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๑. ท่ีมาและเหตุผล 
  

การตรวจสอบภายในเปนเครื่องมือหรือกลไกท่ีสําคัญของฝายบริหารในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการ

ดําเนินงานและระบบควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยมหิดลจึงเห็นความสําคัญของการตรวจสอบภายใน และ 

ไดจัดใหมีขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวย การตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยมหิดลและสวนงาน  

พ.ศ. ๒๕๕๙ และไดจัดทําคูมือการปฎิบัติงานตรวจสอบภายใน ประกอบไวกับขอบังคับฯ เพ่ือใหหนวยงาน

ตรวจสอบภายในท่ัวท้ังมหาวิทยาลัยทราบ และประยุกตใชแนวทางตามคูมือฯ เพ่ือใหการดําเนินงานของตนมี

ความสอดคลองกับขอบังคับฯ โดยเฉพาะในสวนท่ีเก่ียวของกับกระบวนวิธีการตรวจสอบภายใน  

 

๒. วัตถุประสงค 
 

เพ่ือใหศูนยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยมหิดล มีเอกสารท่ี 

๑. แสดงใหเห็นไดถึงรายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ท่ีใชในการอางอิงและ

ยกระดับคุณภาพการตรวจสอบภายในไดอยางเปนระบบ  

๒. สามารถใชในการถายทอด สื่อสารวิธีการปฏิบัติงานของศูนยตรวจสอบในกับผูตรวจสอบภายใน 

ท่ีเขามาปฏิบัติงานใหม และผูตรวจสอบภายในประจําสวนงาน 

 

๓. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 

๑. นักตรวจสอบภายในท้ังหมดของมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานไดดวยแนวทางท่ีเหมาะสมกับ

มหาวิทยาลัยมหิดล 

๒. ผลการตรวจสอบภายในมีคุณภาพตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และสามารถตอบสนอง

ความตองการของผูท่ีเก่ียวของได เชน ผูสนับสนุนเงินทุนงบประมาณตางๆ และผูบริหารทุกระดับ  

 ๓. กระบวนการตรวจสอบภายในมีข้ันตอนท่ีเหมาะสม และสามารถพัฒนาใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึนได

อยางตอเนื่อง 

 ๔. นักตรวจสอบภายในท้ังหมดของมหาวิทยาลัยไดรับการยอมรับจากสวนงาน หนวยงาน ตางๆ ของ

มหาวิทยาลัย  
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๔. บทบาท หนาท่ี ความรับผิดชอบ 
 

บทบาท หนาท่ีและความรับผิดชอบ ของผูท่ีมีความเก่ียวของกับการตรวจสอบภายใน 

ผูเกี่ยวของ บทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบ 

สภามหาวิทยาลัยมหิดล  ๑. แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจํามหาวิทยาลัย เพ่ือใหทํา

หนาท่ีหลักในการวางนโยบายและกําหนดมาตรฐานเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน

ของมหาวิทยาลัย และรับทราบผลการดําเนินงานตามนโยบายดังกลาว 

๒. ใหขอเสนอแนะ และติดตามการปรับปรุง แกไขของฝายบริหารเก่ียวกับผลตาม

การรายงานการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจํา

มหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบการ

บริหารงานประจํา

มหาวิทยาลัย 

๑. วางนโยบายและกําหนดมาตรฐานเก่ียวกับการดําเนินงานตรวจสอบภายใน 

๒. ใหความเห็นและขอเสนอแนะตอแผนการตรวจสอบภายใน 

๓. สอบทานใหมหาวิทยาลัยและสวนงาน 

      - มีการรายงานทางการเงินและรายงานผลการดําเนินงานท่ีถูกตอง เชื่อถือได 

      - มีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล 

      - มีการประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงอยางเปนระบบ  

      - มีระบบการบริหารจัดการท่ีสอดคลองกับภารกิจ มีประสิทธิภาพและเปนไป

ตามหลักธรรมาภิบาล 

๔. รายงานผลการปฏิบัติหนาท่ีตามความรับผิดชอบตอสภามหาวิทยาลัย 

อธิการบดี ๑. สงเสริมใหมีการตรวจสอบภายในท่ัวท้ังมหาวิทยาลัย 

๒. อนุมัติแผนการตรวจสอบภายในระยะยาว (สามป หรือมากกวา) ท่ีแยกยอยเปน

รายป เพ่ือนําสงตอสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 

๓. พิจารณาสั่งการใหหนวยรับตรวจดําเนินการตามรายงานผลการตรวจสอบ 

๔. กํากับดูแลการดําเนินงานของศูนยตรวจสอบภายใน 

หัวหนาสวนงานท่ีมี

หนวยตรวจสอบภายใน

ประจําสวนงาน 

๑. สงเสริมใหหนวยงานตางๆ ใหความรวมมือตอการตรวจสอบภายใน 

๒. อนุมัติแผนการตรวจสอบภายในระยะยาว (สามป หรือมากกวา) ท่ีแยกยอยเปน

รายป และใหมีการนําสงแผนฯ นั้นตอศูนยตรวจสอบภายใน 

๓. พิจารณาสั่งการใหหนวยรับตรวจดําเนินการตามรายงานผลการตรวจสอบ 

๔. กํากับดูแลการดําเนินงานของหนวยตรวจสอบภายใน 
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ผูเกี่ยวของ บทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบ 

ศูนยตรวจสอบภายใน ๑. กําหนดเปาหมาย ทิศทาง ภารกิจการตรวจสอบภายในของท้ังมหาวิทยาลัยเพ่ือ

สนับสนุนการบริหารงานและการดําเนินงานดานตางๆ โดยใหสอดคลองกับ

นโยบายของมหาวิทยาลัยหรือสวนงาน และคณะกรรมการตรวจสอบการ

บริหารงานประจํามหาวิทยาลัย  

ท้ังนี้  การตรวจสอบตองทําใหทราบไดวาระบบควบคุมภายในของ

กระบวนการท่ีเขาตรวจมีความเพียงพอ และระบบสารสนเทศหลักท่ีหนวยรับตรวจ

ใชในการปฏิบัติหนาท่ีมีความปลอดภัย นาเชื่อถือ และมีประสิทธิภาพ หรือไม  

๒. กํากับ สนับสนุน ใหหนวยตรวจสอบภายในประจําสวนงานสามารถปฏิบัติ

หนาท่ีไดตามท่ีกําหนดไวในวัตถุประสงคของคูมือฯ นี้ 

๓. จัดทําแผนการตรวจสอบระยะยาว (สามป หรือมากกวา) ท่ีแยกยอยเปนรายป 

ใหครอบคลุมสวนงานท้ังหมดของมหาวิทยาลัย โดยใชแนวคิดการวางแผนการ

ตรวจสอบตามฐานความเสี่ยง (Risk-based audit planning) 

๔. เสนอแผนการตรวจสอบนั้น ตอคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจํา

มหาวิทยาลัยเพ่ือใหความเห็นชอบ และตออธิการบดีเพ่ือพิจารณาอนุมัตินําสง

สํานักงานการตรวจเงินแผนดินภายในเดือนกันยายนของทุกป  

๕. ตรวจสอบการปฏิบัติงานใหเปนไปตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพ

การตรวจสอบภายใน รวมท้ังมาตรฐานอ่ืนท่ีระบุเปนการเฉพาะ 

๖. รายงานผลการตรวจสอบท่ีผูบริหารของหนวยรับตรวจไดแสดงความเห็นตอ

ขอเสนอแนะไวแลวตออธิการบดีภายในสามสิบวัน  

๗. ติดตามผลสัมฤทธิ์ของการปรับปรุงแกไขโดยหนวยรับตรวจตามกําหนดเวลาท่ี

หนวยรับตรวจระบุไวในรายงาน   

ในกรณีท่ีผูตรวจสอบภายในไมพบความคืบหนาของการปรับปรุงแกไข

โดยไมมีเหตุอันควร ใหรายงานอธิการบดีเพ่ือพิจารณาสั่งการ 

หนวยตรวจสอบภายใน

ประจําสวนงาน 

๑. กําหนดเป าหมาย  ทิศทาง ภารกิจการตรวจสอบภายในของสวนงาน  

ใหสอดคลองกับแนวทางท่ีกําหนดไวในขอบังคับวาดวยการตรวจสอบภายใน  

ของมหาวิทยาลัยมหิดลและสวนงาน 

๒. จัดทําแผนการตรวจสอบระยะยาว (สามป หรือมากกวา) ท่ีแยกยอยเปนรายป 

โดยใชแนวคิดการวางแผนการตรวจสอบตามฐานความเสี่ยง  
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ผูเกี่ยวของ บทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบ 

๓. เสนอแผนการตรวจสอบตอหัวหนาสวนงานเพ่ือพิจารณาอนุมัติภายในเดือน

กันยายนของทุกป และจัดสงสําเนาแผนการตรวจสอบนั้นไปยังศูนยตรวจสอบ

ภายในภายในสามสิบวันนับจากวันท่ีแผนไดรับการอนุมัติ 

๔ . ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการ

ตรวจสอบภายใน รวมท้ังมาตรฐานอ่ืนท่ีระบุเปนการเฉพาะ 

๕. รายงานผลการตรวจสอบท่ีผูบริหารของหนวยรับตรวจไดแสดงความเห็นตอ

ขอเสนอแนะไวแลวตอหัวหนาสวนงานภายในสามสิบวัน และสําเนารายงานดังกลาว

ไปยังศูนยตรวจสอบภายในโดยเร็วดวย 

๖. ติดตามผลสัมฤทธิ์ของการปรับปรุงแกไขโดยหนวยรับตรวจตามกําหนดเวลาท่ี

หนวยรับตรวจระบุไวในรายงาน   

ในกรณีท่ีผูตรวจสอบภายในไมพบความคืบหนาของการปรับปรุงแกไข

โดยไมมีเหตุอันควร ใหรายงานหัวหนาสวนงานพิจารณาสั่งการ 

หัวหนาสวนงานท่ี ไมมี

หนวยตรวจสอบภายใน

ประจําสวนงาน 

และ  

หนวยรับตรวจท่ัวไป 

๑ . อํานวยความสะดวก และจัดเตรียมขอมูลเอกสาร ทรัพยสินและอ่ืนๆ  

ท่ีเก่ียวของกับเรื่องท่ีมีการตรวจสอบตามท่ีผูตรวจสอบรองขอ รวมถึงใหคําชี้แจง

และตอบขอซักถามของผูตรวจสอบภายใน 

๒. ใหความเห็นตอขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไขประเด็นขอตรวจพบภายใน

เวลาท่ีหนวยงานตรวจสอบภายในกําหนด  

๓. ปฏิบัติตามขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายใน หรือแนวทางท่ีหนวยรับตรวจ

เสนอและผูตรวจสอบเห็นควร ซ่ึงอธิการบดีหรือหัวหนาสวนงาน (แลวแตกรณี) สั่ง

การไวในรายงานผลการตรวจสอบ โดยใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนดดวย 

 

๕. ข้ันตอนกระบวนการตรวจสอบภายใน 
 

กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมีข้ันตอนสําคัญ ๔ เรื่อง ประกอบดวย  

๕.๑ การวางแผนการตรวจสอบ  

๕.๒ การปฏิบัติงานตรวจสอบ 

๕.๓ การรายงานผลการตรวจสอบ 

๕.๔ การติดตามผล  
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๕.๑ การวางแผนการตรวจสอบ 

แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เปนข้ันตอนแรกของการปฏิบัติงานท่ีเปนเสมือนเข็มทิศใหรัฐ 

(ผูสนับสนุนเงินทุนสําคัญของมหาวิทยาลัย) และผูบริหารระดับสูง ม่ันใจไดวา งานหรือกระบวนการท่ีมีความ

เสี่ยงตอการบรรลุพันธกิจขององคกร และตอความสามารถในการดําเนินงานในระยะยาวขององคกรไดถูกรวม

ไวอยูในแผน  

การวางแผนการตรวจสอบ เพ่ือใหม่ันใจไดถึงประสิทธิผล ประสิทธิภาพของการดําเนินงานตรวจสอบ

จึงมี ๒ ระดับ คือ แผนการตรวจสอบระยะยาวท่ีแยกยอยเปนรายป และแผนการตรวจสอบสําหรับแตละ

โครงการ 
 

๕.๑.๑ การวางแผนการตรวจสอบระยะยาวและประจําป 

ในประมาณเดือนกรกฎาคม หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในควรมอบหมายใหมีการสํารวจขอมูล

ตอไปนี้ เพ่ือเตรียมวางแผนการตรวจสอบระยะยาว และประจําปถัดไป 

๑. การเปลี่ยนแปลงพันธกิจ วิสัยทัศน แผนยุทธศาสตร ขององคกร (หากมี) 

๒. สวนงาน/หนวยงาน ท่ีเกิดข้ึนใหม หรือปดตัวลงไป 

๓. ขอมูลเบื้องตน เชน ลักษณะพันธกิจ ภารกิจ ขนาด (ทางการเงิน) ของสวนงาน/หนวยงานท่ีควรอยู

ในแผน (Audit Universe) รวมท้ังผลการดําเนินงานท่ีผานมา เพ่ือทราบความเสี่ยงโดยธรรมชาติของสวนงาน/

หนวยงาน 

๔. ปจจัยความเสี่ยง และน้ําหนักของแตละความเสี่ยงท่ีจะใชในการวางแผน วาจําเปนท่ีจะตองมีการ

ปรับปรุง เปลีย่นแปลง หรือไม 

ตั้งแตป ๒๕๖๐ ศูนยตรวจสอบภายในใชปจจัยความเสี่ยงของแตละสวนงาน/หนวยงาน และ

น้ําหนักความเสี่ยง ในแนวทางดังนี้ 

- จํานวนเงินอุดหนุนการวิจัย, รายไดบริการวิชาการ, รายไดหลังหักคาใชจายสุทธิ   

รวม         ๔๕.๐% 

- ผลการตรวจสอบครั้งกอน (ถัวเฉลี่ยตามความสําคัญเรงดวน)   ๒๐.๐% 

- ผลการประเมินความเสี่ยงของสวนงาน      ๑๕.๐% 

- การทุจริตท่ีเกิดข้ึนในสวนงาน       ๒๐.๐% 

        ๑๐๐.๐% 

๕. รวบรวมขอมูลของ Audit Universe ตามปจจัยเสี่ยงขางตนในปกอนหนา (ยกเวนความสามารถใน

การพ่ึงพาตนเอง ท่ีใชขอมูลเฉลี่ย ๓ ปยอนหลัง เพ่ือลดผลกระทบจากเหตุผิดปกติท่ีอาจเกิดข้ึนและมี

ผลกระทบตอรายไดหรือคาใชจายในปนั้นอยางรุนแรง) โดยอาจใชขอมูลจาก website ของสวนงาน/

หนวยงาน, MU-ERP, หนวยงานท่ีรับผิดชอบเรื่องตางๆ โดยตรง เชน วิจัย บริการวิชาการ การบริหารจัดการ

ความเสี่ยง กฎหมาย  
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๖. แบงชวงขอมูลของปจจัยเสี่ยงแตละดาน ใหเปนความเสี่ยง ๕ ระดับตามเกณฑของมหาวิทยาลัย  

ในกรณีท่ีสวนงาน/หนวยงานใดมีขอมูลปจจัยเสี่ยงดานใดท่ีมีจํานวนสูงหรือต่ํากวาสวนงาน/หนวยงานอ่ืนอยาง

มาก (outliner) ใหกําหนดเปนระดับความเสี่ยงสูงหรือต่ํามากไดโดยไมตองทําการคํานวณ 

๗. คํานวณคาเฉลี่ยคะแนนความเสี่ยงถวงน้ําหนักของแตละปจจัย อยางไรก็ตาม หากสวนงาน/

หนวยงานใดไมมีภารกิจในดานใด เชน วิจัย บริการวิชาการ ใหเกลี่ยคะแนนความเสี่ยงท่ีเหลือใหถูกตองตาม

หลักคณิตศาสตรดวย  

ตัวอยางการคํานวณคาเฉลี่ยคะแนนความเสี่ยงของแตละสวนงาน/หนวยงาน 

 

 

๘. กําหนดชวงคะแนนความเสี่ยงเฉลี่ยใหเทากับจํานวนปท่ีจะทําแผนการตรวจสอบระยะยาว และ

กําหนดความถ่ีในการเขาตรวจใหเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงนั้น เชน แผนระยะยาว ๔ ป ใหมีระดับความ

เสี่ยง ๔ ระดับ และความเสี่ยงระดับสูงสุด ใหเขาตรวจทุกป เปนตน 

 ๙. กําหนดสวนงาน/หนวยงาน ท่ีเขาเกณฑตองไดรับการตรวจสอบในปตางๆ ตามแผนระยะยาว 

 ๑๐. กําหนดเรื่องท่ีควรทําการตรวจสอบ จากคะแนนความเสี่ยงแตละดาน และลักษณะขอมูลพ้ืนฐาน

ท่ีไดศึกษาไว รวมท้ังอัตรากําลังนักตรวจสอบท่ีมี  

อยางไรก็ตาม เพ่ือใหม่ันใจวาขอมูลท่ีใชในการกําหนดเรื่องมีความเปนปจจุบันสูงสุด ใหทําการ

ยืนยันเรื่องท่ีจะทําการตรวจอีกครั้งในข้ันตอนการวางแผนกอนเขาทําการตรวจสอบจริง  

๑๑. นําเสนอแผนการตรวจสอบระยะยาว ท่ีแยกยอยเปนรายปตามลําดับข้ันจนถึงผูมีอํานาจในการ

อนุมัติตามขอมูลในหมวด ๔. บทบาท หนาท่ี ความรับผิดชอบ  

 

ตัวอยางแผนการตรวจสอบระยะยาว 
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๕.๑.๒ การวางแผนการตรวจสอบสําหรับแตละโครงการ (Engagement Plan) 

กอนถึงกําหนดการปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนงานประจําป ใหผูตรวจสอบภายในท่ีไดรับมอบหมาย

จากหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในใหเปนหัวหนาโครงการตรวจสอบ (Audit In Charge) ทําการวาง

แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบเพ่ือใหหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในสอบทานความเหมาะสม และเปน

แนวทางในการปฏิบัติงานแกคณะผูตรวจสอบ โดย  

๑. สํารวจขอมูลเบื้องตน และทําความเขาใจ คุนเคย กับพันธกิจ และระบบงานของหนวยรับตรวจ  

รวมท้ังแผน และผลการดําเนินงานตาม KPI / PA (หากมีเอกสารแสดงข้ันตอนการทํางานดวย จะชวยใหเขาใจ

กระบวนวิธีการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ และสามารถสอบทานการมีอยูของจุดควบคุมไดงายยิ่งข้ึน) 

๒. ศึกษา Audit Guideline หรือ Audit Program ฉบับท่ีมีอยูเดิม ท่ีเก่ียวกับเรื่องท่ีจะเขาตรวจ  

เพ่ือทราบระบบควบคุมท่ีควรมี และวิธีการตรวจสอบท่ีควรเปน (หากไมมี ใหคนหาจากอินเทอรเน็ต)  

๓. สอบทานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจ ท่ีหนวยรับตรวจดําเนินการ

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔  

๔. สอบทานผลการประเมินความเสี่ยงของหนวยรับตรวจ ซ่ึงความเสี่ยงดานการปฏิบัติการ และดาน

การเงิน ควรมีความสอดคลองกับผลการประเมินตนเองเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในดวย 

๕. ศึกษาผลการตรวจสอบภายในครั้งกอน และผลการตรวจสอบของหนวยงานภายนอกท่ีเก่ียวของ

กับเรื่องท่ีจะเขาตรวจ (หากมี) 

๖. กําหนดวัตถุประสงคการตรวจสอบจากขอมูลขางตน วาตองการใหเกิดความม่ันใจในเรื่องใดบาง 

๗. กําหนดขอบเขตการตรวจสอบ (เชน ระยะเวลา และ/หรือ พ้ืนท่ี ท่ีจะทําการสุมตรวจสอบ เปนตน) 

๘. กําหนดข้ันตอน วิธีการตรวจสอบใหสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีกําหนด โดยอาจประยุกตจาก 

Audit Guideline หรือ Audit Program ตามขอ ๒. ขางตนและควรใหครอบคลุมเรื่องตางๆ ดังนี้  

- การตรวจการมีอยูของแผน และผล (เชน KPI / PA) การประเมินความเสี่ยงท่ีจะทําใหผล

อาจไมเปนไปตามแผน และประสิทธิผลของการบริหารจัดการความเสี่ยงเหลานั้น  

- การตรวจการมีอยูของจุดควบคุม และประสิทธิผล ประสิทธิภาพของกิจกรรมการควบคุม

นั้น 

- การตรวจการสอบทานของผูบริหาร เก่ียวกับผลการดําเนินงานตางๆ ของหนวยรับตรวจ 

ท้ังนี้ แผนการตรวจสอบในข้ันตอนนี้จะเปน Audit Guideline หรือ Audit Program ฉบับท่ีจะ

ใชในโครงการตรวจสอบท่ีกําลังวางแผน 

๙. มอบหมายเรื่องท่ีจะตองทําการตรวจสอบใหกับผูตรวจสอบภายในตามความถนัด ความรู ความ

ชํานาญ ตลอดจนทําความเขาใจกันเก่ียวกับเนื้อหาของเรื่องนั้น กระดาษทําการ (Working Paper) ท่ีตองใช 

งบประมาณ และคาใชจายท่ีอาจเกิดข้ึนในการปฏิบัติงาน 

๑๐. จัดทําตารางการปฏิบัติงาน (Schedule) ในชวงเวลาท่ีทําการตรวจสอบภาคสนาม เพ่ือใชเปน

เครื่องมือในการสื่อสารระหวางผูตรวจสอบ กับผูรับผิดชอบแตละเรื่องของหนวยรับตรวจ 
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๑๑. นําเสนอแผนการตรวจสอบ และตารางการปฏิบัติงานตอหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน 

เพ่ือใหความเห็นชอบ 

๑๒. ประสานงานใหเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปออกหนังสือขอออกตรวจไปยังผูบริหารสูงสุดของหนวย

รับตรวจกอนวันเริ่มตรวจสอบภาคสนามอยางนอย ๑๕ วันทําการ โดยแจงใหทราบถึงเรื่องท่ีจะทําการตรวจ 

วัตถุประสงค ขอบเขต และกําหนดการตรวจสอบ 

(ตัวอยาง หนังสือขออกตรวจ, Engagement Plan, Schedule, Audit Program อยูในเอกสารแนบ ๑) 

 

 

 

ข้ันเตรียมการ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๕.๒ การปฏิบัติงานตรวจสอบ 

เปนกระบวนการรวบรวมขอมูล เอกสาร หลักฐาน เพ่ือใชในการวิเคราะห ประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของหนวยรับตรวจ ตลอดจนสอบทาน ตรวจสอบ วาเปนไปตามนโยบาย แผนงาน ระเบียบวิธีปฏิบัติ และ

กฎหมายท่ีเก่ียวของหรือไม เพียงใด พรอมท้ังใหขอเสนอแนะตอผูบริหารเพ่ือการปรับปรุง แกไข กระบวนการ

ปฏิบัติงานใหมีความถูกตอง หรือมีประสิทธิภาพมากข้ึน หรือลดความเสี่ยงใหนอยลง โดยข้ันตอนกระบวนการ

ปฏิบัติงาน ประกอบดวย  

๑. การประชุมเปดการตรวจสอบ – เปนการแจงตอผูบริหารสูงสุดของหนวยรับตรวจ ใหทราบถึง

วัตถุประสงค ขอบเขต ตารางการปฎิบัติงาน (Schedule) ระยะเวลาของโครงการตรวจสอบ (Timeline) และ

จัดสงหนังสือออกตรวจไปยังหนวยรับ

ตรวจ(อยางนอย ๑๕ วันทําการลวงหนา) 

 
ยืนยันการเขาตรวจ(ดวยวาจา) 

 

ศึกษาขอมูลเบื้องตนของหนวยรับตรวจ 

 

๑. จัดทําแผนการปฏบิัติงานตรวจสอบ

(Engagement Plan) เพื่อกําหนดขอบเขต

และมอบหมายงาน 

๒.จัดทํา Audit Program สําหรับการ

ตรวจสอบ 

๓. จัดทํา Schedule เพื่อกาํหนดเวลานดั

หมายการสัมภาษณและขอเอกสาร 

 

นําเสนอแผนการปฏิบัติงานและ 

Audit Program (แนวการตรวจสอบ)ตอ

หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน 

 

 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภาคสนาม 
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การรายงานผลการตรวจสอบ ตลอดจนขอขอมูล เอกสารของหนวยรับตรวจท่ีผูตรวจสอบตองใชในการ

ตรวจสอบ รวมท้ังใหผูตรวจสอบไดทราบถึงการเปลี่ยนแปลงสําคัญของหนวยรับตรวจ (ท่ีอาจสงผลกระทบตอ

ลักษณะหรือระดับความเสี่ยงของหนวยรับตรวจ) และสิ่งท่ีผูบริหารของหนวยรับตรวจตองการขอใหมีการ

ตรวจสอบเปนการเฉพาะ ท้ังนี้ ใหมีการลงนามผูเขารวมการประชุมทุกครั้งดวย 

๒. การปฏิบัติงานตรวจสอบภาคสนาม – อางอิง Audit Guideline หรือ Audit Program ท่ีจัดทํา

ไวในข้ันตอนการวางแผน ซ่ึงในภาพรวมจะครอบคลุม 

- การสัมภาษณหัวหนางานและผูปฏิบัติงานเพ่ือใหทราบ/มีความเขาใจมากข้ึนถึงกระบวนงาน

ของกิจกรรมท่ีจะตรวจสอบ และขอมูลพ้ืนฐานท่ีไดศึกษามา 

- การสังเกตวิธีการปฏิบัติงาน เพ่ือประเมินความถูกตอง และประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน 

- การรวบรวม วิเคราะหขอมูล และหลักฐานประกอบการตรวจสอบ 

- การทดสอบรายการ การตรวจนับ การกระทบยอด ตามเทคนิคและวิธีการท่ีกําหนดไว 

- การบันทึกผลการตรวจสอบไวในกระดาษทําการ และเก็บรวบรวมหลักฐานประกอบประเด็น

ขอตรวจพบใหครบถวน 

ในระหวางนี้ หัวหนาทีมตรวจสอบควรกํากับดูแลการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบใหเปนไปตามวิธี

ปฏิบัติงาน ขอบเขตการตรวจสอบ และระยะเวลาท่ีกําหนดไวดวย  

หากมีความจําเปนท่ีจะตองทบทวน หรือปรับปรุง เปลี่ยนแปลงแผนการตรวจสอบ หรือขยาย

ขอบเขตการตรวจสอบ (Audit Expansion) ใหแจงหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในทันที เพ่ือพิจารณา

อนุมัติทุกครั้ง 

๓. การจัดทํากระดาษทําการ และจัดเก็บหลักฐานประกอบผลการตรวจสอบ (Working Paper 

และ Audit Evidence) – เปนการบันทึกผลการตรวจสอบ และการรวบรวมขอมูล เอกสาร หลักฐาน ดวย

เทคนิคและวิธีการตางๆ ท้ังท่ีเปน hard copy และ soft copy เพ่ือใชสนับสนุนใหม่ันใจไดวาขอสรุปท่ีไดจาก

การตรวจสอบมีความครบถวน ถูกตอง เชื่อถือได ท้ังในสวนท่ีพบ และไมพบประเด็นท่ีควรไดรับการปรับปรุง 

แกไข 

กระดาษทําการ และหลักฐานประกอบผลการตรวจสอบ ควรมีลักษณะ ดังนี้ 

- กระดาษทําการ เปนเอกสารท่ีผูตรวจสอบจัดทําข้ึนเพ่ือบันทึกรายละเอียดวิธีการตรวจสอบ 

ขอบ เขต และขอ มูลสํ า คัญ ท่ี ได จากการใช เทคนิควิ ธีการตรววจสอบต างๆ ในขอบ เขตดั งกล าว  

เชน ผลจากการสัมภาษณ สังเกต ตรวจนับ เปรียบเทียบ วิเคราะห ทดสอบรายการ เปนตน และใหไดผล

สรุปวาควรตองมีการนําเสนอประเด็นขอตรวจพบเพ่ือใหเกิดการปรับปรุง แกไข หรือไม โดยเฉพาะท่ีเก่ียวกับ

ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง 

- หลักฐานประกอบผลการตรวจสอบ เปนเอกสารท่ี 

 หนวยรับตรวจจัดทําตามกระบวนการปฏิบัติงานปกติ ซ่ึงผูตรวจสอบขอทําสําเนาเพ่ือใช

สนับสนุนผลการตรวจสอบ เชน แผนผังทางเดินของระบบงาน ประกาศ คําสั่ง ใบคําขอ (Application) ใบขอ

ซ้ือ (Purchase Requisition) ใบเสร็จรับเงิน เปนตน  
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 บุคคลภายนอกเปนผูจัดทํา เชน ผูสอบบัญชีจัดทําหนังสือยืนยันยอดหนี้ หนังสือรองเรียน 

แบบสอบถามท่ีไดรับการกรอกแลว เปนตน 

ท้ังนี้ ขอมูล เอกสาร หลักฐานดังกลาวท้ังหมด จะตองสามารถใชยืนยันหรือสนับสนุนขอสรุปผล

การตรวจสอบไดอยางถูกตอง ชัดเจน เชื่อถือได 

และใหผูตรวจสอบนําสงกระดาษทําการ และหลักฐานประกอบการตรวจสอบ ให Audit in 

Charge ทําการสอบทานความเพียงพอ ความชัดเจน ตลอดจนความถูกตอง เชื่อถือได 

๔. การสรุปผลการตรวจสอบเบ้ืองตน – เปนการปฏิบัติงานตรวจสอบข้ันสุดทายกอนการประชุมปด

การตรวจสอบภาคสนาม (Exit Meeting) โดยผูตรวจสอบภายในควรสรุปผลการตรวจสอบเม่ือเสร็จสิ้นการ

ตรวจสอบในแตละเรื่องหรือกิจกรรมจากหลักฐานท่ีพบ และกระดาษทําการท่ีไดจัดทําไว โดยพิจารณาอยาง

รอบคอบและสรุปเฉพาะสิ่งท่ีเปนสาระสําคัญเทานั้น 

จากนั้น ผูตรวจสอบภายใน และ Audit in Charge จะตองสรุปผลท้ังดานดีและดานท่ีเปนปญหา 

ขอบกพรอง ท่ีควรรายงานใหผูบริหารทราบ และจัดทําเปนเอกสารสรุปผลเบื้องตนจากการตรวจสอบ เพ่ือ

นําเสนอตอหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในในประมาณ ๒-๓ วันทําการกอนกําหนดการประชุมปดการ

ตรวจสอบภาคสนาม เพ่ือหาขอสรุปสุดทายในการตรวจสอบ และใชเปนเอกสารประกอบการประชุมดังกลาว 

 

ตัวอยางเอกสารสรุปผลเบื้องตนจากการตรวจสอบ 

 

 
 

๕. การประชุมปดการตรวจสอบภาคสนาม (Exit Meeting) – เปนข้ันตอนเพ่ือสอบทานความเขาใจ

เก่ียวกับประเด็นขอตรวจพบใหถูกตองตรงกันระหวางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในพรอมคณะ กับ
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หัวหนางานท่ีตรวจพรอมคณะ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือหาขอยุติในประเด็นท่ีมีความเห็นไม

ตรงกัน หรือใหหนวยรับตรวจชี้แจงประเด็นท่ีผูตรวจสอบยังมีขอสงสัย เพ่ือเตรียมรางรายงานผลการตรวจสอบ

ใหมีความถูกตองมากท่ีสุด ท้ังนี้ ควรทําการปดการตรวจสอบภาคสนามในวันสุดทายของการตรวจสอบ

ภาคสนาม และจัดใหท้ังผูตรวจสอบและหนวยรับตรวจท่ีเขารวมการประชุมไดลงนามเพ่ือยืนยันผลการ

ตรวจสอบในทายเอกสารสรุปผลเบื้องตนจากการตรวจสอบดวย 

 

 
 

ข้ันดําเนินการและสรุปผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมเปดตรวจระหวางผูบริหาร

หรือหัวหนาหนวยงานตรวจสอบ

ภายในกับผูบริหารหนวยรับตรวจ 

 

ปฏิบัติงานตรวจสอบตามเทคนิค

และวิธีการท่ีเหมาะสม 

 

จัดทํากระดาษทําการ และรวบรวม 

จัดเก็บหลักฐานประกอบการ

ตรวจสอบ 

 

สรุปผลการตรวจสอบเบ้ืองตนกับ

หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน 

เพ่ือหาขอสรุปรวมกัน 

 

จัดทําสรุปประเด็นขอตรวจพบ 

 

ประชุมปดการตรวจสอบภาคสนาม

กับหัวหนางานเพ่ือยืนยันประเด็น

ขอตรวจพบ 
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๕.๓ การรายงานผลการตรวจสอบ 

เปนการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบเม่ือการตรวจสอบภาคสนามเสร็จสิ้น เพ่ือให

ผูบริหารสวนงานหรือมหาวิทยาลัยทราบถึงวัตถุประสงค ขอบเขต วิธีการปฏิบัติงาน และผลการตรวจสอบ ท้ัง

ประเด็นขอตรวจพบ และความเสี่ยงท่ีสําคัญ รวมท้ังขอเสนอแนะในการปรับปรุง แกไขประเด็นขอตรวจพบ

เพ่ือเสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการ  

และเพ่ือใหรายงานผลการตรวจสอบมีความเปนไปไดในทางปฏิบัติสูงสุด รายงานผลการ

ตรวจสอบท่ีสมบูรณตองมีความเห็นของหนวยรับตรวจ ซ่ึงระบุถึงผูรับผิดชอบในการปรับปรุง แกไข และ

กําหนดวันท่ีคาดวาจะปรับปรุงแกไขแลวเสร็จท่ีมีระยะเวลาเหมาะสมกับเนื้อหาของประเด็นขอตรวจพบดวย 

ข้ันตอนนี้ประกอบดวยกิจกรรมหลัก ๓ เรื่อง ไดแก  

 การจัดเก็บกระดาษทําการและหลักฐานประกอบการตรวจสอบ  

 การจัดทํารายงานผลการตรวจสอบ (ฉบับราง) 

 การรายงานผลการตรวจสอบ (ฉบับสมบรูณ) 

ท้ังนี้ หากผูตรวจสอบพบประเด็นท่ีอาจเปนกรณีทุจริต มีความผิดปกติรายแรง หรือมีความเสี่ยงใน

เกณฑสูงมากตอการเกิดทุจริต ใหผูตรวจสอบรายงานตอ Audit in Charge และ หัวหนาหนวยงานตรวจสอบ

ภายในตามลําดับในทันที ตั้งแตในข้ันตอนการปฏิบัติงานภาคสนามเพ่ือใหหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน

พิจารณารายงานทางวาจาตอผูบริหารของหนวยรับตรวจ หรือท่ีสูงกวานั้น ตลอดจนสั่งการตอทีมตรวจสอบท่ี

อาจตองมีการปรับแนวทางการตรวจสอบ 

ในกรณีโครงการท่ีจําเปนตองมีเรื่องหรือกิจกรรมการตรวจสอบ และขอบเขตกวางขวางมาก หัวหนา

หนวยงานตรวจสอบภายในอาจพิจารณาความจําเปนในการใหจัดทํารายงานผลการตรวจสอบระหวางกาล 

(Interim Audit Report) เพ่ือประกอบการรายงานตอผูบริหาร กอนท่ีการตรวจสอบท้ังโครงการจะแลวเสร็จ 

เพ่ือใหผูบริหารพิจารณาความจําเปนในการสั่งการอยางหนึ่งอยางใดเพ่ือยับยั้งความเสียหายท่ีอาจยังคงเกิดข้ึน 
 

๕.๓.๑ การจัดเก็บกระดาษทําการและหลักฐานประกอบการตรวจสอบ 

ในการตรวจสอบโครงการหนึ่งๆ ผูตรวจสอบจะตองจัดทํา หรือไดรับขอมูล เอกสารตางๆ ท่ีเก่ียวของ

กับเรื่อง และหนวยงานท่ีทําการตรวจ ซ่ึงควรจัดเก็บขอมูล เอกสารนั้นไวในแฟม ๒ ประเภท คือ 

๑. แฟมปจจุบัน (Current File) – ใชเก็บกระดาษทําการท่ีจัดทําข้ึนในงวดการตรวจสอบงวดใดงวด

หนึ่ง ซ่ึงจะไมสัมพันธกับการตรวจสอบงวดตอไป เชน Audit Program ท่ีกรอกผลการตรวจสอบไวแลว 

กระดาษทําการตรวจนับเงินสด ตรวจนับทรัพยสิน ผลการวิเคราะหขอมูล บันทึกการสุมตรวจสอบรายการ 

หลักฐานประกอบผลการตรวจสอบตางๆ เปนตน 

ท้ังนี้ ใหจัดเก็บใหเปนหมวดหมู หาไดโดยงาย เชน หลักฐานประกอบประเด็นขอตรวจพบ ใหแยก

ไปตามแตละประเด็น 
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๒. แฟมถาวร (Permanent File) – ใชเก็บเอกสาร ขอมูลท่ีสามารถใชประโยชนในการตรวจสอบงวด

ถัดๆ ไปไดดวย เชน แผนภูมิองคกร เอกสารแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงาน ประกาศ คําสั่ง เปนตน 

 ท้ังนี้ใหเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปเปนผูเก็บรักษาแฟมปจจุบันและแฟมถาวรไมวาจะอยูในรูปแบบ

เอกสาร (Hard) หรือ ขอมูลท่ีเก็บอยูในรูปแบบดิจิทัล (Soft) ใหมีความปลอดภัยและเรียกใชงานไดใน

ระยะเวลา ๑๐ ป นับจากวันท่ีเก็บดวย 

 

๕.๓.๒ การจัดทํารายงานผลการตรวจสอบ (ฉบับราง) 

จากผลการตรวจสอบ ใหผูตรวจสอบ และ Audit in Charge ดําเนินการ ดังนี้ 

๑. ใหผูตรวจสอบท่ีพบประเด็นขอตรวจพบ เขียนประเด็นขอตรวจพบตามรูปแบบท่ีหัวหนาหนวยงาน

ตรวจสอบภายในกําหนดไว แลวนําเสนอตอ Audit in Charge โดยใหเนื้อหาขอตรวจพบประกอบดวย  

- ช่ือประเด็น  เปนขอตรวจพบโดยสรุป ไมควรมีความยาวเกิน ๑ บรรทัด 

- ระดับความรุนแรง และประเภทขอตรวจพบ  (Finding Priority และ Classification) (ตาม

รายละเอียดในเอกสารแนบ ๓)  เพ่ือเปนการกระตุนเตือนหนวยรับตรวจใหเรงทําการปรับปรุง แกไขประเด็น

ขอตรวจพบท่ีสําคัญ หรือมีความเสี่ยงสูง รวมท้ังเปนประโยชนตอฝายบริหารในการทราบถึงสถานะของระบบ

ควบคุมภายใน และตอหนวยงานตรวจสอบภายในในการรายงานผลการตรวจสอบประจําป และการวาง

แผนการตรวจสอบระยะยาว  

- ส่ิงท่ีพบจริง (Condition)  เปนเนื้อหาของประเด็นขอตรวจพบ ท่ีผูตรวจสอบประมวลไดจาก

การสัมภาษณ และการใชเทคนิคการตรวจสอบตางๆ  

- ส่ิงท่ีควรเปน (Criteria)  เปนหลักเกณฑ นโยบาย แนวปฏิบัติ กฎหมาย มติ คําสั่ง ท่ีตองถือ

ปฏิบัติ เพ่ือแสดงใหเห็นวาสิ่งท่ีพบนั้นไมสอดคลองกับสิ่งท่ีควรเปน 

- สาเหต ุ(Cause)  เปนการอธิบายสาเหตุของสิ่งท่ีพบจริงเพ่ือใหสามารถนําเสนอแนวทางปรับปรุง 

แกไข ท่ีสาเหตุเพ่ือใหสามารถแกไขยับยั้ง หรือปองกันการเกิดซํ้าของประเด็นขอตรวจพบได เชน เกิดจากการท่ี 

ไมไดกําหนดกระบวนวิธีการปฏิบัติงานไว เจาหนาท่ีไมทราบหลักเกณฑ หัวหนางานไมไดทําการสอบทานการ

ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี เปนตน  

- ผลกระทบ (Effect)  เปนการบรรยายถึงผลเสียหายท่ีไดเกิดข้ึนแลว หรืออาจจะเกิดข้ึนหากยังมี

การดําเนินการตามท่ีพบนั้นตอไป ซ่ึงอาจเปนทางดานการเงิน ชื่อเสียง กฎหมาย หรือการไมบรรลุเปาหมาย 

- ขอเสนอแนะ (Recommendation)  เปนแนวทางท่ีผูตรวจสอบภายในเสนอใหหนวยรับตรวจ

ดําเนินการเพ่ือกําจัดสาเหตุของประเด็นขอตรวจพบ และปองกันไมใหเกิดข้ึนไดอีก โดยขอเสนอแนะควร

เปนไปในลักษณะสรางสรรค และมีความเปนไปไดในทางปฏิบัติ โดยคํานึงถึงตนทุน เวลา และผลประโยชน 

ความคุมคาท่ีหนวยรับตรวจ และมหาวิทยาลัยจะไดรับ 
 

ท้ังนี้ ใหจัดทําพ้ืนท่ีไวใหหนวยรับตรวจกรอก ความเห็นของหนวยรับตรวจตอขอเสนอแนะ  

ซ่ึงครอบคลุมถึงผูรับผิดชอบ และกําหนดวันท่ีจะปรับปรุง แกไขแลวเสร็จ ดวย 
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 ๒. ให Audit in Charge หรือผูตรวจสอบท่ีไดรับมอบหมาย สอบทานความถูกตอง เหมาะสมของ

เนื้อหาประเด็นขอตรวจพบท่ีผูตรวจสอบแตละคนจัดทําข้ึน แลวจัดทําเปนรายงานผลการตรวจสอบ (ฉบับราง) 

เพ่ือใชในการนําเสนอผลการตรวจสอบอยางเปนทางการตอหนวยรับตรวจในการประชุมปดการตรวจสอบ 

(Closing Meeting) ท่ีจะมีข้ึนตอไป โดยรูปแบบรายงานฯ ใหเปนไปตามท่ีหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน

กําหนด (เชน ตัวอยางในเอกสารแนบ ๒ ) ซ่ึงสรุปไดดังนี้ 

- บทนํา  เปนสวนแรกของรายงานท่ีบอกใหทราบวาไดตรวจสอบเรื่องอะไรของหนวยงานใด 

เม่ือไร ตามแผนการตรวจสอบท่ีกําหนดไว หรือเปนการตรวจสอบในกรณีพิเศษ  

- วัตถุประสงค  เปนการอธิบายถึงเปาประสงคของการตรวจสอบ เชน ประเมินความเพียงพอของ

ระบบควบคุมเก่ียวกับ ......  

- ขอบเขต  เปนการใหขอมูลเก่ียวกับระยะเวลาและปริมาณของงานท่ีเขาทําการตรวจสอบ เชน 

รายการจัดซ้ือ จัดจางระหวางเดือน ... ถึง ... พ.ศ. ... รายการวัสดุ ครุภัณฑ ณ วันท่ี ........ รายการจายคา

ลวงเวลา ของบุคลากรสายสนับสนุน ระหวางเดือน ... ถึง ... พ.ศ. ...  

ท้ังนี้ ขอมูลใน ๓ สวนแรกนี้ควรมีความยาวไมเกิน ๑.๕ หนา 

- บทสรุปสําหรับผูบริหาร (หรือ สรุปผลการตรวจสอบสําคัญ สําหรับผูบริหาร) เปนบทคัดยอของ

ผลการตรวจสอบ โดยสรุปอยางสั้นๆ กะทัดรัด ชัดเจน และไดใจความสําคัญ หรืออาจเปนชื่อประเด็นขอตรวจ

พบ พรอมดวยระดับความรุนแรง และประเภทขอตรวจพบแตละขอ  

- ผลการตรวจสอบในรายละเอียด  เปนรายละเอียดของประเด็นขอตรวจพบตางๆ ท่ีผูตรวจสอบ

แตละคนจัดทําข้ึน 

ท้ังนี้ หากพบประเด็นท่ีมีผลกระทบต่ํา หรือไมชัดเจน แตอาจมีความรุนแรงท่ีสูงข้ึนในอนาคต หัวหนา

หนวยงานตรวจสอบภายในอาจใหมีการรายงานถึงประเด็นเหลานี้ไวในลักษณะของ “ขอสังเกต” เพ่ือให

ผูบริหารสูงสุดของหนวยรับตรวจทราบ และพิจารณาความจําเปนในการจัดการประเด็น ตอไป 

 ๓. ให Audit in Charge นําเสนอรายงานผลการตรวจสอบ (ฉบับราง) ตอหัวหนาหนวยงาน

ตรวจสอบภายใน เพ่ือสอบทานความครบถวน ถูกตอง เหมาะสม  

 ๔. ให Audit in Charge จัดสงรายงานผลการตรวจสอบ (ฉบับราง) ท่ีผานการสอบทานของ

หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในแลว ใหแกหนวยรับตรวจไมเกิน ๗ วันทําการกอนวันประชุม Closing 

Meeting เพ่ือใหหนวยรับตรวจแสดงความเห็นเก่ียวกับความเปนไปไดของขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายใน  

กําหนดผูรับผิดชอบ และระยะเวลาท่ีหนวยรับตรวจจะทําการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะนั้นใหแลวเสร็จ 
 

๕.๓.๓ การประชุมปดการตรวจสอบ (Audit Closing Meeting) 

การรายงานผลการปฏิบัติงานท่ีดีจะตองมีความถูกตอง ชัดเจน กะทัดรัด และทันกาล เปนไปอยาง

สรางสรรค และสรางแรงจูงใจใหเกิดการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ  
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ศูนยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยมหิดล กําหนดใหตองมีการรายงานผลการตรวจสอบโดยผูบริหาร

หรือหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในและผูตรวจสอบภายใน ตอผูบริหารสูงสุดและหัวหนางานของหนวยรับ

ตรวจ (Closing Meeting) โดยใชรายงานผลการตรวจสอบ (ฉบับราง) ท่ีมีความเห็นของหนวยรับตรวจตอ

ขอเสนอแนะ และใหผูเขารวมการประชุมท้ังหมดลงนามเพ่ือยืนยันวาไดมีการรายงานผลการตรวจสอบตอ

ผูบริหารของหนวยรับตรวจ ท้ังนี้ การรายงานผลการตรวจสอบตอผูบริหารสูงสุดของหนวยรับตรวจเปนไป

เพ่ือใหเกิดการสื่อสารโดยตรงเก่ียวกับประเด็นขอตรวจพบ และยืนยันถึงความเปนไปไดของขอเสนอแนะใน

การปรับปรุง แกไข ท่ีผูตรวจสอบนําเสนอ ตลอดจนระยะเวลาท่ีหนวยรับตรวจจะใชในการปฏิบัติตาม

ขอเสนอแนะ พรอมท้ังผูรับผิดชอบในการปรับปรุงแกไข เพ่ือแสดงไวในรายงานผลการตรวจสอบฉบับสมบูรณ 

และเปนขอมูลในการติดตามผลการปรับปรุงแกไขตอไป 

 

๕.๓.๔ การจัดทํารายงานผลการตรวจสอบ (ฉบับสมบูรณ) 

เม่ือการประชุม Closing Meeting แลวเสร็จและไมมีการแกไขใด ๆอีก ใหผูท่ีจัดทํารายงานผลการ

ตรวจสอบ (ฉบับราง) จัดทํารายงานใหเปนรายงานฉบับสมบูรณเพ่ือเสนอตอผูบริหารสูงสุดของหนวยรับตรวจ 

ซ่ึงหมายถึง อธิการบดี หรือคณบดีในกรณีหนวยงานตรวจสอบภายในประจําสวนงาน และสําเนาประเด็นขอ

ตรวจพบไปยังหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือประโยชนในการใหการสนับสนุนการปรับปรุง แกไข ของหนวยรับ

ตรวจดวย เชน กรณีของศูนยตรวจสอบภายใน สําเนาประเด็นทางการบัญชี ใหกองคลัง ประเด็นท่ีเก่ียวกับการ

บริหารทุนวิจัย ใหกองบริหารงานวิจัย เปนตน 
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๕.๔ การติดตามผลการตรวจสอบ 

          

   เพ่ือใหม่ันใจไดวาประเด็นขอตรวจพบตาง ๆ ไดรับการปรับปรุงแกไข อันจะเปนการยกระดับความ

เพียงพอของระบบการควบคุม ประสิทธิผลประสิทธิภาพของการบริหารจัดการความเสี่ยง และธรรมาภิบาล

ขององคกร ผูตรวจสอบภายในตองติดตามวาหนวยรับตรวจไดดําเนินการปรับปรุงแกไขประเด็นขอตรวจพบ

อยางเหมาะสม และตามกําหนดเวลา โดยดําเนินการ ดังนี้ 

 ๑. ใหผูจัดทํารายงานผลการตรวจสอบสวนงาน/หนวยงานนั้นในคราวกอนและเจาหนาท่ีบริหารงาน

ท่ัวไป พิจารณากําหนดการปรับปรุง แกไขแลวเสร็จของขอตรวจพบสวนใหญ แลวออกหนังสือขอเขาติดตาม

 

จัดทํารางรายงานผลการตรวจสอบ 

ประชุมปดการตรวจสอบกับผูบริหารหนวยรับ

ตรวจ เพื่อแจงผลการตรวจสอบ และหารือ

เกี่ยวกบัแนวทางการปรับปรุงแกไข 

 
  ทีมตรวจสอบจัดทํารายงานฉบบัสมบูรณ ที่

ผูบริหารหนวยรับตรวจแสดงความคิดเหน็ไว

แลว เสนอตอหวัหนาหนวยงานตรวจสอบ

ภายใน 

 
หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในกล่ันกรอง

รายงานฯ และนาํเสนอคณบดี/อธิการบดี 

(แลวแตกรณี)  โดยผานรองฯ ที่ไดรับ

มอบหมายใหกาํกับดูแลการตรวจสอบภายใน 

 

 
คณบดี/อธิการบดี พิจารณา และลงนามส่ังการ 

 

จัดสงรายงานฯ ไปยงัหนวยรับตรวจเพือ่

ดําเนินการตามขอเสนอแนะในรายงานฯ และ

สําเนารายงานฯ ไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ 
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ผลครั้งท่ี ๑ ไปยังผูบริหารสูงสุดของหนวยรับตรวจ โดยเสนออธิการบดีลงนามอยางนอย ๔๕ วัน กอนกําหนด

แกไขแลวเสร็จวันสุดทายของขอตรวจพบสวนใหญนั้น ยกเวน กรณีท่ีขอตรวจพบทุกขอมีกําหนดการปรับปรุง 

แกไข แลวเสร็จใกลเคียงกัน ใหออกหนังสือขอเขาติดตามผลโดยพิจารณาจากกําหนดแกไขแลวเสร็จวันสุดทาย

ของขอตรวจพบท้ังหมด 

ท้ังนี้ ในหนังสือขอเขาติดตามผลครั้งท่ี ๑ ขอใหแจงใหหนวยรับตรวจแจงสถานะปจจุบันของการ

ปรับปรุงแกไขขอตรวจพบทุกขอมายังหนวยงานตรวจสอบภายใน ๔๕ วัน เพ่ือประเมินสถานการณโดยรวม

ของการปรับปรงุแกไข และ/หรือ ประสานงานเพ่ือใหความชวยเหลือหนวยรับตรวจ หากจําเปน 

ในกรณีท่ีมีขอตรวจพบท่ีมีกําหนดแกไขแลวเสร็จหางจากขออ่ืนอยางมีนัยสําคัญ ใหติดตามผล

ดวยวิธีการเชนเดียวกับขอตรวจพบกอนหนา และนับการติดตามผลนั้นเปนครั้งท่ี ๑ 

 ๒. เม่ือผูตรวจสอบพบการปรับปรุง แกไข และประเมินไดวามีความยั่งยืน ใหปดประเด็นขอตรวจพบ

นั้นลง หากไมพบ หรือไมมีความม่ันใจในความยั่งยืน ใหคางประเด็นขอตรวจพบนั้นไว แลวใหผูท่ีรับผิดชอบใน

การปรับปรุงแกไขขอขยายเวลา และใหผูตรวจสอบออกหนังสือขอเขาติดตามผลครั้งท่ี ๒ ไปยังผูบริหารสูงสุด

ของหนวยรับตรวจ เสนออธิการบดีลงนามอยางนอย ๔๕ วัน กอนกําหนดแกไขแลวเสร็จวันสุดทาย  

ท้ังนี้ ขอใหแจงใหหนวยรับตรวจแจงสถานะปจจุบันของการปรับปรุงแกไขขอตรวจพบทุกขอท่ียัง

ปดประเด็นไมไดในผลการติดตามครั้งท่ี ๑ มายังหนวยงานตรวจสอบภายใน ๔๕ วัน เชนเดิม เพ่ือประเมิน

สถานการณโดยรวมของการปรับปรุงแกไข และ/หรือ ประสานงานเพ่ือใหความชวยเหลือหนวยรับตรวจ หาก

จําเปน 

ในกรณีท่ีไมพบการปรับปรุงแกไขโดยไมมีเหตุอันควร ในเวลาท่ีควรเปน เชน ตลอดระยะเวลา ๑ 

ป หลังปดโครงการตรวจสอบครั้งกอน ใหออกรายงานผลการติดตามเสนออธิการบดี และนําเขาท่ีประชุม

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และท่ีประชุมกรรมการประจํามหาวิทยาลัย ทุก ๖ เดือน 

 ๓. ใหผูตรวจสอบท่ีเขาทําการติดตามผล จัดทํารายงานผลการติดตาม เสนอตอหัวหนาหนวยงาน

ตรวจสอบภายใน เพ่ือนําเสนอผูบริหารสูงสุดของหนวยรับตรวจ และของหนวยงานตรวจสอบภายใน โดยไม

ชักชา  

(ตัวอยางชุดเอกสารการขอเขาติดตามผล และรายงานผลการติดตาม อยูในเอกสารแนบ ๔) 

 

ท้ังนี้ ใหหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในติดตามความคืบหนาของผลการปรับปรุงแกไขประเด็น

ขอตรวจพบท้ังหมดของหนวยงานฯ ในเวลาท่ีเหมาะสมดวย เชน ปละ ๒ ครั้ง 

นอกจากนั้น ใหเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป เปนผูเก็บรักษารายงานผลการตรวจสอบ (ฉบับสมบูรณ) 

และรายงานผลการติดตามผลการตรวจสอบ (ทุกฉบับ) ท้ังท่ีเปน Hard และ Soft ไวใหปลอดภัย และเรียกใช

งานไดในระยะเวลา ๑๐ ป นับจากวันท่ีในรายงานดวย 

 



 

คูมือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ ๑ (๒๕๖๓)                                                                                     |๒๑ 

 

 

ศูนยตรวจสอบภายใน หนวยรับตรวจ

ออกหนังสือขอติดตามผลการตรวจสอบ คร้ังท่ี 1 เสนออธิการบดีลง

นาม อยางนอย 45 วันกอนวันกําหนดแกไขแลวเสร็จวันสุดทาย

ออกรายงานผลการ

ติดตาม

ผลการติดตาม

ออกรายงานผลการติดตามเสนออธิการบดี และ

นําเขาท่ีประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และท่ี

ประชุมกรรมการประจํามหาวิทยาลัย ทุก 6 เดือน

ออกหนังสือขอติดตาม คร้ังท่ี 2 อยางนอย 45 วัน นับจาก

กําหนดแกไขแลวเสร็จสุดทายของขอท่ีเหลืออยูท่ีตกลงกันใหม

เปนการติดตาม คร้ัง

ท่ี 1 หรือ 2 (สุดทาย)

แจงความคืบหนาของการ

ปรับปรุงแกไข

ภายใน 45 วัน

 หัวหนาสวนงาน

แจงความคืบหนาของการ

ปรับปรุงแกไข

ภายใน 45 วัน

 เขาติดตามผลการปรับปรุงแกไข

ปดไดครบ

แจง

ปดไดไมครบ

ไมแจง

แจง

ไมแจง

ออกรายงานการติดตามผลท่ี

กําหนดวันแลวเสร็จใหม

เสนออธิการบดี

คร้ังท่ี 1

คร้ังท่ี 2 

(สุดทาย)
 หัวหนาสวนงาน

 
 

         

 

ข้ันตอนการติดตามผลการตรวจสอบ 



 

คูมือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ ๑ (๒๕๖๓)                                                                                     |๒๒ 

 

๖. อื่นๆ 
 

เพ่ือใหการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และเพ่ือใหคณะกรรมการตรวจสอบ (หากมี) สามารถดําเนิน

ภารกิจไดอยางราบรื่น และเปนไปตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย หรือขอบังคับอ่ืน หนวยงานตรวจสอบภายใน

ควรกําหนดใหมีการดําเนินงานในแนวทางดังนี้ดวย 

๖.๑ รายงานผลการปฏิบัติงานตอท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ อยางนอยปละ ๒ ครั้ง โดย

ครอบคลุมประเด็นขอตรวจพบท่ีสําคัญ ท้ังกอนและหลังการติดตามผล   

ในกรณีของศูนยตรวจสอบภายใน รายงานผลการปฏิบัติงานนี้จะเปนขอมูลสวนหนึ่งของรายงานผล

การดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจํามหาวิทยาลัย เพ่ือนําเสนอตอสภา

มหาวิทยาลัย ในความถ่ีปละ ๒ ครั้ง 

๖.๒ การจัดทําทะเบียนคุมประเด็นขอตรวจพบ แยกตามหนวยรับตรวจ พรอมสถานะ (ปด/เปด) จาก

การติดตามผลแตละครั้ง โดยใหนักตรวจสอบภายในท่ีไดรับมอบหมายเปนผูจัดทําทะเบียน และนําเสนอตอ

หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในเปนประจําทุกไตรมาส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คูมือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ ๑ (๒๕๖๓)                                                                                     |๒๓ 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



 

คูมือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ ๑ (๒๕๖๓)                                                                                     |๒๔ 

 

 

ขอบังคับ  

 

๑. ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวย คณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจํามหาวิทยาลัย 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๒. ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวย คณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจํามหาวิทยาลัย 

(ฉบับท่ี๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๓. ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวย การตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยมหิดลและสวนงาน 

พ.ศ.๒๕๕๙ 

 

 

มาตรฐานการปฎิบัติงาน 

 

๑. มาตรฐานสากลวิชาชีพการตรวจสอบภายใน  สมาคมผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย ๒๕๖๐ 

๒. หลักเกณฑกระทรวงการคลัง วาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการตรวจสอบภายในสําหรบั

หนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๔. แนวปฏิบัติการตรวจสอบภายใน กลุมงานมาตรฐานดานการตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง  

กระทรวงการคลัง กันยายน ๒๕๔๖  

 

 



 

คูมือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ ๑ (๒๕๖๓)                                                                                     |๒๕ 

 

เอกสารแนบ 
เอกสารแนบ ๑ 

ตัวอยาง หนังสือขอออกตรวจ 

 

 

 

ศูนยตรวจสอบภายใน  มหาวิทยาลัยมหดิล 

โทร. I + ๔๙ + ๖๐๙๗ – ๘  โทรสาร. I + ๔๙ + ๖๐๙๘ 

 

ท่ี   อว ๗๘.๐๑๒๙/.....                                                      

วันท่ี               

เร่ือง    การตรวจสอบภายใน         

เรียน   คณบดี....(ช่ือหนวยรับตรวจ)............. 

 

  ดวยมหาวิทยาลัยมหิดลไดจัดใหมีการตรวจสอบภายในข้ึน  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมใหการ

ดําเนินงานของทุกสวนงานในมหาวิทยาลัย  บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล  มีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม รวมท้ังบุคลากรปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และมติตางๆ ท่ี

เก่ียวของ  

  ตามแผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ ......................  ศูนยตรวจสอบภายในไดวางแผนการตรวจสอบใน  

ซึ่งครอบคลุม......(ช่ือหนวยรับตรวจ).................. ในประเด็นเรื่อง ........(เรื่องท่ีเขาตรวจ)...........  ในการน้ีจงึไดมอบหมายใหผูตรวจ

สอบภายในของมหาวิทยาลัยมหิดล เขาทําการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ......(ช่ือหนวยรับตรวจ).................. ระหวางวันท่ี .....

(ชวงเวลาท่ีทําการตรวจสอบ)....................โดยขอให......(ช่ือหนวยรับตรวจ)..................  มอบหมายใหมีผูประสานงานและ

จัดเตรียมขอมูลท่ีเก่ียวของกับ........(เรื่องท่ีเขาตรวจ)...........     

   

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและอํานวยความสะดวกตอไปดวย  จะขอบคณุยิ่ง 

 

 

 
(ศาสตราจารย นายแพทยบรรจง มไหสวริยะ) 

รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหดิล 

 



 

คูมือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ ๑ (๒๕๖๓)                                                                                     |๒๖ 

 

ตัวอยาง Engagement Plan  

 

ศูนยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยมหิดล 

แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ........(ช่ือหนวยรับตรวจ).... (Engagement Plan) 

…………………………………………………………………………………………………….. 

ประเด็นการตรวจสอบ 

 ..................(เรื่องท่ีจะทําการตรวจ)........................................................ 

วัตถุประสงคของการตรวจสอบ เพ่ือใหมั่นใจวา  

                        ๑. ………………………………………………………… 

  ๒. ……………………………………………………….. 

๓. ………………………………………………………… 

ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

ตรวจสอบ.....(เรื่องท่ีทําการตรวจสอบ)....... ปงบประมาณ ..................  

จํานวนวันในการตรวจสอบ …………. วันทําการ  ระหวางวันท่ี................................... 

 

(.......................................) ผูจัดทํา                                                              

      หัวหนาทีมตรวจสอบ 

 

                                                                                                            (......................................) ผูอนุมัติ 

                                                                                                           ผูอํานวยการศูนยตรวจสอบภายใน 

 

 

 

 

 

 

วิธีการตรวจสอบ ชื่อผูตรวจสอบ 
ชวงเวลา

ปฏิบัติงาน 

รหัสW/P 

๑. ประชุมเปดตรวจกับคณบด ี ............................. 
  

๒. ...............(ระบุวิธีการท่ีใชในการตรวจสอบ)......................................  ………………………….. 
  

๓. ประชุมปดการตรวจเบ้ืองตน ……………………………

.   



 

คูมือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ ๑ (๒๕๖๓)                                                                                     |๒๗ 

 

ตัวอยาง Schedule 

 

Schedule การขอสัมภาษณเพ่ือการตรวจสอบ – กระบวนการ......................(เรื่องท่ีจะทําการตรวจ)..................... 

คณะ...............(ช่ือหนวยรับตรวจ).................  ปงบประมาณ ................... 

และขอมลูหรือเอกสารท่ีขอใหจัดเตรียม 

 

รายละเอียดการปฏิบัติงาน เอกสารท่ีขอใหจัดเตรยีม วันท่ี เวลา 

 

๑. ประชุมเปดตรวจกับผูบริหาร 

 

- 
  

 

๒. สัมภาษณกระบวนการปฏิบัติงานเรื่อง 

-  .................................................. 

 

 

- ขอบังคับ / ประกาศ / คําสั่ง / คูมือการ

ปฏิบัติงาน / แนวทางการปฏิบัติงาน / 

Flowchart / Workflow เก่ียวกับ

กระบวนการ........................... 

- แผน – ผล การดําเนินงาน

........................................... 

 

……………….. 

 

 

 

 

 

…………………… น. 

(ขอสัมภาษณ) 

 

 

 

 

 

 

๓. สรุปประเด็นท่ีพบจากการตรวจสอบ

เบ้ืองตนกับหัวหนางานท่ีเก่ียวของ (Exit 

Meeting) 

- 
 

……………….. 

 

 

…………………… น. 

 



 

คูมือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ ๑ (๒๕๖๓)                                                                                     |๒๘ 

 

 

ตัวอยาง Audit Program และ กระดาษทําการ (Working Paper) 

 

 
 

 



 

คูมือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ ๑ (๒๕๖๓)                                                                                     |๒๙ 

 

     

เอกสารแนบ ๒ 

ตัวอยางรูปแบบรายงานผลการตรวจสอบ  

 

 

                                                         

 

 

ศูนยตรวจสอบภายใน  มหาวิทยาลัยมหดิล 

โทร. I + ๔๙ + ๖๐๙๗ – ๘  โทรสาร. I + ๔๙ + ๖๐๙๘ 

 

ท่ี       อว ๗๘.๐๑๒๙/.....                                                      

วันท่ี    ……………........ 

เรื่อง   รายงานผลการตรวจสอบ......(ช่ือหนวยรับตรวจ).................. 

เรียน   อธิการบด ี (ผานรองอธิการบดี) 

 

ตามแผนการตรวจสอบภายในประจําปงบประมาณ............. ซึ่งไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบการ

บริหารงานประจํามหาวิทยาลัยและอธิการบดีแลวน้ัน  ศูนยตรวจสอบภายในไดเขาตรวจสอบ........(เรื่องท่ีเขาตรวจ)........... 

ระหวางวันท่ี .....(ชวงเวลาท่ีทําการตรวจสอบ).................... ซึ่งเปนการตรวจสอบในลําดับท่ี …. จากท้ังหมด …. และไดรายงาน

ผลการตรวจสอบกับ .....(ตํ าแหน งผู บ ริห ารสู งสุดของหน วยรับตรวจ )......... ใน วัน ท่ี  ……(วัน ท่ีประชุมปดการ

ตรวจ)……………………  การดําเนินงานตรวจสอบไดอางอิงตามมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายในรวมท้ังใช

การทดสอบอ่ืนท่ีเห็นวาจําเปน โดยมีวัตถุประสงค ขอบเขต และเทคนิคการตรวจสอบ ดังน้ี 

วัตถุประสงคของการตรวจสอบ  เพ่ือใหมั่นใจไดวา 

๑.  .......................................... 

๒. ........................................... 

๓. ……………………………………. 

ขอบเขตการตรวจสอบ 

การตรวจสอบใชขอมูลในชวงปงบประมาณ .............. ไดเลือกตรวจเฉพาะรายการ....................  

เทคนิคการตรวจสอบ 

การวิเคราะห เปรียบเทียบ สอบทาน สังเกตการณ และสัมภาษณผูท่ีมีสวนเก่ียวของ 

 

สรุปผลการตรวจสอบสําคัญ สําหรับผูบริหาร  

 ศูนยตรวจสอบภายในไดเขาตรวจสอบกระบวนการ................................................. และทดสอบรายการท่ีเกิดข้ึน

ในชวงปงบประมาณ ..........................ดวยวิธีสุมทดสอบตามเกณฑสาระสําคัญ ดังน้ี 



 

คูมือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ ๑ (๒๕๖๓)                                                                                     |๓๐ 

 

ตาราง ๑ : แหลงรายไดและคาใชจายจากการดําเนินงาน ในปงบประมาณ ………. (ตามรายละเอียดในระบบ ERP) 

แหลงรายไดและคาใชจายจากการดําเนินงาน 

 

จํานวนเงิน 

(บาท) (รอยละ) 

                      รายไดจากการดําเนินงาน 

๑.  รายไดจากการบริการสุขภาพ ๔๒,๒๕๗,๑๕๑.๐๐ ๕๑.๔๒ 

๒.  รายไดจากการใหบริการวิชาการและการวิจัย ๑๗,๙๗๒,๔๗๔.๗๓ ๒๑.๘๗ 

รวมรายไดท่ีเขาตรวจสอบ ๖๐,๒๒๙,๖๒๕.๗๓ ๗๓.๒๙ 

รายไดจากการดําเนินงานท้ังสิ้นของหนวยงาน.....................  ๘๒,๑๘๐,๔๑๓.๕๐ ๑๐๐.๐๐ 

                      คาใชจายในการดําเนินงาน 

คาใชจายจากการดําเนินงานท้ังสิน้ของหนวยงาน................. ๕๗,๖๕๑,๖๓๒.๒๖ ๑๐๐.๐๐ 

ผลการตรวจสอบโดยสรุป 

 ประเด็นท่ีควรไดรับการปรับปรุงแกไข 

๑. ไมพบประกาศอัตราการจัดเก็บรายได [P1, Process Violation] 

ผลการตรวจสอบในรายละเอียด 

๑. ไมพบประกาศอัตราการจัดเก็บรายได [P1, Process Violation] 

จากการสอบทานกระบวนการจัดเก็บรายได ไมพบประกาศอัตราการจัดเก็บรายไดคา.................................. 

สาเหตุ 

เจาหนาท่ีเขาใจวาการแสดงอัตราไวในแบบฟอรมถือเปนการกําหนดอัตราท่ีถูกตองแลว 

ผลกระทบ 

เปนการปฏิบัติท่ีไมเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการบริหารงบประมาณและ การเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

และฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๖  

ขอเสนอแนะ 

ขอใหคณะฯ จัดทําเปนประกาศกําหนดอัตราใหถูกตองตอไป 

ความเห็นของหนวยรับตรวจ 

หนวยงานฯ จะไดจัดทํารางประกาศและนําเขาสูการพิจารณาตอท่ีประชุมคณะกรรมการแลวจึงสงกองกฎหมายเพ่ือ

ตรวจและลงนามประกาศใชตอไป 

กําหนดวันท่ีจะปรับปรุง แกไข แลวเสร็จ 

 คาดวาจะแลวเสร็จเดือน...................... 

ผูรับผิดชอบในการปรับปรุงแกไข 

๑. ...................................... 

๒. ..................................... 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาและหากเห็นชอบขอไดโปรดแจง.. ...(ช่ือหนวยรับตรวจ).................... เพ่ือ

ดําเนินการตามขอเสนอแนะตอไปดวย จักเปนพระคุณยิ่ง 
 

                                                                 (……………………………………..)                                                                                                                                    

                                                              ผูอํานวยการศูนยตรวจสอบภายใน 



 

คูมือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ ๑ (๒๕๖๓)                                                                                     |๓๑ 

 

เอกสารแนบ ๓ 

 

เกณฑการกําหนด Finding Priority (P1, 2, 3) และประเภท Finding 

 Finding Priority (ความสําคัญของประเด็นท่ีตรวจพบ หรือความเรงดวนท่ีหนวยงานตองเรงแกไข 

ปรับปรุง) 
Priority เกณฑ 

[P1] Finding ในระดับความสําคัญ P1 ตองมีลักษณะดังตอไปนี้อยางนอย ๑ ขอ: 

■ โอกาสและความเส่ียง: 

– คิดมูลคาความเสียหายจากกรณีท่ีตรวจพบไดอยางนอย ๑ ลานบาท หรือ 

– สงผลกระทบตอรายไดของสวนงาน (คณะ วิทยาลัย อ่ืนๆ เปนตน) อยางนอย 

รอยละ ๕ หรือ 

– สงผลกระทบตอสินทรัพยรวมของสวนงานอยางนอยรอยละ ๒ หรือ 

– สงผลกระทบตอสภาพคลองของสวนงานอยางนอยรอยละ ๕ 

■ เกณฑทางคุณภาพ: 

– เปนเหตุการณทุจริต และละเมิดตอจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย 

– ผิดตอกฎหมาย (เชน พรบ. ขอบังคับของหรือท่ีเก่ียวกับมหาวิทยาลัย กฎหมาย

แรงงาน กฎหมายภาษี  เปนตน) 

– เปนจุดออน (weakness) ของการควบคุมภายใน 

– เปนการละเมิดอยางรุนแรงตอหลักการตามมาตรฐานการบัญชีท่ัวไป (GAAP) หรือ

ตอระบบงานบัญชี หรือ ERP ของหนวยงาน หรือมหาวิทยาลัย (เชน หลักการ

แบงแยกหนาท่ี หลักการควบคุมแบบคู - เชน check & balance รวมท้ังหลักการ

ควบคุมระบบ IT) 

– เปนการใชงานระบบคอมพิวเตอรท่ีมีความเสี่ยงสูง (เชน การขาดมาตรการรักษา

ความปลอดภัยในระบบงานสําคัญของหนวยงาน หรือมหาวิทยาลัย) 

– สงผลกระทบอยางรุนแรงตอคุณภาพ หรือความปลอดภัยในการใหบริการ 

– เปนการละเมิดสิทธิสวนบุคคล 

– เปนจุดออนรายแรงตอ Business Continuity Plan 

[P2] Finding ในระดับความสําคัญ P2 ตองมีลักษณะดังตอไปนี้อยางนอย ๑ ขอ: 

■ โอกาสและความเส่ียง: 

– คิดมูลคาความเสียหายไดอยางนอย ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือ 

– สงผลกระทบตอรายไดของสวนงาน (คณะ วิทยาลัย อ่ืนๆ เปนตน) อยางนอย 

รอยละ ๒ หรือ 

– สงผลกระทบตอสินทรัพยรวมของสวนงานอยางนอยรอยละ ๐.๕ หรือ 



 

คูมือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ ๑ (๒๕๖๓)                                                                                     |๓๒ 

 

Priority เกณฑ 

– สงผลกระทบตอสภาพคลองของสวนงานอยางนอยรอยละ ๒ 

■ เกณฑทางคุณภาพ: 

– เปนการละเมิดตอหลักปฏิบัติการของระบบงาน/โปรแกรมทางบัญชีของสวนงาน 

หรือมหาวิทยาลัย  

– เปนการใชงานระบบคอมพิวเตอรท่ีมีความเสี่ยง 

– สงผลกระทบตอคุณภาพ หรือความปลอดภัยในการใหบริการ  

[P3] เปนเรื่องสําคัญ แตไมเขาเกณฑตาม [P1] และ [P2] 

 

 ประเภท Finding 

ประเภท (Classification) เกณฑ 
Process Definition  
(การกําหนดกระบวนการ) 

ขาดการกําหนดกระบวนการ และผูท่ีตองปฏิบัติหนาท่ีตางๆ ในกระบวนการ

นั้น (เชน ขาดระเบียบ หรือแนวทางการปฏิบัติงาน) 

Process Violation  
(การละเมิดกระบวนการ) 

มีการปฏิบัติงานท่ีเบี่ยงเบนไปจากท่ีกําหนด หรือละเมิดระเบียบ หรือแนวทาง

ท่ีกําหนดไว (แตไมรวมกรณีจงใจ อันนําไปสูผลประโยชนสวนตนของพนักงาน) 
Economic Efficiency 
 

มีแนวทางท่ีนาจะสามารถทําใหเกิดผลของงานไดดวยเวลา หรือคาใชจายท่ี

ต่ําลง 

Fraud (การทุจริต) การเจตนากระทําการเพ่ือใหเกิดประโยชนตอตนเอง หรือพรรคพวก 

 
 

 

 



 

คูมือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ ๑ (๒๕๖๓)                                                                                     |๓๓ 

 

ศูนยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยมหดิล 

โทร. i+๔๙+๖๐๙๘ โทรสาร i+๔๙+๖๐๙๘ 

 

เอกสารแนบ ๔ 

 

ตัวอยางรูปแบบรายงานการติดตามผล 

 

 

 

 

 

ท่ี   อว ๗๘.๐๑๒๙/.....                                                      

วันท่ี   …………………………………… 

เรื่อง   รายงานการติดตามผลการตรวจสอบ...(ช่ือหนวยรับตรวจ)........ 

เรียน   อธิการบด ี(ผานรองอธิการบดี) 

 

ศูนยตรวจสอบภายในไดทําการติดตามผลการตรวจสอบภายในของ………………………… ซึ่งเปนการตรวจสอบลําดับท่ี…… 

ตามแผนการตรวจสอบภายในประจําปงบประมาณ …………….  โดยเขาติดตามผลประเด็นท่ีตรวจพบท้ัง……….. ประเด็น ท้ังน้ี 

………......(ช่ือหนวยรับตรวจ).......... ไดดําเนินการตามขอเสนอแนะเปนท่ีเรียบรอยแลว เวนแต ประเด็นท่ี ........ ดังน้ี 

  ขอ ๑. ไมพบประกาศอัตราการจัดเก็บรายได [P1, Process Violation] ท่ีไดจัดทํารางประกาศเรียบรอยแลว  และอยู

ระหวางรอนําเขาท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารในเดอืน.......................   

ท้ังน้ี ศูนยตรวจสอบภายในจะขอเขาดําเนินการติดตามผลการตรวจสอบ.............(ช่ือหนวยรับตรวจ).......................อีกครั้ง 

ในเดอืน .................... 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและไดโปรดแจง.............(ช่ือหนวยรับตรวจ)........เพ่ือดาํเนินการตามขอเสนอแนะตอไปดวย จัก

เปนพระคุณยิ่ง 

        

 

(....................................................) 

                       ผูอํานวยการศูนยตรวจสอบภายใน  



 

คูมือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ ๑ (๒๕๖๓)                                                                                     |๓๔ 

 

 

Action Sheet สําหรับรายงานที ่…………… : เร่ือง ………………………………….…… 

ที่ .............(ชื่อหนวยรับตรวจ)........ ออกตรวจระหวางวันที ่……………………….………………………….… 

 

๑. ไมพบประกาศอัตราการจัดเก็บรายได [P1, Process Violation] 

จากการสอบทานกระบวนการจัดเก็บรายได ไมพบประกาศอัตราการจัดเก็บรายไดคา.................................. 

สาเหตุ 

เจาหนาท่ีเขาใจวาการแสดงอัตราไวในแบบฟอรมถือเปนการกําหนดอัตราท่ีถูกตองแลว 

ผลกระทบ 

เปนการปฏิบัติท่ีไมเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการบริหารงบประมาณและ การเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

และฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๖  

ขอเสนอแนะ 

ขอใหคณะฯ จัดทําเปนประกาศกําหนดอัตราใหถูกตองตอไป 

ความเห็นของหนวยรับตรวจ 

หนวยงานฯ จะไดจัดทํารางประกาศและนําเขาสูการพิจารณาตอท่ีประชุมคณะกรรมการแลวจึงสงกองกฎหมายเพ่ือ

ตรวจและลงนามประกาศใชตอไป 

กําหนดวันท่ีจะปรับปรุง แกไข แลวเสร็จ 

 คาดวาจะแลวเสร็จเดือน...................... 

ผูรับผิดชอบในการปรับปรุงแกไข 

๑. ...................................... 

๒. ..................................... 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

สถานะการปรับปรุงแกไข   (โดยหนวยรับตรวจ) 

................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................  

 

สถานะการปดประเด็นท่ีตรวจพบ  (โดยผูตรวจสอบภายใน .................................) 

ปดได  เน่ืองจาก....................................................................................................................... 

ปดไมได  เน่ืองจาก....................................................................................................................... 



 

คูมือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ ๑ (๒๕๖๓)                                                                                     |๓๕ 

 

รายชื่อผูจัดทํา 

 

๑. นางสุวรรณา   เจนสวัสดิ์พงศ ผูอํานวยการศูนยตรวจสอบภายใน 

๒. นางสยุมพร  เงินแพทย นักตรวจสอบภายใน ชํานาญการพิเศษ 

๓. นางฉมาภรณ  ทาวพา  นักตรวจสอบภายใน 

๔. นางสาวนันทนิตร มีพรอม  นักตรวจสอบภายใน 

๕. นางสาวเพียงสกนก ศุลีรัชต  นักตรวจสอบภายใน 
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