน้ีตองติดตามผลการแกไขขอบกพรองดังกลาวดวย 

(๔) กรณีผลการตรวจสอบปรากฏวามีพฤติการณนาเชื่อไดวาเปนการทุจริต ใหหัวหนา
สํานักงานตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบพรอมพยานหลักฐานใหคณะกรรมการและอธิการบดีเพ่ือ
พิจารณาโดยเร็ว 

ขอ ๓๑ หัวหนาสํานักงานตรวจสอบภายในควรกําหนดและจัดใหมีระบบการติดตามการดําเนินงาน
ตามขอเสนอแนะ เพื่อใหมั่นใจวาผูบริหารไดนําไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิผล 

 
หมวดที่ ๑๗ 

คุณภาพ 
 

ขอ ๓๒ หัวหนาสํานักงานตรวจสอบภายในตองจัดทําใหมีนโยบาย คูมือหรือระเบียบวิธีการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ  

ขอ ๓๓ หัวหนาสํานักงานตรวจสอบภายในตองดําเนินการเพื่อใหมั่นใจวาผูตรวจสอบภายในไดรับ
การควบคุมดูแลอยางเหมาะสมในการปฏิบัติงาน โดยติดตามความคืบหนาประเมินคุณภาพและชี้แนะแนว
ทางการควบคุมดูแล 

ขอ ๓๔ หัวหนาสํานักงานตรวจสอบภายในควรมีการหารือผลการปฏิบัติงานตรวจสอบกับ
คณะกรรมการอยางสมํ่าเสมอ  

ขอ ๓๕ หัวหนาสํานักงานตรวจสอบภายในควรรับฟงความเห็นของหนวยรับตรวจเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานภายหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานตรวจสอบทุกคร้ัง เพ่ือประโยชนในการประเมินคุณภาพของ
สํานักงานตรวจสอบภายใน 

ขอ ๓๖ หัวหนาสํานักงานตรวจสอบภายในตองจัดใหมีการประเมินตนเองปละคร้ัง โดยปฏิบัติตาม
คูมือการตรวจสอบภายในของกรมบัญชีกลาง เพ่ือมุงไปสูแนวทางปฏิบัติที่ดี และสอดคลองกับมาตรฐานสากล
การปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน 

 
 
 
 
 
 




	auditcharter60
	scan0195

