
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ 

วันศุกร์ที่  ๑  เมษายน  ๒๕๖๕  เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุมพวงชมพู ชั้น ๓ อาคารส านักงานอธิการบดี 

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

ผู้มาประชุม 

๑. นางสาวดุษฎี  เขียวมีศรี   ประธานกรรมการ 
๒. ดร.อุดม   ชัยชนะพานิช   กรรมการ 
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิน  วิวัฒนพงศ์พันธ์  กรรมการ 
๔. นางสาวมณีรัตน์  เตชะภักดีวงศ์   กรรมการ 
๕. นางนุสรา   เด่นอุดม   เลขานุการ 
๖. นางสาวพรทิพย์  สุขอร่าม   ผู้ช่วยเลขานุการ 
๗. นางสาวมลฤดี  กันไพรีย์   ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 

------------  ไม่มี  ------------   

เร่ิมประชุมเวลา ๑๑.๐๐  น.   

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 



~ ๒ ~ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑   เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

------------  ไม่มี  ------------   

ระเบียบวาระที่ ๒   เร่ืองการรับรองรายงานการประชุม 

ประธานมอบหมายเลขานุการ น าเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจ ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันจันทร์ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕  ต่อ
ที่ประชุม 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ ๓   เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งก่อน (ค้างการพิจารณา) 

๓.๑  สืบเน่ืองระเบียบวาระที่ ๕  เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

 คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย 

๕.๑  พิจารณาทบทวน “กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ” ประจ า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

เลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้ทราบว่า 
ด าเนินการแก้ไขเนื้อหาใน “กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ” ตามความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบจากการประชุมครั้งก่อน เสร็จสิ้นแล้วและเห็นควรน าเสนอเข้าวาระสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
เพื่อให้ความเห็นชอบ และการลงนามโดยนายกสภามหาวิทยาลัย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ
อธกิารบดี ตามล าดับ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ และมอบเลขานุการน าเสนอเข้าวาระสภามหาวิทยาลัย 

๕.๒  พิจารณาทบทวน “แนวทางการปฏิบัติงาน” คณะกรรมการตรวจสอบ
ประจ ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

เลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้ทราบว่า 
ด าเนินการแก้ไขเนื้อหาใน “แนวทางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ” ตามความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบจากการประชุมครั้งก่อน เสร็จสิ้นแล้วและเห็นควรน าเสนอเข้าวาระสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาเพ่ือให้ความเห็นชอบ และการลงนามโดยนายกสภามหาวิทยาลัย ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ และอธิการบดี ตามล าดับ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ และมอบเลขานุการน าเสนอเข้าวาระสภามหาวิทยาลัย 



~ ๓ ~ 
 

 หน่วยตรวจสอบภายใน 

๕.๔  พิจารณาทบทวน “กฎบัตรการตรวจสอบภายใน” ของหน่วยตรวจสอบ
ภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้ทราบว่า 
ด าเนินการแก้ไขเนื้อหาใน “กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕” ของหน่วย
ตรวจสอบภายใน ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบจากการประชุมครั้งก่อน เสร็จสิ้นแล้วและ 
หาก “เห็นชอบ” จะน าเสนอประธานคณะกรรมการตรวจสอบและอธิการบดีลงนามตามล าดับต่อไป 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ และมอบเลขานุการด าเนินการเสนอการลงนาม 

๕.๕  พิจารณาทบทวน “แผนการตรวจสอบ และ แผนปฏิบัติการ
ตรวจสอบ” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้ทราบว่า 
ด าเนินการแก้ไขเน้ือหาใน “แผนการตรวจสอบ และ แผนปฏิบัติการตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕” ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบจากการประชุมครั้งก่อน เสร็จสิ้นแล้วและหาก 
“อนุมัติ” จะน าเสนอประธานคณะกรรมการตรวจสอบลงนามต่อไป 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ และมอบเลขานุการน าเสนอประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบลงนาม 

ระเบียบวาระที่ ๔   เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 

๔.๑  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้ทราบว่า ช่วงระยะเวลา 
๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ หน่วยตรวจสอบภายในได้ด าเนินการปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ านวน ๒ หน่วยรับตรวจ  

ส าหรับหน่วยรับตรวจที่ไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบ มีจ านวน ๑ 
หน่วยรับตรวจ เนื่องจากอยู่ระหว่างรับการตรวจสอบจากส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยหน่วย
ตรวจสอบภายในได้รายงานให้อธิการบดีรับทราบแล้วในเบื้องต้น 

มติที่ประชุม รับทราบ  



~ ๔ ~ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕   เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

๕.๑  รายงานผลการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง 
(แบบ ปค.๖) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เลขานุการ น าเสนอผลการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการบริหาร
ความเสี่ยง (แบบ ปค.๖) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบร่วมกันรับทราบ  

ทั้ งนี้  ระยะเวลาการสอบทาน ถือปฏิบัติตามกระทรวงการคลัง ที่  กค 
๐๔๐๙.๓/ว ๑๐๕ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙ ภายใน ๙๐ วัน นับ
แต่วันสิ้นปีงบประมาณหรือสิ้นปีปฏิทิน) 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการสอบทาน 

ระเบียบวาระที่ ๖   เรื่องอื่น ๆ  

------------  ไม่มี  ------------   

ปิดประชุมเวลา  ๑๕.๓๐  น. 

นางสาวมลฤดี  กันไพรีย์ 

นางสาวพรทิพย์  สุขอร่าม 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้จดรายงานการประชุม 

นางนุสรา  เด่นอุดม 
เลขานุการ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 



ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2  

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 
 

 

 

 


