
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖   

วันศุกร์ที่  ๗  ตุลาคม  ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. 

ณ  ห้องประชมุพวงชมพู ชั้น ๓ อาคารส านักงานอธิการบด ี

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

ผู้มาประชุม 

๑. นางสาวดุษฎ ี  เขียวมีศร ี   ประธานกรรมการ 

๒. ดร.อุดม   ชัยชนะพานิช   กรรมการ 

๓. รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิน  วิวัฒนพงศ์พนัธ ์ กรรมการ 

๔. นางสาวมณีรัตน์  เตชะภักดีวงศ ์   กรรมการ 

๕. นางนุสรา   เด่นอุดม   เลขานุการ 

๖. นางสาวพรทิพย ์  สุขอร่าม   ผู้ช่วยเลขานุการ 

๗. นางสาวมลฤดี  กันไพรยี ์   ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 

------------  ไม่ม ี ------------   

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.   

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ ๑   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

------------  ไม่ม ี ------------   
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ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕    

ประธานมอบหมายเลขานุการ น าเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ประจ ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ 

ต่อที่ประชุม 

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย 

วาระการประชุม การด าเนินการ มติที่ประชุม 

วาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

ก่อนการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ 

ได้มีแพร่ระบาดการติดเชื้อโควิด – ๑๙ 

ของผู้เข้าร่วมการประชุม จึงเป็นเหตุ

ให้ต้องงดการประชุม โดยขอให้การ

ประชุมครั้งที่  ๖/๒๕๖๕ ยังคงมีอยู่

เช่นเดิม และไม่เลื่อนการประชุมครั้งที่ 

๗/๒๕๖๕ มาทดแทน 

 รับทราบ 

วาระที่ ๒  เรื่องการรับรองรายงานการประชุม  

รายงานการประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลกรุงเทพ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อ

วันพฤหัสบดีท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

เลขานุการ น าเสนอรายงานการประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

รับรองรายงาน

การประชุม 

วาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน (ค้างการพิจารณา)  

ข้อร้องเรียนผ่านช่องทางการแจ้ง

เบาะแสต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ประจ ามหาวิทยาลัย เดือนมิถุนายน 

๒๕๖๕ 

เลขานุการ รายงานผลการขอข้อมูลเพิ่มเติม

เพื่อความชัดเจนจากผู้ร้องเรียนผ่าน e-mail 

โดยไม่ได้รับการตอบกลับ 

๑. จัดเก็บเป็นฐาน 

ข้อมูล 

๒. ก าหนดข้อมูล

ที่จ าเป็นในการ

ร้องเรียน ๕ ข้อ 

บนเว็บไซต์ ให้

ผู้ร้องเรียนทราบ 
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วาระการประชุม การด าเนินการ มติที่ประชุม 

วาระที่ ๔  เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ  

นโยบายเพื่อการวางแผนการ

ตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๖ 

เลขานุการ แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบ

ทราบถึงนโยบายในการจัดท าแผนการ

ตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ได้จัดท าตามกรมบัญชีกลาง หัวหน้าส่วน

ราชการ และการประเมินความเสี่ยง 

รับทราบ 

วาระที่ ๕  เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  

๕.๑ การเผยแพร่ข้อมูล “รายงานการ

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ประจ ามหาวิทยาลัย” 

เลขานุการ แจ้งขออนุญาตท าการเผยแพร่

“รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ประจ ามหาวิทยาลัย” ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ ท่ี

ผ่านมติรับรองรายงานการประชุมบนเว็บไซต์

ของหน่วยตรวจสอบภายใน 

เห็นชอบ 

๕.๒ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน

บุคคล (Personal Data Protection 

Act :- PDPA) กรณี การเผยแพร่

ข้อมูลส่วนบุคคลของคณะกรรมการ

ตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย 

 

เลขานุการ แจ้งมหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึง

การเผยแพร่หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วน

บุคคล ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม  โดยให้

ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล

ส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act 

:- PDPA)  ทั้งนี้เพื่อป้องกันการร้องเรียนและ

บทลงโทษ 

เห็ น ช อ บ  แ ล ะ

อ นุ ญ า ต ให้ น า

เผ ยแพ ร่  ข้ อ มู ล

ส่ ว น บุ ค ค ล บ น

เว็บไซต์ของหน่วย

ตรวจสอบภายใน 

๕.๓ พิจารณาทบทวน “กฎบัตรของ

คณะกรรมการตรวจสอบ” ประจ า

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

กรุงเทพ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๖ 

 

เลขานุการ เสนอให้มีการสอบทานความ

เหมาะสมของ “กฎบัตรของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ” โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์

กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและ

หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน

ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ

ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  

เห็นชอบ และน า 

เสนอเข้าวาระการ

ป ร ะ ชุ ม ส ภ า

ม ห า วิ ท ย า ลั ย 

ภ า ย ใ น เดื อ น

ธันวาคม ๒๕๖๕ 
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วาระการประชุม การด าเนินการ มติที่ประชุม 

๕.๔ พิจารณาทบทวน “แนวทางการ

ปฏิ บั ติ งาน” คณ ะกรรมการ

ตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 

เลขานุการ แจ้งหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง 

และเน้ือหาในกฎบัตรของคณะกรรมการ

ตรวจสอบประจ า (ค.ต.ป.)  ก าหนดให้มีการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งในภาพรวมและ

รายบุคคล ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ประจ ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

กรุงเทพ พ.ศ. ๒๕๖๕    

มอบ เลขานุ การ

น าเสนอตัวอย่าง

แบบการประเมิน 

ผลการปฏิบัติงาน

คณ ะก รรม ก า ร

ตรวจสอบประจ า

มห าวิ ท ย าลั ย ฯ 

ครั้งถัดไป เพื่อน า 

มาเป็นแนวทาง  

๕.๕ พิ จารณา “แผนการประชุม” 

คณะกรรมการตรวจสอบประจ า

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

กรุงเทพ ประจ าปี......... 

 

เลขานุ การ เสนอให้ คณ ะก รรมก าร

พิจารณาแผนการประชุม ประจ าปี พ.ศ. 

๒๕๖๖ 

 

เห็ นชอบให้ การ

ประชุมเป็นไปตาม

ปีงบประมาณ และ

ก าหนดให้มีการ

ประชุมทุกวันศุกร์

แรกของทุกเดือน  

๕.๖ พิจารณาทบทวน “กฎบัตรหน่วย

ตรวจสอบภายใน” มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เลขานุการ แจ้งการสอบทานความเหมาะสม

ของ “กฎบัตรหน่ วยตรวจสอบภายใน” 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยได้

น าเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อนเสนอ

คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาให้

ความเห็นชอบ และจะน าเผยแพร่ให้หน่วย

รับตรวจทราบต่อไป 

เห็นชอบ 

๕.๗ พิจารณา “แผนการตรวจสอบ” 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

กรุงเทพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๖ 

เลขานุการ เสนอแผนการตรวจสอบประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

 

ทบทวนแผนตรวจฯ 

โดยขอให้พิจารณา

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น

จากการตรวจในปี  
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วาระการประชุม การด าเนินการ มติที่ประชุม 

  งบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๕ มาพิจารณา 

และควรตรวจให้

ครบทั้ง ๒๐ หน่วย

รับตรวจ ตามที่ได้

ประเมินความเสี่ยง

เพื่อการจัดท าแผน 

วาระที่ ๖  เรื่องอื่น ๆ  

------------  ไม่ม ี ------------   

 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ ๓   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน (ค้างการพิจารณา) 

(ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕  เมื่อวันศุกร์ท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕) 

๓.๑  สืบเนื่องระเบียบวาระที่ ๕.๔  เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

 เลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้ทราบว่า ตามที่ได้มอบ

ให้เลขานุการน าเสนอตัวอย่างแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบประจ า

มหาวิทยาลัยฯ เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการจัดท าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งในภาพรวมและ

รายบุคคล ของคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น 

คณะกรรมการตรวจสอบร่วมกันพิจารณาแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย โดย  

รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิน  วิวัฒนพงศ์พันธ์ กรรมการ ให้ความเห็นว่า 

“แบบประเมินที่ดี ควรเป็นไปตามทฤษฎีการประเมิน ซึ่งจะต้องก าหนด 

“วัตถุประสงค์ของการประเมิน” ให้ชัดเจนไม่คลุมเครือ สามารถวัดได้ และการประเมินผลที่ดีจะต้องมี

หลักเกณฑ์ที่เหมาะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการประเมินเพื่อประโยชน์ในการน าไปใช้ ผล

คะแนนของการประเมินมิใช่มีจุดมุ่งหมายในการแสดงความเห็นว่าใครท างานดีหรือไม่ดีอย่างไร แต่ผล
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คะแนนของการประเมินจะต้องเป็นประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง หรือน าไปพัฒนาปรับปรุงการท างาน

ของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือเพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบใน

ครั้งต่อไป และลักษณะของการประเมินที่ดีควรให้ทุกคน (คณะกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วย 

เลขานุการ) มีส่วนรว่ม” 

นางสาวดุษฎ ี เขียวมีศรี  ประธานคณะกรรมการฯ  ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า 

“ขอให้ฝ่ายเลขานุการจัดท าร่างแบบประเมินฯ น าเสนออีกครั้ง โดยให้เป็นไป

ตามวัตถุประสงค์ของทฤษฎีการประเมิน” 

ฝ่ายเลขานุการ สอบถามเพิ่มเติมว่า 

“การมอบให้ฝ่ายเลขานุการจัดท าร่างแบบประเมินฯ แบบมีส่วนร่วมตาม

ความเห็นของท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิน  วิวัฒนพงศ์พันธ์ กรรมการ แล้วยังคงต้องให้มีการ

ประเมินตนเองด้วยหรือไม”่ 

คณะกรรมการมีความเห็นร่วมกันว่า การประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งใน

ภาพรวมทั้งคณะและรายบุคคล ให้จ าแนกเป็น 

๑. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย 

ตามค าสั่งแต่งตั้งของมหาวิทยาลัย  ให้หมายรวมถึง เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการด้วย 

๒. แบบประเมินตนเอง เพื่อใช้ประเมินการท าหน้าที่ของตน (รายบุคคล) ในปี

ที่ผ่านมา เป็นไปอย่างเหมาะสมของการเป็นกรรมการ หรือมีทักษะอย่างไรต่อการท างานของตนเอง 

หรืออุปสรรคที่พบ เป็นต้น 

รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิน  วิวัฒนพงศ์พันธ์ กรรมการ ให้ค าแนะน าเพิ่มเติม 

“เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย

บรรลุวัตถุประสงค์ ควรแบ่งประเภท/ประเด็นหัวข้อเรื่องการประเมินให้ชัดเจน เช่น การประเมินผลงานการ

ปฏิบัติงาน และให้ประมวลผลคะแนนหรือวัดผลของแต่ละประเภท/ประเด็นหัวข้อเรื่องที่ประเมินด้วย 

แทนที่จะทราบแต่เฉพาะค่าเฉลี่ยสภาพโดยรวมเท่านั้น  อีกทั้งไม่ควรน าค าถามที่เป็นลักษณะนามธรรม

มาตั้งเป็นค าถาม เพราะค าถามที่เป็นลักษณะการวัดสิ่งที่มีความเป็นนามธรรมและความสามารถ 

(Competency) เช่น ความเที่ยงธรรม ความเป็นอิสระ ความรู้และทักษะ ฯลฯ ต้องระบุความหมายของ

ค านิยามศัพท์เฉพาะให้ชัดเจน เพื่อให้ตีความไปทิศทางเดียวกันในกรณีหากจะน ามาตั้งเป็นค าถาม” 

มติที่ประชุม มอบฝ่ายเลขานุการศึกษาทฤษฎีการประเมิน และปรับปรุงแก้ไข “แบบ

ประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย” และ “แบบประเมินตนเอง” ดังนี ้

๑) ก าหนดวัตถุประสงค์เพิ่มลงในแบบประเมินผล  

๒) ระบุความหมายของค านิยามศัพท์เฉพาะ ในกรณีที่ค าถามเป็นลักษณะนามธรรม  

และให้น าเสนอพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป 
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๓.๒  สืบเนื่องระเบียบวาระที่ ๕.๔  เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

เลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้ทราบว่า ตามที่ให้

หน่วยตรวจสอบภายในทบทวนและปรับปรุง แก้ไข “แผนการตรวจสอบ” และ “แผนปฏิบัติงาน” 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยขอให้พิจารณาความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการตรวจในปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๕ และควรได้รับการตรวจให้ครบทั้ง ๒๐ หน่วยรับตรวจ ตามที่ได้ประเมินความเสี่ยงเพื่อการ

จัดท าแผน น้ัน 

นางนุสรา  เด่นอุดม  รักษาราชการแทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และ

ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ รายงานให้คณะกรรมการทราบว่า การตรวจสอบในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

จ านวน ๘ หน่วยรับตรวจ พบว่า ทุกหน่วยรับตรวจยังมีความเสี่ยงในการปฏิบัติงานด้าน “การบริหาร

พัสดุภาครัฐ” ยังไม่สมบูรณ์ ครบถ้วนและไม่เป็นไปตาม  

๑. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี ้

ข้อ ๒๐๒ – ๒๐๖   การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย 

ข้อ ๒๐๗ – ๒๑๑   การยืมพัสดุระหว่างหน่วยงานของรัฐ 

ข้อ ๒๑๒ – ๒๑๔   การบ ารุงรักษา กาตรวจสอบพัสดุประจ าปี 

ข้อ ๒๑๕ – ๒๑๙   การจ าหน่ายพัสด ุ

๒. ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ที่ ๑๗๐/๒๕๖๕ เรื่องมอบ

ให้หัวหน้าหน่วยงานระดับคณะปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ในการด าเนินการตามระเบียบฯ ข้อ ๑.  

๓. หนังสือกองคลัง งานพัสดุ ที่ อว ๐๖๕๐.๑๓/๐๔๗ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 

แจ้งให้ทุกหน่วยงานจัดท าแผนการบ ารุงรักษาและตรวจสอบความช ารุดบกพร่องของพัสดุ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามระเบียบฯ ข้อ ๑. (ข้อ ๒๑๒) 

และจากความเสี่ยงฯ ดังกล่าว จะส่งผลกระทบต่อสินทรัพย์ของทางราชการ

สูญหาย หรือมีอายุการใช้งานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ค่าเสื่อมราคา  ทั้งนี้หน่วยตรวจสอบภายในได้

ด าเนินการแก้ไข “แผนการตรวจสอบ” และ “แผนปฏิบัติงาน” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และน าเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐใน

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ก่อนเสนอคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุม (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๖)  

คณะกรรมการตรวจสอบร่วมกันพิจารณาและเห็นชอบกับการแก้ไข “แผนการ

ตรวจสอบ” และ “แผนปฏิบัติงาน” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และหากปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผน

ให้น ามาเสนอคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขอีกครั้ง 

มติที่ประชุม อนุมัติ “แผนการตรวจสอบ” และ “แผนปฏิบัติงาน” ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๖ และให้น าเสนอการลงนามตามล าดับ  
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ระเบียบวาระที่ ๔   เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 

๔.๑  การรายงานผลการตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

นางนุสรา  เด่นอุดม  รักษาราชการแทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และ

ปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการ  รายงานให้คณะกรรมการทราบว่า เนื่องจากต้องด าเนินการทบทวนและ

ปรับปรุง แก้ไข “แผนการตรวจสอบ” และ “แผนปฏิบัติงาน” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามที่

คณะกรรมการให้ความเห็นในการประชุมครั้งก่อน (ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕  เม่ือวันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕) 

ให้แล้วเสร็จทันภายในต้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เดือนตุลาคม) ซึ่งต้องใช้เวลาและความละเอียด

รอบคอบในการจัดสรรช่วงระยะเวลาการตรวจสอบให้ครอบคลุมทั้ง ๒๐ หน่วยรับตรวจ ภายใน ๑ ปี 

งบประมาณ เป็นเหตุให้ต้องชะลอภาระงานสรุปรายงานผลการตรวจสอบ  ทั้งนี้จะด าเนินการให้แล้ว

เสร็จทั้ง ๘ หน่วยรับตรวจ ภายในสิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ (สิ้นไตรมาสแรก) และหากด าเนินการ

สรุปผลการตรวจสอบเสร็จเป็นบางหน่วยรับตรวจ อาจน ามาเสนอให้รับทราบเป็นระยะ ๆ จนครบ ๘ 

หน่วยรับตรวจในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕  

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕   เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

๕.๑  การเผยแพร่ข้อมูล “รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจ า

มหาวิทยาลัย” ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ บนเว็บไซต์หน่วยตรวจสอบภายใน มทร. 

กรุงเทพ 

เลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาการขออนุญาต

ท าการเผยแพร่ข้อมูล “รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย” ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ 

ที่ผ่านมติรับรองรายงานการประชุม บนเว็บไซต์ของหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลกรุงเทพ (https://audit.rmutk.ac.th)   

คณะกรรมการตรวจสอบร่วมกันพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหารายงาน

การประชุมฯ เพื่อน าเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน 

มติที่ประชุม เห็นชอบในการน าเผยแพร่สาธารณชน 

ระเบียบวาระที่ ๖   เรื่องอื่น ๆ  

------------  ไม่ม ี ------------   

การประชุมครั้งถัดไป วันศุกร์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

   เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. 

https://audit.rmutk.ac.th/
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ปิดประชุมเวลา  ๑๔.๐๐  น. 

นางสาวมลฤดี  กันไพรีย ์

นางสาวพรทิพย์  สุขอร่าม 

ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้จดรายงานการประชุม 

นางนุสรา  เด่นอุดม 

เลขานุการ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 



ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1 

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 
 

 
 

 


