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P 10.1 กระบวนการตรวจสอบภายใน 
  10.1.1 กระบวนการย่อย การวางแผนการตรวจสอบ 

 ผู้ก ำกับดูแล รศ.ดร.พลังพล คงเสรี 

ผู้ควบคุมงำน น.ส.ปพิชญา  สุขสะอาด 

หน่วย/งำน งานตรวจสอบภายใน  
 

ข้อก ำหนด ล าดับความส าคญัของกิจกรรมการตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับพันธกิจ
หลักของคณะฯ และครอบคลุมทุกกิจกรรมของหน่วยงานภายใต้โครงสร้าง
คณะฯ 

 ควำมต่อเนื่อง ปรับก าหนดการเข้าตรวจสอบ โดยให้อยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาเดิม 

  

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

1. คณะกรรมการตรวจสอบประจ า
มหาวิทยาลยัมหิดล 

2. ผู้บริหารส่วนงาน 
3. งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ 
4. งานตรวจสอบภายใน 

1. นโยบาย และข้อมูลประเด็นที่เป็นปัญหาและ
อาจก่อให้เกิดปัญหา 

2. ข้อมูลดา้นการบริหารความเสี่ยงของคณะฯ 
3. ข้อมูลจากการตรวจสอบครั้งที่ผา่นมา 

1. ประเมินความเสีย่งหน่วยรับตรวจ 
2. จัดล าดับความเร่งด่วนของหน่วยรับตรวจและ

กิจกรรม เพื่อจัดท าร่างแผนการตรวจสอบฯ 

1.ร่างแผนระยะยาว ( 4 ปี / 1 รอบการ
ตรวจสอบ) และแผนประจ าปี                               

1.งานตรวจสอบภายใน 

1. งานตรวจสอบภายใน ร่างแผนการตรวจสอบภายในระยะยาว 
ร่างแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี                                
 

1. คณบดี / ผู้บังคับบัญชา 
พิจารณาอนมุัติแผนการตรวจสอบ 

2. คณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจ า
มหาวิทยาลยั พิจารณาอนุมัต ิ

1. แผนระยะยาว 

2. แผนประจ าป ี

1. คณะกรรมการตรวจสอบการ
บริหารงานประจ ามหาวทิยาลัย 

2. ผู้บริหารงานตรวจสอบภายใน 
3. งานตรวจสอบภายใน 

แผนการตรวจสอบประจ าป ี
 

เวียนแผนการตรวจสอบประจ าป ีผ่านระบบ
ออนไลน ์

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

จัดท าแผนปฏิบัติการตรวจสอบ  แผนปฏิบัติการตรวจสอบ  1.งานตรวจสอบภายใน 

1.งานตรวจสอบภายใน 
 

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

1. ก าหนดการเข้าตรวจสอบและขอบเขต 
 

1. คณะกรรมการประจ าคณะฯ 
2. ผู้บริหารหน่วยรับตรวจ 
 

     

ตัววัดน า 
1. ข้อมูลมคีวามถูกต้อง ครบถ้วน 

 
 

ตัววัดน า 
1. ข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์จัดท าแผนการ
ตรวจสอบมคีวามถูกต้อง ครบถ้วน 

ตัววัดน า 
1. ข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์จัดท าแผนการ
ตรวจสอบมคีวามถูกต้อง ครบถ้วน 

ตัววัดตาม 
1. แผนการตรวจสอบระยะยาว 

2. แผนการตรวจสอบประจ าปี 

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

 

ปรับปรุง ในสถานการณ์ COVID-19 ปรับรูปแบบการน าเสนอแผนการตรวจสอบ
ภายใน เสนอผู้บังคับบัญชาผ่าน Google Drive และเสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบฯ ผ่านระบบ WebEx Meeting 

 นวัตกรรม  - 

KM 

การรวบรวม

และถ่ายทอด

ความรู้ของ

บุคลากร โดยใช้

เครื่องมือการ

สอนงาน 

(Coaching) 

และการเป็นพี่

เลี้ยง 

(Mentoring) 

Risks 

1.สถานการณ์

ฉุกเฉิน เช่น 

การประชุมหรือ

กิจกรรม

เร่งด่วนของ

หน่วยรับตรวจ 

2.สถานการณ์

โรคระบาด 
COVID-19    
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 P 10.1 กระบวนการตรวจสอบภายใน 
  10.1.2กระบวนการย่อยปฏิบัติงานตรวจสอบและการรายงาน 

 ผู้ก ำกับดูแล รศ.ดร.พลังพล คงเสรี 

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. เอกสารประกอบการประชุมเปิดตรวจฯ 
(Timelineของการตรวจสอบฯ แต่ละหน่วย
รับตรวจ / ขอบเขตการตรวจสอบประจ าปี / 
ขั้นตอนการตรวจสอบ / รูปแบบการเขียน
รายงาน การจัดประเภท และล าดับ
ความส าคัญของข้อตรวจพบ) 

ประชุมเปิดตรวจกับหัวหน้าหน่วยรับตรวจ
ผ่านระบบออนไลน์ WebEx Meeting  

1. หน่วยรับตรวจรับทราบก าหนดการ 
ขอบเขต เพื่อจัดเตรยีมเอกสารขอ้มลู 

1. หน่วยรับตรวจ (ภาควิชา/งาน/หน่วย) 

1.หน่วยรับตรวจ (ภาควชิา/งาน/หน่วย) 1. เอกสารหลักฐานจากหน่วยรับตรวจ 
(เอกสารที่เป็นฉบับจริง และเอกสารที่จัดเก็บ
ในรูปแบบไฟล์เอกสาร) 
2. ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง กฎหมาย และ
อื่นๆทีเ่กี่ยวข้อง 

ปฏิบัติการตรวจสอบตามแผน 
จัดท ากระดาษท าการ 

1. กระดาษท าการตรวจสอบ 

2. หลักฐานในการตรวจสอบ 

1. งานตรวจสอบภายใน 

สรุปผลการตรวจสอบ 1. ร่างรายงานผลการตรวจสอบ 1. งานตรวจสอบภายใน 

สอบทานความถูกต้องครบถ้วนของร่าง
รายงาน 

1. ร่างรายงานผลการตรวจสอบทีผ่่านการ
สอบทานระหวา่งกัน 

1. งานตรวจสอบภายใน 

1.งานตรวจสอบภายใน 1.ร่างรายงานผลการตรวจสอบ ในรูปแบบ
การน าเสนอที่ประชุม ผา่นระบบออนไลน์ 
WebEx Meeting 

ประชุมปิดตรวจ แจ้งประเด็นข้อตรวจพบ 
ข้อเสนอแนะ ผ่านระบบออนไลน์ WebEx 
Meeting และจัดส่งรา่งรายงานฯ ไฟล์ Word 
ให้หน่วยรับตรวจตอบกลับ 

1.รา่งรายงานผลการตรวจสอบท่ีผ่านการ
ปรกึษาหารอืรว่มกนั 

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

1. หน่วยรับตรวจ (ภาควิชา/งาน/หน่วย) 1.รา่งรายงานผลการตรวจสอบท่ีผ่านการ
ปรกึษาหารอืรว่มกนั 

หน่วยรับตรวจชี้แจงความเห็นถึงแนวทางการ
ปรับปรุงแก้ไข ก าหนดแล้วเสร็จ และ
ผู้รับผิดชอบ 

1. รา่งรายงานผลการตรวจสอบ ท่ีมี
ความเหน็ของหน่วยรบัตรวจ 
 

1. งานตรวจสอบภายใน 

1. งานตรวจสอบภายใน 1. รา่งรายงานผลการตรวจสอบ ท่ีมี
ความเหน็ของหน่วยรบัตรวจ 
 

1. จัดท ารายงานผลการตรวจสอบทีม่ี
ความเห็นของหน่วยรับตรวจที่แสดงถึงแนว
ทางการปรับปรุงแก้ไข เสนอคณบดีเพือ่
พิจารณาอนมุัต ิ

1. รายงานผลการตรวจสอบฉบบัสมบรูณ ์ 1. ผูบ้รหิารงานตรวจสอบภายใน 
2. งานตรวจสอบภายใน 
3. หน่วยรับตรวจ (ภาควิชา/งาน/หน่วย) 
4. ศนูยต์รวจสอบภายใน ม.มหิดล 

1. งานตรวจสอบภายใน 1. บันทึกแจ้งการติดตามผล 
เอกสารการติดตามผล 

1. จัดส่งบันทึกติดตามผลการปรับปรุงแก้ไข
ตามประเด็นขอ้ตรวจพบของหน่วยรับตรวจ  
2. ผู้ตรวจสอบภายใน เข้าติดตามผลการ
ปรับปรุงตามที่ได้รับแจ้ง เพื่อปิดประเด็น 

1.รายงานการติดตามผล 
 

1. ผูบ้รหิารงานตรวจสอบภายใน 
2. งานตรวจสอบภายใน 
 

KM 

การรวบรวม

และถ่ายทอด

ความรู้ของ

บุคลากร โดยใช้

เครื่องมือการ

สอนงาน 

(Coaching) 

และการเป็นพี่

เลี้ยง 

(Mentoring) 

Risks 

1. การได้

หลักฐานที่ไม่

ครบถ้วนตาม

จริง 

2. สถานการณ์

โรคระบาด 
COVID-19 
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Suppliers (S) Inputs (I) Process (P) Outputs (O) Customers (C) 

. งานตรวจสอบภายใน 1. รายงานผลการตรวจสอบฉบบัสมบรูณ ์
2. รายงานการติดตามผล 

1. สรุปผลการตรวจสอบรายไตรมาสน า 
น าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบการ
บริหารงานประจ ามหาวทิยาลัย ผ่านระบบ
ออนไลน์ WebEx Meeting 
2. สรุปผลการตรวจสอบประจ าปี  
หลังจากปิดตรวจครบทกุหน่วยรับตรวจ 

1. รายงานผลการตรวจสอบรายไตรมาส
วาระประชมุเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ
การบรหิารงานประจ ามหาวิทยาลยัมหิดล 
2. รายงานผลการตรวจสอบประจ าปี 

1. คณะกรรมการตรวจสอบการบรหิารงาน
ประจ ามหาวิทยาลยัมหิดล 
2. ศนูยต์รวจสอบภายใน ม.มหิดล 
3. ผูบ้รหิารงานตรวจสอบภายใน 
4. งานตรวจสอบภายใน 

     

ตัววัดน า 
1. เอกสารและขอ้มลูมคีวามถูกต้อง ครบถ้วน 

 
 

ตัววัดน า 
1. เอกสารและขอ้มลูมคีวามถูกต้อง ครบถ้วน 

 

ตัววัดน า 
1. ด าเนินการตรวจสอบครบถว้นตามแผน 
2. ทันตามก าหนดเวลา 

ตัววัดตาม 
1. ข้อมูลในรายงานถูกต้องครบถ้วน 
2. หลักฐานอ้างอิงจากการตรวจสอบครบถ้วน 

ตัววัดตาม 
1. รายงานผลการตรวจสอบของแตล่ะ  
หน่วยรับตรวจ 
2. รายงานผลการตรวจสอบประจ าปี 

 

ปรับปรุง ปรับรูปแบบการประชุมต่างๆ เป็นรูปแบบออนไลน์ /  
ปรับรูปแบบการตรวจสอบภาคสนามเป็นการรวบรวมแฟ้มเอกสารและไฟล์
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ มาสอบทานที่ห้องงานตรวจสอบภายใน  

 นวัตกรรม - 

 


