
 
 
 
 
 
 

สวนงาน    หนวยตรวจสอบภายใน      โทรศัพท      8136 

ที ่ อว7601.1/130/2564       วันที ่    6 กันยายน 2564 

เรื่อง   กฎบัตรการตรวจสอบภายใน และกรอบคณุธรรมการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2565 

เรียน     อธิการบดี ผานผูชวยอธิการบดฝีายบริหารการเงิน ทรัพยสินและสารสนเทศ  

 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบฯ ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 3 กันยายน 2564 วาระที่ 4.2 การ

ทบทวน (ราง) กฎบัตรการตรวจสอบภายใน และกรอบคุณธรรมการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2565 คณะ

กรรมการฯ มีมติเห็นชอบ และเห็นควรเสนออธิการบดีเพ่ือลงนาม  

 กลุมงานตรวจสอบภายใน ใครขอเสนอกฎบัตรการตรวจสอบภายใน และกรอบคุณธรรมการตรวจสอบ

ภายใน พ.ศ. 2565 ตออธิการบดีเพ่ือลงนาม 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดลงนาม 

 

   

      (นางศิรินาฏ   ลือชาเชวง) 

  รักษาการหัวหนากลุมงานตรวจสอบภายใน  
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กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

 

 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน จัดทำขึ้นเพื่อใหผูปฏิบัติงานทุกระดับมีความเขาใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค 

ขอบเขตการปฏิบัติงาน หนาที่และความรับผิดชอบ แนวทางการดำเนินการและการปฏิบัติงานดานการตรวจสอบ

ภายใน เนื ้อหาของกฎบัตรการตรวจสอบภายในนี ้มีความสอดคลองกับหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวย

มาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561, หลักเกณฑ

กระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหนวยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2)

พ.ศ. 2562 และไดรับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลยัฯ 

คำนยิาม 

 การตรวจสอบภายใน กิจกรรมการใหความเชื่อมั่นและการใหคำปรึกษาอยางเที่ยงธรรม

และเปนอิสระ ซึ ่งจัดใหมีขึ ้นเพื ่อเพิ ่มคุณคาและปรับปรุงการ

ปฏิบ ัต ิงานให ด ีข ึ ้น ช วยให การดำเนินงานบรรล ุเปาหมาย 

วัตถุประสงคที่กำหนดไวดวยการประเมิน ปรับปรุงประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และ

การกำกับดูแลกิจการท่ีดี 

 คณะกรรมการตรวจสอบ คณะบุคคลซึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู ความสามารถ 

และประสบการณดานตาง ๆ ทำหนาที่กำกับดูแลใหมหาวิทยาลัย

มีระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ มีมาตรการบริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม ซึ่งไดรับการแตงตั้ง

จากสภามหาวิทยาลัย 

 หัวหนากลุมงานตรวจสอบภายใน ผูดำรงตำแหนงสูงสุดในกลุมงานตรวจสอบภายใน ทำหนาท่ีกำกับ

ดูแลการบริหารงานของกลุมงานตรวจสอบภายใน 

 ผูตรวจสอบภายใน บุคลากรในสังก ัดกล ุ มงานตรวจสอบภายใน มหาว ิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี มีหนาที่รับผิดชอบงานตรวจสอบ

ภายใน 

 



 มาตรฐานการตรวจสอบ หลักเกณฑการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประกอบดวย 2 ดาน

คือดานคุณสมบัติ และดานการปฏิบัติงาน เพื่อใหการปฏิบัติงาน

การตรวจสอบภายในเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สรางความ

เชื่อม่ันและการยอมรับจากบุคคลภายนอก 

 จรรยาบรรณการตรวจสอบ กรอบหรือแนวทางความประพฤติที่ดีงาม ในการปฏิบัติงานของผู

ตรวจสอบภายในอันจะนำมาซึ ่ งความเช ื ่อม ั ่น และการให

คำปรึกษาอยางเปนอิสระ เท่ียงธรรม มีคุณภาพ 

 ผูรับบริการ ผูรองขอรับการบรกิาร หรือหนวยรับตรวจ 

วัตถุประสงคของการตรวจสอบภายใน 

1. เพ่ือสรางความเชื่อม่ัน และใหคำปรึกษาอยางเท่ียงธรรม เปนอิสระ เพ่ิมคุณคา พัฒนาและปรับปรุง

การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยใหดีข้ึน  

2. เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยใหบรรลุตามเปาหมาย วัตถุประสงคท่ีกำหนดไวดวย

การประเมินและเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของกระบวนการบริหาร

ความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแลกิจการท่ีดี 

โครงสรางและสายการบังคับบัญชา 

1. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ข้ึนตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย 

2. การบริหารงานทั ่วไปของกลุ มงานตรวจสอบภายใน ใหกลุ มงานตรวจสอบภายในขึ ้นตรงตอ

อธิการบดี สำหรับการพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย ถอดถอน เลื่อนข้ัน เลื่อนตำแหนง และประเมินผล

งานของหัวหนากลุมงานตรวจสอบภายในเปนอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบประจำ

มหาวิทยาลัยในการใหขอเสนอแนะการพิจารณาดังกลาวตอสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้มหาวิทยาลัย

อาจกำหนดใหอธิการบดีมีสวนรวมในการพิจารณาดวยก็ได 

มาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพ 

 การปฏิบัติงานของกลุมงานตรวจสอบภายใน ตองเปนไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการ

ตรวจสอบภายในสำหรับหนวยงานของรัฐ และมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายในสากลของสมาคมผูตรวจสอบ

ภายในแหงประเทศไทย 

จรรยาบรรณของผูตรวจสอบภายใน 

1. ความซ่ือสัตย (Integrity) ผูตรวจสอบภายในจะตอง:- 

- ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตย ขยันหม่ันเพียร และมีสำนึกรับผิดชอบ 

- ปฏิบัติตามกฎหมายและเปดเผยขอมูลตามท่ีกฎหมายและวิชาชีพกำหนด 

- ไมมีสวนรวมโดยเจตนาในกิจกรรมที่ขัดตอกฎหมายหรือการกระทำที่อาจเสื่อมเสียตอวิชาชีพ

การตรวจสอบภายในหรือมหาวิทยาลัย 



- เคารพและสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ ขอบังคับและหลักจริยธรรมของ

มหาวิทยาลัย 

2. ความเท่ียงธรรม (Objectivity) ผูตรวจสอบภายในจะตอง:- 

- ไมมีสวนรวมในกิจกรรมหรือความสัมพันธที่บั่นทอนหรืออาจจะบั่นทอนการประเมินอยางเปน

กลาง หรือทำใหเกิดความลำเอียง ทั้งนี้รวมถึงการกระทำกิจกรรมหรือความสัมพันธที่ขัดตอ

ผลประโยชนของมหาวิทยาลัย 

- ไมรับสิ่งตอบแทนใด ๆ ที่บั่นทอน หรืออาจจะบั่นทอนวิจารณญาณของผูปฏิบัติงานวิชาชีพ

ตรวจสอบภายใน 

- เปดเผยหรือรายงานขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญทั้งหมดที่พบจากการตรวจสอบ สอบทาน 

ซ่ึงหากละเวนไมเปดเผยแลวอาจทำใหรายงานผลการตรวจสอบบิดเบือนไปจากขอเท็จจริงหรือ

เปนการปดบังการกระทำผิดกฎหมาย  

3. การรักษาความลับ (Confidentiality) ผูตรวจสอบภายในจะตอง:- 

- เก็บรักษาขอมูลท่ีไดมาระหวางการปฏิบัติงานและไมเปดเผยขอมูลกอนท่ีจะไดรับอนุญาตจากผู

มีอำนาจ เวนแตในกรณีที่เปนการเปดเผยขอมูลตามกฎหมายหรือตามจริยธรรมวิชาชีพที่พึง

กระทำได 

- รอบคอบในการใช ปกปอง และรักษาขอมูลตาง ๆ ท่ีมาจากการปฏิบัติหนาท่ี 

- ไมใชขอมูลที ่ไดมาเพื ่อผลประโยชนสวนตน หรือเพื ่อการใดที ่ขัดตอกฎหมายหรือขัดตอ

วัตถุประสงคท่ีสอดคลองตามกฎหมายและหลักจริยธรรมของมหาวิทยาลัย 

4. ความสามารถในหนาท่ี (Competency) ผูตรวจสอบภายในจะตอง:- 

- ปฏิบัติหนาที่เฉพาะในงานสวนที่ตนมีความรู ทักษะ และประสบการณ ไมรับหรือปฏิบัติงานท่ี

ตนเองไมมีความรู ความสามารถ เวนแตจะไดรับคำแนะนำหรือการสนับสนุนใหมีความรู 

ความสามารถท่ีเพียงพอในการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

- พัฒนาความรู ความสามารถทางวิชาชีพ รวมถึงความชำนาญและคุณภาพของการใหบริการ

อยางตอเนื่อง 

- ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในโดยยึดมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการตรวจสอบภายใน

สำหรับหนวยงานของรัฐ หรือมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน 

 

 

 

 

 

 



 

ภารกิจของกลุมงานตรวจสอบภายใน 

 ภารกิจของกลุมงานตรวจสอบภายใน คือการปฏิบัติงานใหความเชื่อมั่นและใหคำปรึกษาอยางเที่ยง

ธรรม เปนอิสระ เพิ่มคุณคา พัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยใหดีขึ้น และชวยใหมหาวิทยาลัย

บรรลุวัตถุประสงค เปาหมายที่กำหนดไวดวยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความ

เสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงสามารถแบงไดเปน 2 ประเภทดังนี้ 

1. งานบริการใหความเชื่อม่ัน (Assurance Services) คือการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานตาง ๆ อยาง

เท่ียงธรรมเพ่ือใหไดมาซ่ึงการประเมินผลอยางอิสระ ในการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการการ

กำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมของมหาวิทยาลัย ผูตรวจสอบภายในจะตอง

ปฏิบัติงานดวยความระมัดระวัง รอบคอบตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยแบงงานบริการออกเปน

ประเภทดังนี้ 

- การตรวจสอบทางการเงินและการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ (Financial and 

Compliance Audit) เปนการสอบทานความถูกตอง เชื่อถือไดของเอกสารทางการเงิน 

รายงานทางการเงิน ทะเบียนคุม และเอกสารหลักฐานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ รวมถึงการสอบ

ทานการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และมาตรฐานตาง ๆ ท่ี

เก่ียวของ  

- การตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินงาน (Performance Operation and 

Management Audit)  เปนการสอบทานเพื่อประเมินคุณภาพของการดำเนินงาน สอบ

ทานประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ของการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ/งาน/กิจกรรม/

โครงการ 

- การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Audit) เปนการ

ตรวจสอบ สอบทานงานที่ใชระบบสารสนเทศในการดำเนินงานซึ่งเปนสวนหนึ่งของการ

ตรวจสอบทางการเงิน, การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และการตรวจสอบการ

ดำเนินงาน 

- งานบริการใหความเห็นในเรื่องอื่น ๆ (Attestation Audit) เปนการตรวจสอบตามท่ี

ไดร ับมอบหมายจากผู บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ หรือไดร ับคำรองขอจาก

หนวยงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย เชนการตรวจสอบกรณีที่มีการทุจริตหรือการกระทำ

ท่ีสอไปในทางทุจริต 

2. งานบริการใหคำปรึกษา (Consulting Services) คือการบริการใหคำปรึกษา แนะนำ และบริการ

อื่น ๆ ที่เกี่ยวของโดยลักษณะงานและขอบเขตของงานจะจัดทำขอตกลงรวมกับผูรับบริการและมี

จุดประสงคเพ่ือเพ่ิมคุณคาใหกับมหาวิทยาลัย โดยการปรับปรุง พัฒนา กระบวนการการกำกับดูแล 

การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมของมหาวิทยาลัยใหดีข้ึน 

 



 

ขอบเขตการตรวจสอบภายใน 

1. สอบทานความเชื่อถือได ความครบถวน ถูกตองของขอมูลการดำเนินงานและการเงินการคลัง 

2. สอบทานระบบงานหรือการปฏิบัติงาน ท่ีมีผลกระทบตอการดำเนินงานและการรายงาน วาไดมีการ

ปฏิบัติท่ีสอดคลองกับนโยบาย แผนงาน เปาหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ  

3. สอบทานผลการดำเนินงานตามแผนงาน งาน หรือโครงการตาง ๆ เปนไปตามวัตถุประสงค 

เปาหมาย ขอบเขต และระยะเวลาท่ีกำหนด 

4. ประเมินความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินงานในหนาที ่ของหนวยรับตรวจ 

เสนอแนะการพัฒนา ปรับปรุง การบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแลอยางตอเนื่อง 

5. สอบทานระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพยสินของหนวยรับตรวจ ความเหมาะสม

ของการเก็บรักษาทรัพยสิน ความมีอยู จริงของทรัพยสิน และประเมินการใชทรัพยากรของ

มหาวิทยาลัยเปนไปตามวัตถุประสงค เปาหมาย และคุมคา 

6. สังเกตการณ สอบทาน ตรวจสอบ กิจกรรมหรืองานตาง ๆ ที่ไดรับมอบหมายจากผูบริหาร หรือ

คณะกรรมการตรวจสอบในการหาขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ประเด็นการทุจริตหรืออาจจะ

กอใหเกิดการทุจริต 

7. ใหคำปรึกษา แนะนำแนวทางการปฏิบัติงาน การควบคุมภายใน เพื ่อใหบรรลุผลสำเร็จตาม 

เปาหมาย ภารกิจของมหาวิทยาลัย และเปนไปตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 

อำนาจการตรวจสอบภายใน 

1. ผูตรวจสอบภายในดำรงไวซึ่งความเปนอิสระและไมมีความขัดแยงทางผลประโยชนในกิจกรรมท่ี

ตรวจสอบ และปราศจากการแทรกแซงในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นในการตรวจสอบ

ของฝายบริหารหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง รวมทั้งตองไมตรวจสอบงานที่ตนเคยทำหนาที่บริหารหรือ

ปฏิบัติงานภายในระยะเวลา 1 ปกอนการตรวจสอบ ในกรณีที่มีเหตุหรือขอจำกัดที่จะทำใหไม

สามารถปฏิบัติงานไดอยางเปนอิสระหรือเที่ยงธรรมผูตรวจสอบภายในตองเปดเผยถึงเหตุหรือ

ขอจำกัดดังกลาวใหผูเก่ียวของทราบ 

2. ผูตรวจสอบภายในมีสิทธิท่ีจะขอเขาทำการตรวจสอบทรัพยสิน ระบบงาน ระบบสารสนเทศ ขอมูล 

และกิจกรรมตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการขอตรวจสอบหนังสือ บัญชี เอกสารประกอบการ

บันทึกบัญชี จดหมาย บันทึกขอความ และเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับงานของหนวยรับตรวจ โดย

ผูบริหารและบุคลากรของหนวยรับตรวจจะตองใหความรวมมือและอำนวยความสะดวกตอการ

ตรวจสอบอยางเต็มท่ี 

3. การเชิญบุคลากรของหนวยรับตรวจมาใหขอมูล คำชี้แจง สงมอบเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ท่ี

เก่ียวของกับกิจกรรมหรืองานท่ีกำลังดำเนินการตรวจสอบ 

 



4. ผูตรวจสอบมีสิทธิในการคัดลอก การสำเนา การรวบรวมเก็บขอมูล เอกสารหลักฐานตาง ๆ ท่ี

สำคัญในการตรวจสอบ สอบทาน  

5. กรณีมีเหตุอันควรในการจางผูเชี ่ยวชาญงานดานการตรวจสอบภายในจากองคกรภายนอก ให

หัวหนากลุมงานตรวจสอบภายใน เสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณา และดำเนินการจาง

ตามระเบียบปฏิบัติท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

หนาท่ีความรับผิดชอบกลุมงานตรวจสอบภายใน 

1. กำหนดเปาหมาย ทิศทาง ภารกิจงานตรวจสอบภายใน เพื่อสนับสนุนการบริหารงานและการ

ดำเนินงานดานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยโดยใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและ

คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการอื่นที่ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกันโดยคำนึงถึงการ

กำกับดูแลที่ดี ความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและความเพียงพอของการ

ควบคุมภายใน 

2. กำหนดกฎบัตรไวเปนลายลักษณอักษรและเสนอตออธิการบดีกอนเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ

เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบและเผยแพรหนวยรับตรวจทราบ รวมทั้งมีการสอบทานความ

เหมาะสมของกฎบัตรอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

3. จัดใหมีการประกันและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในทั้งภายในและภายนอก ตามรูปแบบ

และวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกำหนด 

4. จัดทำและเสนอแผนการตรวจสอบประจำปตออธิการบดีกอนเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือ

พิจารณาอนุมัติภายในเดือนสุดทายของปงบประมาณ 

5. ปฏิบัติงานตรวจสอบใหเปนไปตามแผนการตรวจสอบประจำปท่ีไดรับอนุมัติตามขอ 4 

6. รายงานผลการตรวจสอบตอหัวหนาหนวยงานของรัฐและคณะกรรมการตรวจสอบดังตอไปนี้ 

- รายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ ภายในเวลาอันสมควรและไมเกิน 2 เดือนนับ

จากวันท่ีดำเนินการตรวจสอบแลวเสร็จ กรณีเรื่องท่ีตรวจพบเปนเรื่องท่ีจะมีผลเสียหายตอทาง

ราชการใหรายงานผลการตรวจสอบทันที 

- รายงานเก่ียวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายใน อยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

7. ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะ และใหคำปรึกษาแกหนวยรับตรวจเพ่ือใหการพัฒนา ปรับปรุง 

แกไขของหนวยรับตรวจเปนไปตามขอเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ 

8. กรณีมีความจำเปนตองอาศัยผู เชี ่ยวชาญมารวมปฏิบัติงานตรวจสอบ ใหเสนอขอบเขตและ

รายละเอียดของงาน คุณสมบัติของผูรับจาง ระยะเวลาดำเนินการ และผลงานที่คาดหวังจากผู

รับจาง รวมท้ังขอเสนอโครงการของผูรับจาง ใหอธิการบดีพิจารณาอนุมัติ 

9. ปฏิบัติงานในการใหคำปรึกษาแกอธิการบดี ผูบริหาร หนวยรับตรวจ และผูท่ีเก่ียวของ 

 



10. ประสานงานผูสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการอื่นที่ปฏิบัติงานเชนเดียวกัน 

และหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อใหเกิดความมั่นใจวาขอบเขตของงานตรวจสอบครอบคลุม

เรื่องท่ีสำคัญอยางเหมาะสมและลดการปฏิบัติงานท่ีซ้ำซอน 

11. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบภายใน นอกเหนือจากแผนการตรวจสอบประจำปท่ี

กำหนด ตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ และอธิการบดี 

 

  ท้ังนี้ใหมีผลบังคับตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 เปนตนไป 

 

 

 

 

  (นางศิรินาฏ ลือชาเชวง) 

  รักษาการหัวหนากลุมงานตรวจสอบภายใน 

  วันท่ี ..... เดือน.........................พ.ศ........... 

 

 

 

 

   (รศ.ดร.สุวิทย แซเตีย) 

  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

   วันท่ี ..... เดือน.........................พ.ศ........... 

 

 

 

 

 



 

 

 

กรอบคุณธรรมการตรวจสอบภายใน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

 

 เพื่อใหการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน เกิดความโปรงใส เปนธรรม เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 

และเปนหลักในการประพฤติปฏิบัติ อันดีงามของผูตรวจสอบภายใน ในการปฏิบัติงานดานวิชาชีพการตรวจสอบ

ภายใน ใหเกิดความเปนอิสระ เที ่ยงธรรมตามมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับ

หนวยงานของรัฐ พ.ศ.2561 และ หลักเกณฑปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหนวยงานของรัฐ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 

2562 ในการบริการความเชื่อม่ัน และบริการใหคำปรึกษา 

หลักปฏิบัติ 

1. ความซ่ือสัตย (Integrity) ผูตรวจสอบภายในจะตอง:- 

1.1 ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตย ขยันหม่ันเพียร และมีสำนึกรับผิดชอบ 

1.2 ปฏิบัติตามกฎหมายและเปดเผยขอมูลตามท่ีกฎหมายและวิชาชีพกำหนด 

1.3 ไมมีสวนรวมโดยเจตนาในกิจกรรมที่ขัดตอกฎหมายหรือการกระทำที่อาจเสื่อมเสียตอวิชาชีพ

การตรวจสอบภายในหรือมหาวิทยาลัย 

1.4 เคารพและสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ ขอบังคับและหลักจริยธรรมของ

มหาวิทยาลัย 

2. ความเท่ียงธรรม (Objectivity) ผูตรวจสอบภายในจะตอง:- 

2.1 ไมมีสวนรวมในกิจกรรมหรือความสัมพันธที่บั่นทอนหรืออาจจะบั่นทอนการประเมินอยางเปน

กลาง หรือทำใหเกิดความลำเอียง ทั้งนี้รวมถึงการกระทำกิจกรรมหรือความสัมพันธที่ขัดตอ

ผลประโยชนของมหาวิทยาลัย 

2.2 ไมรับสิ่งตอบแทนใด ๆ ที่บั่นทอน หรืออาจจะบั่นทอนวิจารณญาณของผูปฏิบัติงานวิชาชีพ

ตรวจสอบภายใน 

2.3 เปดเผยหรือรายงานขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญทั้งหมดที่พบจากการตรวจสอบ สอบทาน 

ซ่ึงหากละเวนไมเปดเผยแลวอาจทำใหรายงานผลการตรวจสอบบิดเบือนไปจากขอเท็จจริงหรือ

เปนการปดบังการกระทำผิดกฎหมาย  

 

 

 

 



3. การรักษาความลับ (Confidentiality) ผูตรวจสอบภายในจะตอง:- 

3.1 เก็บรักษาขอมูลท่ีไดมาระหวางการปฏิบัติงานและไมเปดเผยขอมูลกอนท่ีจะไดรับอนุญาตจากผู

มีอำนาจ เวนแตในกรณีที่เปนการเปดเผยขอมูลตามกฎหมายหรือตามจริยธรรมวิชาชีพที่พึง

กระทำได 

3.2 รอบคอบในการใช ปกปอง และรักษาขอมูลตาง ๆ ท่ีมาจากการปฏิบัติหนาท่ี 

3.3 ไมใชขอมูลที ่ไดมาเพื ่อผลประโยชนสวนตน หรือเพื ่อการใดที ่ขัดตอกฎหมายหรือขัดตอ

วัตถุประสงคท่ีสอดคลองตามกฎหมายและหลักจริยธรรมของมหาวิทยาลัย 

4. ความสามารถในหนาท่ี (Competency) ผูตรวจสอบภายในจะตอง:- 

4.1 ปฏิบัติหนาที่เฉพาะในงานสวนที่ตนมีความรู ทักษะ และประสบการณ ไมรับหรือปฏิบัติงานท่ี

ตนเองไมมีความรู ความสามารถ เวนแตจะไดรับคำแนะนำหรือการสนับสนุนใหมีความรู 

ความสามารถท่ีเพียงพอในการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

4.2 พัฒนาความรู ความสามารถทางวิชาชีพ รวมถึงความชำนาญและคุณภาพของการใหบริการ

อยางตอเนื่อง 

4.3 ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในโดยยึดมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการตรวจสอบภายใน

สำหรับหนวยงานของรัฐ หรือมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน 

5. ผูตรวจสอบภายในตองดำรงไวซึ่งความเปนอิสระ ไมมีความขัดแยงทางผลประโยชนในกิจกรรมท่ี

ตรวจสอบ ปราศจากการแทรกแซงในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นในการตรวจสอบ หาก

เกิดกรณีมีเหตุ หรือขอจำกัดท่ีทำใหไมสามารถปฏิบัติงานไดอยางเปนอิสระ เท่ียงธรรม ผูตรวจสอบ

ภายในจะตองเปดเผยขอมูลโดยแจงใหอธิการบดี คณะกรรมการตรวจสอบ และผูเกี่ยวของทราบ

เปนลายลักษณอักษร 

 

กรอบคุณธรรมฉบับนี้ ใหมีผลบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

 

  ประกาศ ณ วันท่ี   1 ตุลาคม  พ.ศ. 2564 

 

 

 

   (รศ.ดร.สุวิทย แซเตีย) 

  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

   


		2021-09-03T13:39:33+0700
	Sirinath Luechachaweng


		2021-09-03T13:41:36+0700
	Sirinath Luechachaweng


		2021-09-06T18:08:51+0700
	Marong Phadoongsidhi


		2021-09-09T19:09:26+0700
	Suvit Tia


		2021-09-09T19:11:01+0700
	Suvit Tia


		2021-09-09T19:12:33+0700
	Suvit Tia




