
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖   

วันศุกร์ที่  ๔  พฤศจิกายน  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 ี ------------   



~ ๒ ~ 


ระเบียบวาระที่ ๒   เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

ประธานมอบหมายเลขานุการ น าเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ประจ ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ ต่อที่ประชุม 

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย 

วาระการประชุม การด าเนินการ มติที่ประชุม 

วาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

------------  ไม่ม ี ------------   

วาระที่ ๒  เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบประจ ามหาวิ ท ยาลั ย

เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ครั้งที่ ๗/

๒๕๖๕ เม่ือวันศุกร์ที่  ๑๖ กันยายน 

๒๕๖๕ 

เลขานุการ น าเสนอรายงานการประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

รับรองรายงาน 

การประชุม 

วาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน (ค้างการพิจารณา)  

๓.๑  สืบเนื่องระเบียบวาระที่  ๕.๔  

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

เลขานุการ น าเสนอตัวอย่างแบบการประเมิน 

ผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบ

ประจ ามหาวิทยาลัยฯ เพื่อน ามาเป็นแนวทาง

ในการจัดท าแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้ง

ในภาพรวมและรายบุคคลของคณะกรรมการ

ตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลกรุงเทพ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๑. ก าหนดวัตถุประสงค์

เพิ่มลงในแบบประเมิน 

ผล 

๒. ระบุความหมายของ

ค านิยามศัพท์เฉพาะ 

๓.๒  สืบเนื่องระเบียบวาระที่  ๕.๔  

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

เลขานุการ น าเสนอการปรับปรุง แก้ไข 

“แผนการตรวจสอบ” และ “แผนปฏิบัติงาน” 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  ตามที่

คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแนะ 

อนุมัติ และให้น าเสนอ

การลงนามตามล าดับ 



~ ๓ ~ 


วาระการประชุม การด าเนินการ มติที่ประชุม 

วาระที่ ๔  เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ  

๔.๑  การรายงานผลการตรวจสอบ 

ประจ าปี งบประมาณ  พ .ศ . 

๒๕๖๕ 

เลขานุการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าไม่สามารถ

จัดท าสรุปรายงานเข้าที่ประชุมได้ทันเวลา 

เนื่องจากต้องปรับปรุง แก้ไข “แผนการ

ตรวจสอบ” และ “แผนปฏิบัติงาน” ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

รับทราบ 

วาระที่ ๕  เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  

๕.๑ การเผยแพร่ข้อมูล “รายงานการ

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ประจ ามหาวิทยาลัย” 

เลขานุการ แจ้งขออนุญาตท าการเผยแพร่

“รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ประจ ามหาวิทยาลัย” ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ ท่ี

ผ่านมติรับรองรายงานการประชุมบนเว็บไซต์

ของหน่วยตรวจสอบภายใน 

เห็นชอบ 

วาระที่ ๖  เรื่องอื่น ๆ  

------------  ไม่ม ี ------------   

รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิน  วิวัฒนพงศ์พันธ์ กรรมการ ขอแก้ไขเนื้อหาการให้

ค าแนะน าเพิ่มเติม หน้า ๑๑ ดังนี ้

เนื้อหาเดิม ควรแบ่งประเภท/ประเด็นหัวข้อเรื่องการประเมินให้ชัดเจน เช่น การ

ประเมินคุณลักษณะ/คุณสมบัติของคณะกรรมการ 

แก้ไขเป็น ควรแบ่งประเภท/ประเด็นหัวข้อเรื่องการประเมินให้ชัดเจน เช่น การ

ประเมินคุณลักษณะ/คุณสมบัติของคณะกรรมการ  (ตัดออก) 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 



~ ๔ ~ 


ระเบียบวาระที่ ๓   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน (ค้างการพิจารณา) 

(ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖  เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕) 

๓.๑  สืบเนื่องระเบียบวาระที่ ๓.๑ 

“แบบการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย” 

ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้ทราบว่า ตามที่คณะ

กรรมการฯ มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการทบทวน “แบบการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ

ตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย” ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕  โดยให้ก าหนด “วัตถุประสงค์ของการประเมิน” 

ชัดเจนไม่คลุมเครือ สามารถวัดได้ และมีหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการ

ประเมิน เพื่อประโยชน์ในการน าไปใช้ในการพัฒนาตนเอง หรือน าไปพัฒนาปรับปรุงการท างานของ

คณะกรรมการตรวจสอบ หรือเพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบในครั้ง

ต่อไป นั้น 

นางสาวพรทิพย์  สุขอร่าม ผู้ช่วยเลขานุการ ได้น าเสนอ “วัตถุประสงค์ของการ

ประเมิน และหัวข้อประเมิน” ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการท าการทบทวน 

ให้มีความชัดเจน สามารถวัดได้ ให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา โดยน าแนวทางการประเมิน

ตนเองแบบรายคณะและรายบุคคล ของภาคเอกชน (นิติบุคคล) มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับ 

๑. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย 

ตามค าสั่งแต่งตั้งของมหาวิทยาลัย หมายรวมถึง เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการด้วย 

๒. แบบประเมินตนเอง เพื่อใช้ประเมินการท าหน้าที่ของตน (รายบุคคล) ในปี

ที่ผ่านมา 

คณะกรรมการตรวจสอบ ร่วมกันพิจารณาและมีความเห็นให้ปรับ แก้ไข 

“วัตถุประสงค์” และ “หัวข้อประเมิน” ของแบบประเมินผลการปฏิบัติงานภาพรวม และ แบบประเมินผล

การปฏิบัติงานรายบุคคล ครั้งที่ ๒  โดยให้จัดท าแบบประเมินฯ “ภาพรวม” และ “รายบุคคล” เป็นแบบ

ประเมินฯ ฉบับเดียวกัน สรุปดังนี ้

 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน “ภาพรวม” และ “รายบุคคล”  

 “วัตถุประสงค์ของการประเมิน”  

๑. เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบมีกระบวนการก ากับดู แลที่ดี 

ระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้ตรวจสอบภายใน 

๒. เพื่อให้ทราบว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

๓. เพื่อเสนอปัญหา อุปสรรค การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

และใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 



~ ๕ ~ 


 “หัวข้อประเมิน” 

๑. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  ๗๐ คะแนน 

๒. การท าหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ ๓๐ คะแนน 

รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิน  วิวัฒนพงศ์พันธ์ กรรมการ ให้ความเห็นเพิ่มเติม

เกี่ยวกับประเด็นในการตั้งค าถามในแต่ละหัวข้อเกี่ยวกับ การวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี ้

๑. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นการวัดประสิทธิภาพ เป็นเรื่องของ

กระบวนการ เมื่อท าแล้วเป็นอย่างไร  

๒. การท าหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นการวัดประสิทธิผล ควรน า

หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง

ฉบับที ่๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อ ๑๓ (๑) – (๑๑) มาใช้วัดการประเมิน” 

มติที่ประชุม มอบฝ่ายเลขานุการ ด าเนินการปรับ แก้ไข “แบบประเมินผลการ

ปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย” และ “แบบประเมินตนเอง”  ครั้งที่ ๒ และให้

น าเสนอเนื้อหาของการประเมินในการประชุมครั้งถัดไป 

ระเบียบวาระที่ ๔   เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 

๔.๑  หน่วยรับตรวจขอเลื่อนแผนการตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้ทราบว่า มีหน่วยรับ

ตรวจขอเลื่อนเข้ารับการตรวจสอบภายใน ระหว่างวันที่ ๓๑ ตุลาคม – ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เน่ืองจาก

ติดภาระงานและการจัดอบรมโดยหัวหน้าส่วนราชการ (อธิการบดี) สั่งการให้หน่วยตรวจสอบภายใน

พิจารณาวัน เวลา ที่เหมาะสมทดแทน  แต่เนื่องจากการปฏิบัติงานตรวจสอบในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

มีภาระงานต้องตรวจจ านวน ๒๐ หน่วยงาน จึงยังไม่สามารถก าหนดวัน เวลา ที่เหมาะสมทดแทนได้ 

และหากมีหน่วยรับตรวจใดขอเลื่อนเข้ารับการตรวจสอบ จะน าหน่วยรับตรวจข้างต้นฯ ที่ขอเลื่อนรับการ

ตรวจมาเข้ารับการตรวจแทน” 

คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบและมีความเห็นว่า หน่วยตรวจสอบภายใน 

ควรมีแผนรองรับการขอเลื่อนตรวจของหน่วยรับตรวจ เช่น  

๑) กรณี “หน่วยรับตรวจ” ไม่สะดวกให้เข้าพื้นที่ของหน่วยงาน ก็ให้ส่ง

เอกสารมาในพื้นที่หน่วยตรวจสอบภายในแทนการเข้าตรวจในพื้นที่ของหน่วยรับตรวจ หรือ 

๒) กรณี “หน่วยรับตัว” ไม่พร้อมด้านเอกสารเพื่อรับการตรวจ ก็ให้จัดส่ง

เอกสารเท่าที่พร้อมน ามาให้ตรวจก่อน โดยก าหนดเงื่อนเวลาในการจัดส่งเอกสารภายใน ๗ วันท าการ  



~ ๖ ~ 


ทั้งนี้แล้วแต่ความเหมาะสม เนื่องจากการขอเลื่อนเข้ารับการตรวจสอบที่ไม่

เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ส่งผลกระทบต่อแผน/ภาระงาน ของ

หน่วยตรวจสอบภายใน เป็นต้น 

นางนุสรา  เด่นอุดม  รักษาราชการแทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และ

ปฏิบัติหน้าท่ีเลขานุการ  แจ้งต่อคณะกรรมการตรวจสอบว่า จะขอด าเนินการตามความเห็นของ

คณะกรรมการตรวจสอบ โดยสรุปได้ดังนี้ 

“แจ้งหน่วยรับตรวจข้างต้นฯ ที่ขอเลื่อนรับการตรวจ จัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง

กับวัตถุประสงค์และขอบเขตของการตรวจ มายังหน่วยตรวจสอบภายใน ภายใน ๗ วันท าการ นับแต่

วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง หากพ้นก าหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าหน่วยรับตรวจไม่ประสงค์เข้ารับการ

ตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  ทั้งนี้จะขอความเห็นชอบจาก

หัวหน้าส่วนราชการ (อธิการบดี) ก่อนจัดท าหนังสือแจ้งหน่วยรับตรวจ” 

มติที่ประชุม รับทราบ  และแจ้งหน่วยรับตรวจที่ขอเลื่อนไม่เข้ารับการตรวจสอบ

ตามระยะเวลาของแผนการตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รับทราบ 

๔.๒  รายงานผลความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของหน่วย 

 รับตรวจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้ทราบว่า หน่วย

ตรวจสอบภายใน ได้ประเมินผลความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานการตรวจสอบของหน่วยรับตรวจ และ

การบริการให้ค าปรึกษาแนะน าของผู้รับบริการ/หน่วยรับตรวจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งผล

ของการประเมินจะเป็นประโยชน์ในการน าไปพัฒนาตนเอง และ/หรือน าไปพัฒนาปรับปรุงการท างาน

ในการเข้าปฏิบัติงานตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

นางสาวมลฤดี  กันไพรีย์ ผู้ช่วยเลขานุการ รายงานสรุปผลความพึงพอใจต่อ

การปฏิบัติงานการตรวจสอบของหน่วยรับตรวจ และการบริการให้ค าปรึกษาแนะน าของผู้รับบริการ/

หน่วยรับตรวจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รับทราบ 

คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบและมีความเห็นว่า ขอให้ปรับ แก้ไข เนื้อหา

ของรายงานสรุปผลความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจ และผู้รับบริการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๕ ดังนี ้

๑) วัตถุประสงค์ของการประเมิน :- 

ข้อ ๒. เพื่อต้องการทราบทัศนคติ            ให้ใช้ค า “ความคิดเห็น” แทน 

๒) การสรุปผลประเมินความพอใจ “ภาพรวม”  

ให้เพิ่มกราฟเปรียบเทียบ จ านวน ๒ กราฟ เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่าง

ชัดเจนมากขึ้น และน าไปแทรกก่อนการบรรยายการเปรียบเทียบ 



~ ๗ ~ 


 ความพึงพอใจต่อหน่วยตรวจสอบภายใน (ภาพที่ ๒) และผู้ตรวจสอบ

ภายใน (ภาพที่ ๓) 

 ความพึงพอใจต่อกระบวนการ/ขั้นตอนการตรวจสอบภายใน (ภาพที่ ๔) 

และการให้ค าปรึกษาและแนะน ากิจกรรมที่ตรวจสอบ (ภาพที่ ๕) 

๓) ค าถามปลายเปิด :-  

จัดล าดับคะแนนความถี่ของค าถามปลายเปิด เพื่อน ามาหาความส าคัญ

ของปัญหาให้เหลือเพียง ๓ ล าดับ 

รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิน  วิวัฒนพงศ์พันธ์ กรรมการ ให้ค าแนะน าเพิ่มเติม 

“การวัดความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้

ปรับปรุง “แบบประเมินความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจ” ดังนี ้

  ใหก้ าหนดกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มที่ ๑ กลุ่มผู้บริหาร ได้แก่ คณบดี ผู้อ านวยการ รองคณบดี และรอง

ผู้อ านวยการ 

กลุ่มที่ ๒ กลุ่มหัวหน้างาน ได้แก่ หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสาขาวิชา 

หัวหน้าส านักงานคณะ หัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มงาน และหัวหน้าหน่วยพัสดุ 

กลุ่มที่ ๓ กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 

และน ามาค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง เพื่อก าหนดส่วนย่อของจ านวน

ผู้ตอบแบบสอบถามอย่างเหมาะสม และจะท าให้ได้ผลลัพธ์ที่เที่ยงตรงที่สุด 

  เพิ่มหัวข้อสรุปข้อที่ ๖  ทัศนคติของท่านมีต่อการรับการตรวจสอบในปีที่

ผ่านมาเป็นอย่างไร 

  ก าหนดประเด็นปัญหา จ านวน ๓ ปัญหา ที่ค าถามปลายเปิด และให้ผู้

ประเมินเลือกประเมินว่าประเด็นปัญหาใดเป็นล าดับที่ ๑ หรือ ๒ หรือ ๓” 

นางนุสรา  เด่นอุดม  รักษาราชการแทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และ

ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ  ขอความเห็นต่อคณะกรรมการตรวจสอบว่า  

“การก าหนดกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มที่ ๑ – กลุ่มที่ ๓ ขอน าทฤษฏีค านวณขนาด

ของกลุ่มประชากรของ Taro Yamane มาใช้ เพื่อก าหนดขนาดกลุ่มจ านวนประชากรขั้นต่ าให้เป็นไป

อย่างเหมาะสม และให้ได้ผลลัพธ์ของการประเมินมีความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ประมาณ ๕%” 

มติที่ประชุม มอบฝ่ายเลขานุการ ด าเนินการ 

๑. ปรับ แก้ไข เนื้อหาของรายงานสรุปผลความพึงพอใจของหน่วยรับ

ตรวจ และผู้รับบริการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

๒. ปรับปรุงแบบประเมินความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
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๔.๓  รายงานผลการตรวจสอบของหน่วยรับตรวจ จ านวน ๒ จาก ๘ หน่วยงาน   

 (ตามแผนปฏิบัติงานตรวจสอบ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

“ขอถอนวาระการประชุม เนื่องจากด้วยภาระงานที่ท าอยูปัจจุบัน ไม่สามารถ

สรุปผลได้ทันก าหนดการน าเสนอเข้าที่ประชุม” 

มติที่ประชุม รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ ๕   เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

๕.๑  การเผยแพร่ข้อมูล “รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจ า

มหาวิทยาลัย” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ บนเว็บไซต์

หน่วยตรวจสอบภายใน มทร. กรุงเทพ 

เลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาการขออนุญาต

ท าการเผยแพร่ข้อมูล “รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย” ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ที่ผ่านมติรับรองรายงานการประชุม บนเว็บไซต์ของหน่วย

ตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (https://audit.rmutk.ac.th)  เพื่อการ

เผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบผลการด าเนินงาน 

คณะกรรมการตรวจสอบร่วมกันพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหารายงาน

การประชุมฯ เพื่อน าเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน 

มตทิี่ประชุม เห็นชอบ 

๕.๒  การพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เล่ือนต าแหน่ง และประเมินผลงานของหัวหน้า

หน่วยตรวจสอบภายใน 

เลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทราบว่า คณะกรรมการ

ตรวจสอบจะต้องพิจารณาประเมินผลงาน ของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการ (สภา

มหาวิทยาลัย)  ทั้งนี ้ก าหนดให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีส่วนร่วมในการพิจารณาด้วย ตาม 

- หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ

ตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ข้อ ๑๓ (๗) 

- กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หัวข้อ

อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ข้อ ๘ 

https://audit.rmutk.ac.th/
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นางนุสรา  เด่นอุดม  รักษาราชการแทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และ

ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ น าเสนอแบบประเมินผลการปฏิบัติงานในต าแหน่ง “หัวหน้าหน่วยตรวจสอบ

ภายใน” ให้คณะกรรมการพิจารณา 

คณะกรรมการตรวจสอบร่วมกันพิจารณาและมีความเห็นว่า ขอให้ปรับ แก้ไข 

เนื้อหาของแบบประเมินฯ ในส่วนที่ ๒ หัวข้อ  หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ข้อ ๕ หัวหนา้หน่วยงาน

ตรวจสอบภายในต้องมีคุณสมบัติ ตามรายละเอียดดังนี้ 

- เกณฑ์การพิจารณา 

ข้อ ๔ มีทักษะ ความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ ในงาน

อาชีพ       ให้ใช้ค า “ที่เกี่ยวข้อง” แทน 

ข้อ ๕             ที่ยังไม่บรรลุมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบ 

เช่น การขาดความรู้ ทักษะ 

            ที่ยังไมบ่รรลุ         ให้ใช้ค า “เพื่อพัฒนาให”้ แทน  

            เช่น การขาดความรู้         ตัดออก 

มติที่ประชุม มอบฝ่ายเลขานุการ ด าเนินการปรับ แก้ไข  

๑. ปรับ แก้ไข เนื้อหาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 

“หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

๒. น าส่งแบบประเมินฯ ให้คณะกรรมการ 

๑) นางสาวดุษฎี  เขียวมีศรี (ประธาน) และ นางสาวมณีรัตน์  

เตชะภักดีวงศ์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  Online 

๒) ดร.อุดม  ชัยชนะพานิช และ รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิน  

วิวัฒนพงศ์พันธ์ ทางขนส่งเอกชน Kerry  

ระเบียบวาระที่ ๖   เรื่องอื่น ๆ  

------------  ไม่ม ี ------------   

การประชุมครั้งถัดไป วันศุกร์ที่ ๒ ธนัวาคม ๒๕๖๕ 

   เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. 

ปิดประชุมเวลา  ๑๔.๐๐  น. 



~ ๑๐ ~ 


นางสาวมลฤดี  กันไพรีย ์

นางสาวพรทิพย์  สุขอร่าม 

ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้จดรายงานการประชุม 

นางนุสรา  เด่นอุดม 

เลขานุการ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 



ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๒ 

เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน 2565 
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