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มาตรฐานกําหนดตําแหนง่พนักงานมหาวิทยาลัย 

ประเภท   ปฏิบัติการและวิชาชีพ ตําแหน่งเช่ียวชาญเฉพาะ 

ชื่อตําแหน่ง  นักตรวจสอบภายใน 

ระดับตําแหน่ง  ปฏิบัติการ 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานทางด้านตรวจสอบของหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย โดยตรวจสอบครอบคลุมทั้ง 6 ด้าน คือ การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing)  
การตรวจสอบการดําเนินงาน (Performance Auditing) การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing) 
การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกําหนด (Compliance Auditing) การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ 
(Information System Auditing) และการตรวจสอบพิเศษ (Special Auditing) ให้ถูกต้องตามระเบียบของ
ทางราชการ ดังรายละเอียดในเอกสารแนบ 1 รวมทั้งการสนับสนุนภารกิจอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัยและปฏิบัติ
หน้าที่อย่างอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
1. ด้านการปฏิบัติการ 
   (1) ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในด้านงบประมาณ บัญชี ตรวจสอบ

ยอดเงินทดรองราชการคงเหลือให้ตรงตามบัญชี ตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางบัญชี ควบคุมเอกสารทางด้าน
การเงิน ตรวจสอบการปฏิบัติงานพร้อมทั้งหลักฐานการทําสัญญา การจัดซื้อพัสดุการเบิกจ่าย การลงบัญชี  
การจัดเก็บรักษาพัสดุในคลังพัสดุ การใช้และการเก็บรักษายานพาหนะให้ประหยัดและถูกต้องตามระเบียบของ
ทางราชการ ตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณรายได้ รายจ่าย และการก่อหน้ีผูกพันงบประมาณรายจ่าย 
รวมท้ังเงินยืมและการจ่ายเงินทดรองราชการ และเงินงบประมาณทุกประเภท เพ่ือดูแลให้การใช้งบประมาณ
และทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ และตรงตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด 

   (2) จัดทํารายงานการตรวจสอบรายเดือน เพ่ือเสนอข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะให้
ผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานต้นสังกัดรับทราบผลการดําเนินงาน 

   (3) ศึกษาค้นคว้า รวบรวม และตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเช่ือถือของข้อมูล 
ตัวเลข หลักฐานการทําสัญญา และเอกสารต่าง ๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี เพ่ือให้การตรวจสอบดําเนินไป
อย่างถูกต้องและได้ผลตรงกับหลักฐานที่เกิดขึ้นจริง 

   (4) ให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น ให้คําปรึกษา แนะนํา ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่
ระดับรองลงมา และแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและช้ีแจงเรื่องต่าง ๆ เก่ียวกับงานในหน้าที่ 
เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเก่ียวข้อง 
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2. ด้านการวางแผน 
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือโครงการ เพ่ือให้

การดําเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด 
3. ด้านการประสานงาน 

       (1) ประสานการทํางานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว้ 

       (2) ช้ีแจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

4. ด้านการบริการ 
   (1) ให้คําปรึกษา แนะนําเบ้ืองต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านตรวจสอบภายใน 

รวมทั้งตอบปัญหาและช้ีแจงเรื่องต่าง ๆ เก่ียวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูลความรู้ต่าง ๆ 
ที่เป็นประโยชน์ 

   (2) จัดเก็บข้อมูลเบ้ืองต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เก่ียวกับด้านตรวจสอบภายใน 
เพ่ือให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ 
ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย 
แผนงาน หลักเกณฑ์มาตรการต่าง ๆ 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
ได้รับปริญญาตรี โท หรือเอก ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ นิติศาสตร์ 

เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง 
ผู้ตรวจสอบภายในที่ดีจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญในหลักวิชาพ้ืนฐานในวิชาชีพ 

และความรู้ในสาขาวิชาอ่ืนซึ่งจําเป็นต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และต้องมีคุณลักษณะส่วนตัวที่จําเป็น
และเหมาะสม ดังน้ี 

1. เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สจุริต ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
2. เป็นผู้ที่มีคณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 
3. เป็นผู้ที่สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. เป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้น มุ่งมั่นและอุทิศเวลาให้แก่งาน 
5. เป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี มคีวามสามารถในการติดต่อประสานงาน 
6. เป็นผู้ที่มีทัศนคติที่ดีและมวิีสัยทัศน์ 
7. เป็นผู้ที่มุ่งเสริมสร้างคุณค่าให้แก่ตนเองโดยการพัฒนาตนเอง พัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน 
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เอกสารแนบ 1 
 

1. การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) เป็นการตรวจสอบความถูกต้องเช่ือถือได้
ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ทางการเงิน การบัญชีและรายงานการเงิน โดยครอบคลุมถึงการดูแลป้องกัน
ทรัพย์สิน และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของระบบงานต่าง ๆ ว่ามีเพียงพอที่จะมั่นใจ
ได้ว่าข้อมูลที่บันทึกในบัญชี รายงาน ทะเบียน และเอกสารต่าง ๆ ถูกต้อง และสามารถ สอบทานได้หรือเพียงพอ 
ที่จะป้องกันการร่ัวไหล สูญหาย ของทรัพย์สินต่าง ๆ ได้ 

2. การตรวจสอบการดําเนินงาน (Performance Auditing) เป็นการตรวจสอบผลการ
ดําเนินงานตามแผนงาน งานและโครงสร้างขององค์กร ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย หรือหลักการ
ที่กําหนด การตรวจสอบเน้นถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความคุ้มค่า โดยต้องมีผลผลิตและผลลัพธ์เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย ซึ่งวัดจากตัวช้ีวัดที่เหมาะสม ทั้งน้ีต้องคํานึงถึงความเพียงพอ ความมี
ประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในขององค์กรประกอบด้วย 

    2.1 ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ มีการจัดระบบงานให้มั่นใจได้ว่าการใช้ทรัพยากร
สําหรับแต่ละกิจกรรมสามารถเพ่ิมผลผลิตและลดต้นทุน อันมีผลทําให้องค์กรได้รับผลประโยชน์อย่างคุ้มค่า 

    2.2 ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) คือ มีการจัดระบบงาน และวิธีปฏิบัติงาน ซึ่งทําให้ 
ผลที่เกิดจากการดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร 

    2.3 ความคุ้มค่า (Economy) คือ มีการใช้จ่ายเงินอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ไม่สุรุ่ยสุร่าย 
ฟุ่มเฟือย ซึ่งส่งผลให้องค์กรสามารถประหยัดต้นทุนหรือลดการใช้ทรัพยากรตํ่ากว่าที่กําหนดไว้ โดยยังได้รับ
ผลผลิตตามเป้าหมาย 

3. การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing) เป็นการตรวจสอบการบริหารงาน
ด้านต่าง ๆ ขององค์กร ว่ามีระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับการการวางแผน การควบคุม การประเมินผล 
เก่ียวกับการงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารงานด้านต่าง ๆ ว่าเป็นไปอย่าง
เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจขององค์กร รวมทั้งเป็นไปตามหลักการบริหารงานและหลักการกํากับดูแลที่ดี 
(Good Governance) ในเรื่องความน่าเช่ือถือ ความรับผิดชอบ ความเป็นธรรม และความโปร่งใส 

4. การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกําหนด (Compliance Auditing) เป็นการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานต่าง ๆ ขององค์กรว่าเป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรีที่
เก่ียวข้องที่กําหนดทั้งจากภายนอกและภายในองค์กร 

การตรวจสอบประเภทนี้ อาจจะทําการตรวจสอบโดยเฉพาะหรือถือเป็นส่วนหน่ึงของการ
ตรวจสอบทางการเงิน หรือการตรวจสอบการดําเนินงานก็ได้ 
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5. การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ (Information System Auditing) เป็นการพิสูจน์
ความถูกต้องและเช่ือถือได้ของระบบงานและข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง ระบบการ
เข้าถึงข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล การตรวจสอบประเภทนี้เป็นส่วนหน่ึง
ของงานตรวจสอบภายในเกือบทุกงานที่นําระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติงาน ไม่ว่าเป็นการตรวจสอบ
ทางการเงิน การตรวจสอบการดําเนินงาน หรือการตรวจสอบการบริหาร ผู้ตรวจสอบภายในจึงจําเป็นต้องมี
ความรู้ในระบบงานสารสนเทศน้ี เพ่ือให้สามารถดําเนินการตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  การตรวจสอบประเภทน้ี อาจจ้างผู้ตรวจสอบที่มีความเช่ียวชาญทางด้านคอมพิวเตอร์โดยตรง
มาดําเนินการตรวจสอบ เน่ืองจากเป็นงานเทคนิคเฉพาะ ผู้ตรวจสอบภายในอาจมีความรู้ ความชํานาญ  
ไม่เพียงพอ และต้องใช้เวลานานพอสมควรที่จะเรียนรู้ ซึ่งอาจทําให้เกิดความเสียหายแก่งานขององค์กรได้ 
วัตถุประสงค์ที่สําคัญที่สุดของการตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ ก็เพ่ือให้ทราบถึงความน่าเช่ือถือของข้อมูล 
และความปลอดภัยของระบบการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ 

  6. การตรวจสอบพิเศษ (Special Auditing) หมายถึง การตรวจสอบในกรณีที่ได้รับ
มอบหมายจากฝ่ายบริหาร หรือกรณีที่การทุจริตหรือการกระทําที่ส่อไปในทางทุจริต ผิดกฎหมาย หรือกรณีที่มี
เหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการกระทําที่ส่อไปในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบเกิดขึ้น ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในจะ
ดําเนินการตรวจสอบเพ่ือค้นหาสาเหตุ ข้อเท็จจริง ผลเสียหายหรือผู้รับผิดชอบ พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการ
ป้องกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


