
Version 6/6/63 

P 10.1 กระบวนการตรวจสอบภายใน 
  10.1.1 กระบวนการย่อย การวางแผนการตรวจสอบ 

 ผู้ก ำกับดูแล รศ.ดร.พลังพล คงเสร ี

ผู้ควบคุมงำน น.ส.ปพิชญา  สุขสะอาด 
หน่วย/งำน งานตรวจสอบภายใน  

 

ข้อก ำหนด ล าดับความส าคญัของกิจกรรมการตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับพันธกิจ
หลักของคณะฯ และครอบคลุมทกุกิจกรรมของหน่วยงานภายใต้โครงสร้าง
คณะฯ 

 ควำมต่อเนื่อง ปรับก าหนดการเข้าตรวจสอบ โดยให้อยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาเดิม 

  

Suppliers (S) Inputs (I) Process (P) Outputs (O) Customers (C) 

1. คณะกรรมการตรวจสอบประจ า
มหาวิทยาลัยมหิดล 

2. ผู้บริหารส่วนงาน 
3. งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ 
4. งานตรวจสอบภายใน 

1. นโยบาย และข้อมูลประเด็นที่เป็นปัญหาและ
อาจก่อให้เกิดปัญหา 

2. ข้อมูลด้านการบริหารความเสี่ยงของคณะฯ 
3. ข้อมูลจากการตรวจสอบครั้งที่ผ่านมา 

1. ประเมินความเสี่ยงหน่วยรับตรวจ 
2. จัดล าดับความเร่งด่วนของหน่วยรับตรวจและ

กิจกรรม เพื่อจัดท าร่างแผนการตรวจสอบฯ 

1.ร่างแผนระยะยาว (2ปี/1รอบการตรวจสอบ) 
และแผนประจ าปี                               

1.งานตรวจสอบภายใน 

1. งานตรวจสอบภายใน ร่างแผนการตรวจสอบภายในระยะยาว 
ร่างแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี                                
 

1. คณบดี / ผู้บังคับบัญชา 
พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบ 

2. คณะกรรมการตรวจสอบประจ าการบริหารงาน
ประจ ามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติ 

1. แผนระยะยาว 

2. แผนประจ าปี 

1. คณะกรรมการตรวจสอบการ
บริหารงานประจ ามหาวิทยาลัย 

2. ผู้บริหารงานตรวจสอบภายใน 
3. งานตรวจสอบภายใน 

แผนการตรวจสอบประจ าปี 
 

เวียนแผนการตรวจสอบประจ าปี ส าเนาแผนการตรวจสอบประจ าปี 1. หน่วยรับตรวจ (ภาควิชา/งาน/หน่วย) 
2. ศูนย์ตรวจสอบภายใน ม.มหิดล 

จัดท าแผนปฏิบัติการตรวจสอบ  แผนปฏิบัติการตรวจสอบ  1.งานตรวจสอบภายใน 

1.งานตรวจสอบภายใน 
 

1. แผนการตรวจประจ าปี 1. แจ้งก าหนดการตรวจสอบแจ้งเตือนในที่ประชุม
กรรมการประจ าคณะฯ ทุกเดือน 
2. จัดส่งบันทึกแจ้งก าหนดการและขอบเขตก่อน
เข้าตรวจสอบภาคสนาม 

1. ก าหนดการเข้าตรวจสอบและขอบเขต 
 

1. คณะกรรมการประจ าคณะฯ 
2. ผู้บริหารหน่วยรับตรวจ 
 

     

ตัววัดน า 
1. ข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วน 

 
 

ตัววัดน า 
1. ข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์จัดท าแผนการ
ตรวจสอบมีความถูกต้อง ครบถ้วน 

ตัววัดน า 
1. ข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์จัดท าแผนการ
ตรวจสอบมีความถูกต้อง ครบถ้วน 

ตัววัดตาม 
1. แผนการตรวจสอบระยะยาว 

2. แผนการตรวจสอบประจ าปี 

ตัววัดตาม 
1. ผู้บริหารคณะฯ ศูนย์ตรวจสอบภายใน ม.
มหิดล และภาควิชา/งาน/หน่วย ได้รับทราบ
ก าหนดการและขอบเขตในการตรวจสอบ 

 

ปรับปรุง การน าเสนอแผนการตรวจสอบระยะยาวและแผนการตรวจสอบประจ าปี ต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 

 นวัตกรรม  - 

KM 

การรวบรวม

และถ่ายทอด

ความรู้ของ

บุคลากร โดยใช้

เครื่องมือการ

สอนงาน 

(Coaching) 

และการเป็นพี่

เล้ียง 

(Mentoring) 

Risks 

สถานการณ์

ฉุกเฉิน เช่น 

การประชุมหรือ

กิจกรรม

เร่งด่วนของ

หน่วยรับตรวจ  
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 P 10.1 กระบวนการตรวจสอบภายใน 
  10.1.2กระบวนการย่อยปฏิบัติงานตรวจสอบและการรายงาน 

 ผู้ก ำกับดูแล รศ.ดร.พลังพล คงเสร ี

ผู้ควบคุมงำน น.ส.ปพิชญา  สุขสะอาด 
หน่วย/งำน งานตรวจสอบภายใน  

 

ข้อก ำหนด ตรวจสอบและรายงานผลอย่างมีความถูกต้อง เที่ยงธรรม ชัดเจน รัดกุม 
สร้างสรรค์ ครบถ้วนและทันกาล 

 ควำมต่อเนื่อง ตลอดปีงบประมาณ 

  

Suppliers (S) Inputs (I) Process (P) Outputs (O) Customers (C) 

1.งานตรวจสอบภายใน 
 

1. แผนการตรวจประจ าปี 
2. ก าหนดกการตรวจสอบ 
3. ขอบเขตการตรวจสอบ 

ประชุมเปิดตรวจกับหัวหน้าหน่วยรับตรวจ 1. หน่วยรับตรวจรับทราบก าหนดการ 
ขอบเขต เพื่อจัดเตรียมเอกสารข้อมูล 

1. หน่วยรับตรวจ (ถาควิชา/งาน/หน่วย) 

1.หน่วยรับตรวจ (ภาควิชา/งาน/หน่วย) 1. เอกสารหลักฐานจากหน่วยรับตรวจ 
2. ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง กฎหมาย และ
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

ปฏิบัติการตรวจสอบตามแผน 
จัดท ากระดาษท าการ 

1. กระดาษท าการตรวจสอบ 

2. หลักฐานในการตรวจสอบ 

1. งานตรวจสอบภายใน 

สรุปผลการตรวจสอบ 1. ร่างรายงานผลการตรวจสอบ 1. งานตรวจสอบภายใน 

สอบทานความถูกต้องครบถ้วนของร่าง
รายงาน 

1. ร่างรายงานผลการตรวจสอบที่ผ่านการ
สอบทานระหว่างกัน 

1. งานตรวจสอบภายใน 

1.งานตรวจสอบภายใน 1.ร่างรายงานผลการตรวจสอบ ประชุมปิดตรวจ แจ้งประเด็นข้อตรวจพบ 
ข้อเสนอแนะ 

1.ร่างรายงานผลการตรวจสอบท่ีผ่านการ
ปรึกษาหารือร่วมกนั 

1.ผู้บริหารงานตรวจสอบภายใน 
2. หน่วยรับตรวจ (ภาควิชา/งาน/หน่วย) 
3. งานตรวจสอบภายใน 

1. หน่วยรับตรวจ (ภาควิชา/งาน/หน่วย) 1. ร่างรายงานผลการตรวจสอบ หน่วยรับตรวจชี้แจงความเห็นถึงแนวทางการ
ปรับปรุงแก้ไข ก าหนดแล้วเสร็จ และ
ผู้รับผิดชอบ 

1. ร่างรายงานผลการตรวจสอบ ท่ีมี
ความเห็นของหน่วยรับตรวจ 
 

1. งานตรวจสอบภายใน 

1. งานตรวจสอบภายใน 1. ร่างรายงานผลการตรวจสอบ 
 

1. จัดท ารายงานผลการตรวจสอบที่มี
ความเห็นของหน่วยรับตรวจที่แสดงถึงแนว
ทางการปรับปรุงแก้ไข เสนอคณบดีเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ 

1. รายงานผลการตรวจสอบฉบบัสมบรูณ์ 1. ผู้บริหารงานตรวจสอบภายใน 
2. งานตรวจสอบภายใน 
3. หน่วยรับตรวจ (ภาควิชา/งาน/หน่วย) 
4. ศนูย์ตรวจสอบภายใน ม.มหิดล 

1. งานตรวจสอบภายใน 1. บันทึกแจ้งการติดตามผล 
เอกสารการติดตามผล 

1. จัดส่งบันทึกตดิตามผลการปรับปรุง
แก้ไขตามประเด็นขอ้ตรวจพบของหนว่ย
รับตรวจ  
2. ผู้ตรวจสอบภายใน เข้าติดตามผลการ
ปรับปรุงตามที่ไดร้ับแจ้ง เพื่อปิดประเดน็ 

1.รายงานการติดตามผล 
 

1. ผู้บริหารงานตรวจสอบภายใน 
2. งานตรวจสอบภายใน 
 

KM 

การรวบรวม

และถ่ายทอด

ความรู้ของ

บุคลากร โดยใช้

เครื่องมือการ

สอนงาน 

(Coaching) 

และการเป็นพี่

เล้ียง 

(Mentoring) 

Risks 

การได้หลักฐาน

ที่ไม่ครบถ้วน

ตามจริง 
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Suppliers (S) Inputs (I) Process (P) Outputs (O) Customers (C) 

. งานตรวจสอบภายใน 1. รายงานผลการตรวจสอบฉบบัสมบรูณ์ 

2. รายงานการติดตามผล 

1. สรุปผลการตรวจสอบรายไตรมาสน า 
น าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบการ
บริหารงานประจ ามหาวิทยาลัย 
2. สรุปผลการตรวจสอบประจ าปี  
หลังจากปิดตรวจครบทุกหน่วยรับตรวจ 

1. รายงานผลการตรวจสอบรายไตรมาส
วาระประชมุเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ
การบริหารงานประจ ามหาวิทยาลยัมหิดล 
2. รายงานผลการตรวจสอบประจ าปี 

1. คณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงาน
ประจ ามหาวิทยาลยัมหิดล 
2. ศนูย์ตรวจสอบภายใน ม.มหิดล 
3. ผู้บริหารงานตรวจสอบภายใน 
4. งานตรวจสอบภายใน 

     

ตัววัดน า 
1. เอกสารและข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วน 

 
 

ตัววัดน า 
1. เอกสารและข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วน 

 

ตัววัดน า 
1. ด าเนินการตรวจสอบครบถ้วนตามแผน 
2. ทันตามก าหนดเวลา 

ตัววัดตาม 
1. ข้อมูลในรายงานถูกต้องครบถ้วน 
2. หลักฐานอ้างอิงจากการตรวจสอบครบถ้วน 

ตัววัดตาม 
1. รายงานผลการตรวจสอบของแต่ละ  
หน่วยรับตรวจ 
2. รายงานผลการตรวจสอบประจ าปี 

 

ปรับปรุง ปรับรูปแบบการเขียนรายงาน เพือ่ให้กระชับ ชัดเจนมากขึ้น 
ปรับให้มีการน าเสนอผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบการ
บริหารงานประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ตามแนวปฏิบตัิในมาตรฐานวิชาชีพฯ 

 นวัตกรรม - 

 


