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เว็บไซต์ http:/oia.rmutr.ac.th 
 

 

  
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2519  ซึ่งก าหนดให้ส่วนราชการที่เป็นกระทรวง 

ทบวง กรม และส่วนราชการที่เทียบเท่ามีอัตราก าลังเพ่ือท าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ การ
ตรวจสอบภายในภาคราชการได้รับการปรับปรุงและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง  ในปี พ.ศ.๒๕๓๑ – ๒๕๓๒ 
กระทรวงการคลังได้พิจารณาเห็นสมควรให้มีการส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้ส่วนราชการมีก ารตรวจสอบ
ภายในที่เป็นระบบ เพื่อสามารถเป็นเครื่องมือของผู้บริหารในการตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
ในความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ในปลายปี พ.ศ. 2541  ถึงต้นปี  2542  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ ในหลักการตามข้อเสนอ
ของกระทรวงการคลังให้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจ ากระทรวงเพ่ือท าหน้าที่ก ากับดูแลระบบการควบคุม
ภายใน และการตรวจสอบภายใน ในภาพรวมของกระทรวง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในให้เป็น
เครื่องมือที่ส าคัญของผู้บริหารในการควบคุม  ติดตาม การใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน  

 

 ชื่อหน่วยงาน                  
ชื่อหน่วยงาน 

ที่ตั้ง 

ประวัติความเป็นมา 

http://www.oia.rmutr.ac.th/
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 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันรัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับระบบการตรวจสอบภายในอย่างมาก 
เนื่องจากการตรวจสอบภายใน เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของระบบการบริหารจัดการที่ดี (Good governance) 
ซ่ึงเป็นยุทธศาสตร์หลักของรัฐบาล ที่น ามาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน นอกจากนี้ กระทรวงการคลังได้ก าหนด
เป็นระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการขึ้นในปี พ.ศ. 2532 และได้มีการ
ปรับปรุงแก้ไขในปี พ.ศ. 2542 และในปี 2551 ตามล าดับ เพ่ือให้การบริหารงานตรวจสอบภายในสอดคล้องกับ
ภาระงาน ที่มีปริมาณเพ่ิมมากขึ้นประกอบกับเป็นหลักประกันขององค์กรในด้านการประเมินประสิทธิผล และ
ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการเป็นผู้ให้ค าปรึกษากับฝ่ายบริหารในการปรับปรุงการท างาน 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผล และดูแลให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่า  

 การตรวจสอบภายในของส่วนราชการ จะยึดถือหลักการเพ่ือให้ปฏิบัติงานตรวจสอบได้บรรลุตาม
แนวคิด ๓ ประการ คือ  
      ๑. มีอ านาจที่จะเข้าตรวจสอบ คือ การที่ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องได้รับมอบอ านาจเพียงพอที่จะเข้า
สังเกตหรือตรวจสอบในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ตรวจสอบได้ทั้งหมด 
      ๒. เสรีภาพในการตรวจสอบ คือ ความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบภายในในการตรวจสอบทุกๆด้าน 
      ๓. ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องไม่มีอ านาจและความรับผิดชอบโดยตรงกับงานที่ท าการตรวจสอบเพ่ือให้
งานตรวจสอบภายในเป็นไปตามหลักการ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ตรวจสอบภายใน หน่วยรับตรวจ และหน่วยงาน
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง ควรเข้าใจถึงระบบการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ  

การจัดองค์กรของส านักงานตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
      ตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๔๙ เมื่อ วันที่ 
๒๗ พฤศจิกายน  ๒๕๔๙  ได้จัดตั้งส านักงานตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ฯ มีฐานะ
เทียบเท่ากอง โดยส านักงานตรวจสอบภายในได้จัดท ากฎบัตรขึ้นเพ่ือก าหนดวัตถุประสงค์ สายการบังคับบัญชา 
อ านาจหน้าที่ ขอบเขตการปฏิบัติงาน และความรับผิดชอบของส านักงานตรวจสอบภายใน ดังนี้ 

สายการบังคับบัญชา 
 ๑. ผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายใน เป็นผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน โดยมีสายการบังคับ
บัญชาขึ้นตรงต่ออธิการบดี 
      ๒. ผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายใน เสนอแผนงานตรวจสอบประจ าปีต่ออธิการบดีเพ่ือ
พิจารณาอนุมัต ิโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย 
      ๓. ผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่ออธิการบดี 
      ๔. ผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายใน สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน ปีละ 3 ครั้ง และรายงาน
ประจ าปี เสนอต่ออธิการบดี และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย 

อ านาจหน้าที่ 
      ๑. ส านักงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่ในการตรวจสอบและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานทุก
หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย และมีอ านาจในการเข้าถึงข้อมูล เอกสาร หลักฐาน และทรัพยากรต่างๆ ตลอดจน
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยมีหน้าที่ให้ความร่วมมือสนับสนุน 
อ านวยความสะดวก จัดเตรียมเอกสาร และชี้แจงต่อผู้ตรวจสอบภายใน 
 ๒. ส านักงานตรวจสอบภายในไม่มีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดนโยบาย วิธีการปฏิบัติงานและการวาง
ระบบการควบคุมภายใน หรือแก้ไขระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน ซึ่งหน้าที่ดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบ
ของผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่เป็นเพียงผู้ประเมินให้ค าปรึกษาแนะน า รวมถึงการมิ
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ให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการใด ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ ที่มีผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและ
เสนอความเห็น 
 ๓. ส านักงานตรวจสอบภายใน มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจกรรมที่ตรวจสอบ ปราศจากการแทรกแซงในการปฏิบัติงาน โดยขอบเขตการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในจะครอบคลุมประเภทการตรวจสอบ 6 ประเภท ได้แก่ การตรวจสอบรายงานการเงิน การ
ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ การตรวจสอบการปฏิบัติงาน การตรวจสอบผลการด าเนินงาน การตรวจสอบ
สารสนเทศ การตรวจสอบการบริหาร เป็นต้น รวมถึงการสอบทานประเมินผลระบบการควบคุมภายในและการ
บริหารความเสี่ยง และการสอบทานกรณีพิเศษตามที่อธิการบดี หรือคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย
ให้ความเห็นชอบ 
 4. ปฏิบัติงานในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร์ 

ความรับผิดชอบด้านการตรวจสอบ 
 ๑. ปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานทุกหน่วยงานในสังกัด
มหาวิทยาลัย โดยรายงานผลการตรวจสอบ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขที่
สามารถน าไปปฏิบัติได้ ตามแนวทางที่มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของ
ส่วนราชการก าหนดไว้ 
 ๒. วิเคราะห์ สอบทาน ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานครอบคลุมการด าเนินงาน ได้แก่ 
การเงิน บัญชี พัสดุ การด าเนินงาน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ระบบสารสนเทศ การบริหาร การสอบทานและ
ประเมินผลระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง รายงานการเงิน และการสอบทานกรณีพิเศษ โดย
สรุปผลและรายงานเป็นภาพรวมในแต่ละด้าน น าเสนออธิการบดี และ คณะกรรมการตรวจสอบประจ า
มหาวิทยาลัย 
      ๓. วางแผนการตรวจสอบและแผนปฏิบัติงาน โดยประสานงานกับหน่วยรับตรวจ เพ่ือให้ผู้บริหารของ
หน่วยรับตรวจมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะในอันที่จะท าให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น น าไปสู่การจัดวางแผนการตรวจสอบประจ าปีของส านักงานตรวจสอบภายใน 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
 ๔. ประสานงานกับส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน กรมบัญชีกลาง กลุ่มตรวจสอบภายในระดับ
กระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย และ
ประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย 
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ความรับผิดชอบด้านการให้ค าปรึกษา 
 ให้ค าปรึกษา แนะน า และให้ความเห็นเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี แนว
ปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบภายใน และระบบการควบคุมภายใน ต่อผู้บริหาร หน่วยรับตรวจ และบุคคลที่
เกี่ยวข้อง 

มาตรฐานและจริยธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
      ผู้ตรวจสอบภายในจะด ารงตน ประพฤติปฏิบัติ ยึดมั่นตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในสากลและที่
ก าหนดโดยกรมบัญชีกลาง 

การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานตรวจสอบภายใน 
       ส านักงานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระ ขึ้นตรงต่ออธิการบดี และมีคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจ ามหาวิทยาลัย ที่แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย มีหน้าที่ก ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน ส านักงานตรวจสอบ
ภายในก าหนดภารกิจ บทบาทหน้าที่เป็น 2 งาน คือ งานธุรการซึ่งท าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และงานตรวจสอบ
ภายในซึ่งท าหน้าที่ตรวจสอบและให้ค าปรึกษา 
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โครงสร้างการบริหารงานของส านักงานตรวจสอบภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

                งานตรวจสอบ 

    

 

 

              

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างองค์กร 

อธิการบด ี

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประจ ามหาวิทยาลยัฯ 

ผู้อ านวยการส านกังานตรวจสอบภายใน 

งานบริหารทัว่ไป งานตรวจสอบภายใน 

งานตรวจสอบ 

งานตดิตามประเมินผล 
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รายงานประจ าปี ๒๕๕๗ / ส านักงานตรวจสอบภายใน 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
                                                       นางพรทิพย์   ธรรมปรีชา                                      
                                                ผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายใน 
 

 

 

 

 
                                                        นางสาวประทีป  รักไทย 
                                                นักตรวจสอบภายใน ช านาญการพิเศษ 

 

 

 

 

  นางสาวขวัญใจ  คงชีพ                  นางสาวจิตสุภา  หนองเป็ด                        นางสาวรรณิศา   ภู่ไพโรจน์ 
    นักตรวจสอบภายใน                             นักตรวจสอบภายใน      เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

 

 

 

     บุคลากรส านักงานตรวจสอบภายใน 
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รายงานประจ าปี ๒๕๕๗ / ส านักงานตรวจสอบภายใน 
 

 

 

 
๑. นายบุญเลิศ  เลิศเมธากุล     ประธานกรรมการ 
๒. นายพิทยา  สินธวาลัย     กรรมการ 
๓. นางจรรยาวีร์ เจียมสวัสดิ์     กรรมการ 
๔. นายฐิติพันธุ์  ธัชสิริปุณณวิช     กรรมการ 
๕. นางประไพพิศ ลลิตาภรณ์     กรรมการ 
๖. ผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายใน    เลขานุการ 

           ปี ๒๕๕๗ ได้ด าเนินการจัดประชุม ๒ ครั้ง  โดยจัดประชุม ครั้งที่  ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่             
๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ และครั้งที่ ๒/๒๕๕๗  เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗  ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณา
ผลการปฏิบัติ ผลการตรวจสอบ การจัดท าแผนการตรวจสอบระยะยาว แผนการตรวจสอบประจ าปี และ
การทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ซึ่งคณะกรรมการได้ให้ความเห็นว่าผลการตรวจสอบยังคงพบ
ข้อผิดพลาดที่ซ้ าๆ กอปรกับผู้ตรวจสอบภายในมีจ านวนจ ากัด ไม่สามารถเข้าตรวจสอบได้ทุกหน่วยงาน
และไม่ต่อเนื่อง จึงเห็นควรให้หน่วยงานแต่งตั้งผู้ตรวจสอบประจ าหน่วยงานอย่างน้อย ๑ คน เป็นระดับ
รองคณบดี หัวหน้าฝ่าย/งาน เพ่ือดูแลตรวจสอบความถูกต้องของการปฏิบัติงานตามที่ส านักงาน
ตรวจสอบภายในก าหนด โดยให้มีการรายงานผลการติดตามทุกเดือน ซึ่งจะท าให้ทุกหน่วยงานได้รับการ
ตรวจสอบเป็นไปตามระบบการประกันคุณภาพด้วย  

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยฯ 
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รายงานประจ าปี ๒๕๕๗ / ส านักงานตรวจสอบภายใน 
 

              

 

                                

ต าแหน่งงาน 

จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน จ านวนบุคลากรจ าแนกตามประเภท คุณวุฒิ 

ทั้งหมด 
ลาศึกษา
ต่อ 

ทั้งหมดไม่
รวมศึกษา

ต่อ 

ข้าราช
การ 

พนักงาน
มหาวทิยาลยั 

ลูกจ้าง
ประจ า 

พนักงาน
ราชการ 

ลูกจ้าง
ช่ัวคราว 

รวม 
ป.
เอก 

ป.
โท 

ป.
ตรี 

ต ่า
กว่า
ป.ตรี 

รวม 

ผูอ้  ำนวยกำร
ส ำนกังำน
ตรวจสอบ
ภำยใน 

1 - 1 1 - - - - 1  - 1 - - 1 

นกัตรวจสอบ
ภำยใน 

ช ำนำญกำร
พิเศษ 

1 - 1 1  - - - - 1  -  - 1 - 1 

นกัตรวจสอบ
ภำยใน 

2  - 2  - 1  -  1  - 2  -  - 2  - 2 

เจำ้หนำ้ท่ี
บริหำรงำน
ทัว่ไป 

1 - 1 -  - 1 - 1 1 - - 1 - 1 

รวมบุคลากรทั้งส้ิน  จ านวน  5  คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บุคลากรส านักงานตรวจสอบภายใน 
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รายงานประจ าปี ๒๕๕๗ / ส านักงานตรวจสอบภายใน 
 

 

 

ปรัชญา 
 เสนอแนะอย่างสร้างสรรค์ ยึดหลักธรรมาภิบาล ปฏิบัติงานแบบกัลยาณมิตร 
 
ปณิธาน 
 สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสังกัดมีระบบการควบคุมภายในที่ดี 

วิสัยทัศน์ 
ตรวจสอบอย่างเที่ยงธรรม เป็นอิสระ น าไปสู่การบริหารจัดการองค์กรคุณภาพ 

พันธกิจ 
1. ด าเนินการตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ 
2. บริการให้ค าปรึกษาเพ่ือให้การด าเนินงานของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยบรรลุเป้าหมาย 
3. พัฒนาการตรวจสอบภายใน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
4. พัฒนาทักษะของบุคลากร เพื่อเพ่ิมประสบการณ์ งานตรวจสอบภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์  พันธกิจ 
พันธกิจ 
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รายงานประจ าปี ๒๕๕๗ / ส านักงานตรวจสอบภายใน 
 

 

  
 

 
ยุทธศาสตร์ที ่๑ : พัฒนาแนวทางปฏิบัติการตรวจสอบภายในเพื่อให้สามารถตรวจได้อย่างครบถ้วน 
 (๑)  มีแนวทางการปฏิบัติงานที่ครอบคลุมทุกด้าน 
 (๒)  มีการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 (๓)  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน ของมทร. ๙ แห่ง  

ยุทธศาสตร์ที ่๒ : ส่งเสริมสนับสนุนให้มีระบบสารสนเทศช่วยในงานตรวจสอบภายใน 
 (1)  มีระบบสารสนเทศท่ีสามารถใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบได้จริง 
 (2)  การจัดท าฐานข้อมูลงานตรวจภายใน 

(3)   มีการบูรณาการแนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในไปสู่ระบบสารสนเทศ 
 

ยุทธศาสตร์ที ่๓ : บุคลากรได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้ตรวจสอบภายในมืออาชีพ 
(1) บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในงานตรวจสอบภายใน 
(2) ผู้ตรวจสอบภายในได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบภายใน 
(3) พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องและจัดท า KM ระหว่างหน่วยงานอื่นๆ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา
พัฒนาการพั 
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รายงานประจ าปี ๒๕๕๗ / ส านักงานตรวจสอบภายใน 
 

 

 

 

 

 ส่วนที่ 2 
ผลการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ ๒๕๕๗ 
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รายงานประจ าปี ๒๕๕๗ / ส านักงานตรวจสอบภายใน 
 

     1. การด าเนินงานด้านงบประมาณ 

 

* เงินงบประมาณแผ่นดินเบิกจ่ายในภาพรวมของส านักงานอธิการบดี 

แผนภาพที่ ๑ แสดงงบประมาณเงินรายได้ที่ได้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗

หมวดรายจ่าย 
งบประมาณปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕7 

รายรับ(บาท) รายจ่าย(บาท) คงเหลือ(บาท) 
- งบบุคลากร 

 ค่าจ้างชั่วคราว 
- งบด าเนินการ 

 ค่าตอบแทน 
 ค่าใช้สอย 
 ค่าวัสดุ 

- งบลงทุน 
 ค่าครุภัณฑ์ 
 

 
174,900.00 

 
65,100.00 
13,750.00 

- 
 

- 

 
138,125.81 

 
       13,600.00 

6,507.00 
- 

 
- 

 
36,774.19 

 
51,500.00 

7,243.00 
- 

 
- 

 253,750.00 158,232.81 95,517.19 

งบประมาณเงินรายได้ของส านักงานตรวจสอบภายใน 

 -

 100,000.00

 200,000.00
 174,900.00  

 65,100.00  

 13,750.00  
0 

รายรับ 
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รายงานประจ าปี ๒๕๕๗ / ส านักงานตรวจสอบภายใน 
 

  
 

แผนภาพที่ ๒ แสดงงบประมาณเงินรายได้ที่จ่ายจริงประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗

 -

 50,000.00

 100,000.00

 150,000.00
 138,125.81  

 13,600.00  
 6,507.00  

0 

รายจ่าย 
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รายงานประจ าปี ๒๕๕๗ / ส านักงานตรวจสอบภายใน 

 

 

๒. ผลการด าเนนิการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
 
 
 
 

  ในปีงบประมาณ 2557 ส านักงานตรวจสอบภายในได้รับอนุมัติให้ด าเนินงานตรวจสอบ
หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  โดยมีวัตถุประสงค์การตรวจสอบ เพ่ือ 

1. ให้มั่นใจว่าข้อมูลในรายงานการเงินมีความถูกต้อง เพียงพอ ครบ ครบถ้วน เชื่อถือได้ และ
ทันเวลา  เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถน ามาใช้เป็นเครื่องมือประกอบการตัดสินใจได้ 

2. ให้การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจมีความถูกต้องและสอดคล้องกับกฎหมาย  ระเบียบ 
ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี  และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

3. สอบทานระบบการควบคุมภายในและประเมินประสิทธิผล  ของระบบการควบคุมภายใน
ของหน่วยรับตรวจ ว่ามีความเหมาะสมเพียงพอหรือไม่ 

4. ประเมินผลการปฏิบัติงาน และเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการปรับปรุงแก้ไขการบริหารงาน
และการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุ้มค่า และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงาน 

5. ให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด  และสามารถ
พิจารณาสั่งการให้มีการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว  และทันเหตุการณ์ 

6. เพ่ือติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในรายงานการปฏิบัติงานตรวจสอบของหน่วยรับ
ตรวจว่าข้อบกพร่องที่พบได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมแล้วหรือไม่  หรือมีปัญหาและอุปสรรคอย่างไร 

เป้าหมายการด าเนินงาน  
  ในปีงบประมาณ 2557  ส านักงานตรวจสอบภายใน ได้วางแผนการตรวจสอบ โดยตั้งเป้าหมาย
เข้าตรวจสอบทั้งสิ้น 11 หน่วยรับตรวจ  ตรวจสอบการด าเนินงาน 2 โครงการ และงานตรวจสอบ/สอบทาน       
2 งาน มีรายละเอียด ดั้งนี้ 

1. พ้ืนที่ศาลายา 
- กองพัฒนานักศึกษา 
- คณะศิลปะศาสตร์ 
- วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ 
- กองคลัง 

2. พ้ืนที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ 
- คณะบริหารธุรกิจ 
- ส านักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ 
-  

สรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557) 

ประจ าปีงบประมาณ 2557 
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รายงานประจ าปี ๒๕๕๗ / ส านักงานตรวจสอบภายใน 

 

3. พ้ืนที่เพาะช่าง 
- ส านักบริหารเพาะช่าง 
- วิทยาลัยเพาะช่าง 

4. วิทยาเขตวังไกลกังวล 
- ส านักงานวิทยาเขตวังไกลกังวล 
- คณะบริหารธุรกิจ 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

  ตรวจสอบการด าเนินงาน 
1. โครงการตรวจสอบงานวิจัย 
2. โครงการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

  งานตรวจสอบ / สอบทาน 
1. งานตรวจสอบใบส าคัญการเบิกจ่าย 
2. งานสอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 

งบประมาณในการด าเนินงาน 

 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   43,930  บาท 
 ค่าลงทะเบียนอบรม    50,700  บาท 
      รวม  94,630  บาท 

ขอบเขตการตรวจสอบ 
1.  ด้านการเงิน  (Financial  Auditing) : มุ่งเน้นความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ และทันต่อ

เวลาของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางการเงิน  การบัญชีและรายงานทางการเงินของหน่วยรับตรวจ  ตามเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของกรมบัญชีกลาง 

2. ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing) : มุ่งเน้นการสอบทานการ
ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าได้มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่
มหาวิทยาลัยฯ ก าหนดไว้หรือไม่ 

3. ด้านการปฏิบัติงาน (Operatiolnal  Auditing) : มุ่งเน้นการสอบทานการปฏิบัติงานด้าน
พัสดุ  และการใช้รถราชการว่าเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่ 

4. ด้านการบริหาร (Management  Auditing) :   
- มุ่งเน้นการสอบทานการบริหารงบประมาณของหน่วยรับตรวจ ว่ามีระบบการ

บริหารจัดการเกี่ยวกับงบประมาณเป็นไปอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับมาตรการและแนวทางการเร่งรัด
ติดตามการใช้จ่ายเงิน ประจ าปี 2557 หรือไม่ 
   -  มุ่งเน้นการบริหารเงินกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษาว่าได้น าเงินกองทุนฯ รับเข้ าเป็น
รายได้หรือจ่ายคืนนักศึกษา หรือส่งคืนส านักงานกองทุนฯ ถูกต้องและด าเนินการเสร็จสิ้นโดยเร็ว และมีเงิน
คงเหลือถูกต้องตรงกับยอดคงเหลือในบัญชีและรายละเอียดประกอบ 
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- มุ่งเน้นการบริหารสัญญา  ให้การด าเนินงานเป็นไปตามสัญญา 
5. ด้านการด าเนินงาน (Performance  Auditing) : มุ่งเน้นการตรวจสอบโครงการการ

ตรวจสอบการบริหารงบลงทุน  และโครงการการตรวจสอบระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ  ตาม
นโยบายของกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวงศึกษาธิการ 

6. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information Technology Auditing) : มุ่งเน้นการน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการงานด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

7. ด้านการสอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง : มุ่งเน้นการสอบทาน
การประเมินผล  การควบคุมภายในถึงความครบถ้วน เพียงพอ เหมาะสม และความมีประสิทธิผลของระบบการ
ควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้  พร้อมทั้งให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาระบบการ
ควบคุมภายในของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

8. ด้านการติดตามผลการด าเนินงาน (Follow Up) : มุ่งเน้นการสอบทานการปฏิบัติตาม
ข้อเสนอแนะในรายงานการปฏิบัติงานตรวจสอบของหน่วยรับตรวจว่าข้อบกพร่องที่พบได้รับการแก้ไขอย่าง
เหมาะสมแล้วหรือไม่  หรือมีปัญหาและอุปสรรคอย่างไร 
ผลการปฏิบัติงาน 

 การปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบ ส านักงานตรวจสอบภายในสามารถด าเนินการได้ 11 
หน่วยงาน และ  2 งาน ซึ่งไม่เป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจ าปีที่ก าหนดไว้  คิดเป็นร้อยละ 86.67  โดยมี
การปรับช่วงวันเข้าตรวจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และสามารถสรุปการปฏิบัติงานตามรายละเอียดดังนี้ 
 

แผนการตรวจสอบประจ าปี ผลการปฏิบัติงาน 
พ้ืนที่ศาลายา 
   -  กองพัฒนานักศึกษา 
   -  คณะศิลปศาสตร์ 
   -  วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ 
   -  กองคลัง 

 
ด าเนินการ 6- 8 มกราคม 2557 
ด าเนินการ 11- 13 พฤศจิกายน 2557 
ด าเนินการ 7 - 10กรกฎาคม 2557 
ด าเนินการ 1 เม.ย. – 29  พ.ค. 2557 

พ้ืนที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ 
   -  คณะบริหารธุรกิจ 
   -  ส านักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ 

 
ด าเนินการ 9 - 13 มิถุนายน 2557 
ด าเนินการ 21 - 25 กรกฎาคม 2557 

พ้ืนที่เพาะช่าง 
   -  ส านักบริหารเพาะช่าง 
 
 
 
 
   -  วิทยาลัยเพาะช่าง 
 

 
ขออนุ มั ติ ป รั บ แผนต่ ออธิ ก า รบดี ไ ม่
ด า เนิ นการตรวจสอบ เนื่ องจากยุบ
หน่วยงานโดยสภามหาวิทยาลัย แต่ได้
น าไปตรวจสอบรวมกับวิทยาลัยเพาะช่าง 
 
ด าเนินการ 20 - 24 มกราคม 2557 
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แผนการตรวจสอบประจ าปี ผลการปฏิบัติงาน 

วิทยาเขตวังไกลกังวล 
   -  ส านักงานวิทยาเขตวังไกลกังวล 
   -  คณะบริหารธุรกิจ 
   -  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 

 
ด าเนินการ 3 - 7 มีนาคม 2557 
ด าเนินการ 23 - 25 มิถุนายน 2557 
ด าเนินการ 26 - 27 มิถุนายน 2557 

ตรวจสอบการด าเนินงาน 
   -  โครงการตรวจสอบงานวิจัย 
   -  โครงการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

 
ไม่ ได้ด า เนินการ เนื่องจากมีบุคลากร
ลาออก และ ได้รับบุคลากรบรรจุใหม่ ซึ่ง
ไม่มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบ ท า
ให้ต้องใช้ระยะเวลาในการสอนงานมาก
พอสมควร ส่งผลให้ระยะเวลาในการ
ตรวจสอบการด าเนินงานไม่เพียงพอ จึงไม่
สามารถตรวจสอบการด าเนินงานได้ 
 

งานตรวจสอบ / สอบทาน 
   -  งานตรวจสอบใบส าคัญการเบิกจ่าย 
   -  งานสอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหาร 

ความเสี่ยง 

 

 
ด าเนินการตรวจสอบ แต่มิได้ออกรายงาน 
ด าเนินการตรวจสอบ และสอบทานเฉพาะ
หน่วยรับตรวจที่อยู่ให้แผนการตรวจสอบ 
ส าหรับการสอบทานในระดับมหาวิทยาลัย
ได้ด าเนินการในเดือนธันวาคม 
 

 
ส าหรับประเด็นข้อตรวจพบในแต่ละด้านตามขอบเขตการตรวจสอบ สรุปได้ดังนี้ 

1. ด้านการเงินการบัญชี 
  1.1  การตรวจสอบรายงานการเงินและการจัดท าบัญชีของกองคลัง และส านักงานวิทยาเขตวัง
ไกลกังวล ซึ่งเป็นหน่วยเบิกจ่ายจากกรมบัญชีกลางและคลังจังหวัด  พบว่า  ทั้ง 2 หน่วยงานมีการบันทึกบัญชีเป็น
ปัจจุบัน และจัดท ารายงานการเงิน มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ด้านบัญชีของส่วนราชการ  ประจ าปีงบประมาณ 2557 จ านวน 5 เรื่อง ดังนี้ 

1)   บัญชีเงินสดและบัญชีเงินฝากธนาคารส่วนราชการมีความถูกต้อง ครบถ้วน 
2)   บัญชีสินทรัพย์ถาวรของส่วนราชการมีความถูกต้อง ครบถ้วน 
3)   รายงานการเงินของส่วนราชการมีความถูกต้อง ครบถ้วน 
4)   การจัดท าบัญชีของส่วนราชการมีความเป็นปัจจุบัน 
5)  ส่วนราชการส่งรายงานให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายในระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางก าหนด      

  1.2  การสอบทานด้านการเงินการบัญชี ของวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
รัตนโกสินทร์  พบว่า วิทยาลัยฯ ได้รับเงินจาก 3 แหล่ง คือ เงินที่จัดเก็บจากนักศึกษา เงินจัดสรรจากมหาวิทยาลัย
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ปีละ 5 ล้านบาท  และเงินงบประมาณแผ่นดิน โดยกองคลังเป็นผู้จัดท าบัญชีและรายงานทางการเงินให้แก่
วิทยาลัยฯ คณะผู้ตรวจสอบภายในจึงได้ด าเนินการสอบทานเอกสารการจัดท าบัญชี รายงานทางการเงิน
ปีงบประมาณ 2557 และการใช้จ่ายเงินปี 2557 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556 – 30 มิถุนายน 2557)  
จากกองคลังเทียบกับทะเบียนคุมงบประมาณปี 2557 ของวิทยาลัยฯ พบว่า มีการจัดท าครบถ้วน และเป็น
ปัจจุบัน  แต่มีรายละเอียดในแต่ละหมวดรายจ่ายบางหมวดไม่ตรงกัน  ได้แก่ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน และ     
ค่าใช้สอย  เป็นต้น  ซึ่งได้มีข้อเสนอแนะ ให้วิทยาลัยฯ มีการประสานงานกับกองคลังในการสอบทาน ยอดเงิน    
แต่ละหมวดรายจ่ายให้ถูกต้องตรงกัน  

  1.3  การตรวจสอบเงินทดรองจ่าย ของหน่วยรับตรวจ จ านวน 4 หน่วยงาน คือ กองคลัง  
ส านักงานวิทยาเขตวังไกลกังวล ส านักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ และ วิทยาลัยเพาะช่าง ซึ่งเป็นหน่วยงานที่
ได้รับวงเงินทดรองจ่ายไว้บริหารจัดการ พบว่า ส่วนใหญ่มีการจัดท าทะเบียนคุมเงินทดรองจ่ายเป็นปัจจุบัน          
มีรายละเอียดประกอบถูกต้อง ครบถ้วน อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาเรื่องลูกหนี้เงินยืมที่ยังไม่ส่งใช้เงินยืมตามก าหนด  
และบางครั้งมีการจ่ายเงินยืมให้ผู้ยืมที่ยังมิได้ช าระคืนเงินยืมสัญญาเก่าให้เสร็จสิ้นไปก่อน ซึ่งมีค าแนะน าวิธีการและ
วิธีปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว 

1.4  การตรวจนับเงินสดคงเหลือประจ าวันของหน่วยรับตรวจ จ านวน 4 หน่วยงาน คือ กองคลัง  
ส านักงานวิทยาเขตวังไกลกังวล ส านักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ และ วิทยาลัยเพาะช่าง พบว่า ทุกหน่วยงาน มี
เงินสดคงเหลือประจ าวัน และจัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวันถูกต้อง ครบถ้วน ยกเว้นมีบางหน่วยงานที่
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ครบถ้วน ซึ่งมีข้อเสนอแนะให้ก าชับเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 ข้อ 
89 , 92 , และ 93 จัดให้มีระบบการก ากับดูแลอย่างเคร่งครัด รัดกุมทุกวันและชี้แจงคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน 
ให้ปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามข้อ 18 – 27 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง 
หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาและการจัดท าบัญชีเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2553  เพ่ือตรวจนับตัวเงินหรือเอกสารแทนตัวเงินและลงลายมือชื่อในรายงานเงินคงเหลือประจ าวันทุกสิ้นวัน
ท าการ 

2. ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ  (Compliance  Auditing) 
2.1 การควบคุมวัสดุคงเหลือ พบว่า ส่วนใหญ่มีการจัดท าและบันทึกบัญชีคุมวัสดุครบถ้วน   

แต่มีบางหน่วยงานที่บันทึกบัญชีคุมวัสดุไม่เป็นปัจจุบัน หรือ ไม่มีการจัดท า นอกจากนี้บางหน่วยงานไม่มีหลักฐาน
การจัดซื้อและการเบิกจ่ายวัสดุ และจากการตรวจนับวัสดุคงเหลือมีบางรายการที่ไม่ตรงตามบัญชีคุมวัสดุซึ่งมี
ข้อเสนอแนะเพ่ือให้การควบคุมวัสดุมีความถูกต้อง  และป้องกันมิให้เกิดการทุจริตได้  หน่วยงานควรจัดระบบการ
ก ากับติดตามให้เจ้าหน้าที่จัดท าบัญชีคุมวัสดุทุกครั้งที่มีการรับและเบิกจ่าย  พร้อมจัดเก็บส าเนาเอกสารหลักฐานให้
ครบถ้วน  การจัดท าบัญชีคุมวัสดุควรจัดท าตามแบบฟอร์มที่ก าหนด  และแยกตามชนิดของวัสดุ  เพ่ือให้มีความสะ
ดวดในการค้นหาหรือสอบทาน 

2.2 การควบคุมครุภัณฑ์ พบว่า หน่วยงานส่วนใหญ่มีการจัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินครบถ้วน 
ถูกต้องทุกรายการมีการเขียนหมายเลขที่ตัวครุภัณฑ์ และมีสถานที่จัดเก็บที่เหมาะสมแต่มีบางหน่วยงานไม่มี
ทะเบียนคุมทรัพย์สิน  หรือยังไม่ด าเนินการเขียนหมายเลขที่ตัวครุภัณฑ์และวัสดุถาวร นอกจากนี้ครุภัณฑ์ที่มีการรับ
โอนระหว่างหน่วยงาน ยังไม่ได้ด าเนินการปรับเปลี่ยนทะเบียนคุมทรัพย์สินให้เป็นชื่อของหน่ว ยรับโอนซึ่งมี
ข้อเสนอแนะ  ให้หน่วยงานประสานกับพัสดุกลางในการขอส าเนาทะเบียนคุมทรัพย์สินมาจัดเก็บไว้ที่หน่วยงาน เพ่ือ
สะดวกในการสอบทานและสรุปรายงานและให้หน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินการเขียนหมายเลขที่ตัวครุภัณฑ์และ
วัสดุถาวรให้เรียบร้อยโดยเร็ว 
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2.3 การรายงานพัสดุคงเหลือประจ าปี พบว่า  บางหน่วยงานได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบพัสดุประจ าปี  และมีการรายงานผลการตรวจสอบ  ซึ่งเป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม แต่มีบางหน่วยงานด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการล่าช้า และไม่มีการ
รายงานผล  ท าให้ไม่สามารถด าเนินการในขั้นตอนต่อไปได้และมีบางหน่วยงานที่ยังไม่ได้ด าเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง  ซึ่งมีข้อเสนอแนะให้ถือปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบฯไปเรียบร้อยแล้ว 

2.๔ การตรวจสอบหลักประกันสัญญา พบว่า มีหลักประกันสัญญาที่หมดพันธะผูกพันแล้วแต่ยัง
มิได้คืนหลักประกันสัญญาแก่ผู้มีสิทธิ และนอกจากนี้ยังมีบางหน่วยงานที่มีการควบคุมหลักประกันสัญญาหลาย
ส่วนโดยไม่มีการสอบทานซึ่งกันและกัน  ส่งผลให้ยากต่อการตรวจสอบและอาจท าให้หลักประกันสัญญาสูญหายได้ 
ซึ่งมีข้อเสนอแนะหน่วยงานควรมีการสอบทานรายการหลักประกันสัญญาเป็นประจ าอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง  
และเม่ือหลักประกันฯที่พ้นข้อผูกพันแล้วให้ถือปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อ 144  แห่งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการพัสดุ  พ.ศ. 2535  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม กรณีติดต่อคู่สัญญาแล้วยังไม่มารับคืนควรท าหนังสือแจ้งโดยมี
ข้อความระบุระยะเวลาให้มารับคืน กรณีไม่มารับคืนตามเวลาที่ก าหนดจะถือว่าสละสิทธิ์การรับคืน และจะน าส่ง
เป็นรายได้แผ่นดินหรือเงินรายได้อ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ แล้วแต่กรณีไว้ด้วยกรณีที่คู่สัญญาไม่มารับหลักประกัน
ที่เป็นหนังสือค้ าประกัน ให้ส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนโดยเร็ว  พร้อมกับแจ้งให้ธนาคารผู้ค้ าประกันทราบด้วย
นอกจากนี้กรณีที่มีการควบคุมหลักประกันสัญญาหลายส่วน  ควรจัดท าระบบการจัดเก็บหลักประกันสัญญาให้
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  เพ่ือให้สามารถตรวจสอบวันครบก าหนดของหลักประกันสัญญาได้และมีการสอบทาน
ซ่ึงกันและกันทุกเดือน 

2.๕ การควบคุมการใช้รถราชการพบว่า การปฏิบัติยังไม่เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  คือ การต่อทะเบียนรถราชการไม่ครบถ้วนทุกคัน และมีการ
น ารถออกไปใช้โดยไม่มีใบขออนุญาตการใช้รถแต่อย่างไรก็ตามยังมีบางหน่วยงานที่มีการปฏิบัติเป็นไปอย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน ซึ่งมีข้อเสนอแนะการไม่ต่อทะเบียนรถตามก าหนด หากมีค่าปรับเกิดขึ้น จะไม่สามารถเบิกจ่ายกับทาง
ราชการได้  หน่วยงานควรแจ้งผู้รับผิดชอบเร่งด าเนินการต่อทะเบียนให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว และควรติดตามให้มีการต่อ
ทะเบียนรถแต่ละคันให้ทันภายในก าหนดเวลา โดยสามารถด าเนินการได้ก่อนครบก าหนด 3 เดือนกรณีการน ารถ
ออกไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาตหรือน ารถออกไปก่อนเวลาที่ได้รับอนุญาต  อาจส่งผลให้พนักงานขับรถและผู้ใช้รถ
อาจต้องรับผิดชอบเป็นการส่วนตัว  หากมีเหตุการณ์หรือความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้นในช่วงเวลาก่อนที่จะได้รับ
อนุญาตให้ใช้รถราชการ 

2.๖ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเกินความจ าเป็นพบว่า การเบิกจ่ายเงินโครงการจัดงาน มีการ 
เบิกจ่ายค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างให้กับผู้เข้าร่วมงานซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา  โดยเป็นโครงการจัดงาน
ประกวดแข่งขันการแต่งกายงามและโครงการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง  ซึ่งเป็นการจัดงานภายในพ้ืนที่เท่านั้น  ไม่ใช่
เป็นการจัดงานระดับส่วนราชการ  โดยพิจารณาแล้วเห็นว่าเกินความจ าเป็น ซึ่งมีข้อเสนอแนะ ให้เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 
2555 ข้อ 29 อย่างเคร่งครัด  เนื่องจากการจัดงานดังกล่าว  มีลักษณะเป็นการจัดงานประกวดแข่งขัน  ส าหรับ
บุคลากรภายในหน่วยงาน จึงไม่ใช่การจัดงานตามภารกิจหลักของส่วนราชการ  การเบิกจ่ายค่าอาหารควรค านึงถึง
ความจ าเป็น  เหมาะสมและประหยัด  เนื่องจากการจัดงานจะมีผู้เข้าร่วมที่หลากหลายไม่ทราบจ านวนผู้เข้าร่วมที่
แน่นอน  การจัดอาหารให้ผู้เข้าร่วมอาจเกินความจ าเป็น สิ้นเปลืองงบประมาณ  หากต้องมีการจัดอาหารควรจัดให้
เฉพาะเจ้าหน้าที่ด าเนินงานโครงการและคณะกรรมการผู้ตัดสินการประกวดเท่านั้นและควรน าเสนอมหาวิทยาลัย ใน
การก าหนดมาตรการการใช้จ่ายเงินเกี่ยวกับการจัดงานเพ่ือให้ถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน 
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3. ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Auditing) 
  3.1 การเรียนการสอนพบว่า มีการจัดการเรียนการสอนตามตารางสอนแต่มีบางห้องเรียนที่ย้าย

ห้องเรียน เนื่องจากห้องเดิมสัญญาณอินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้  และบางห้องเรียนอาจารย์และนักศึกษายังไม่มา   
เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมือง นอกจากนี้มีการปรับเปลี่ยนช่วงเวลาในการปิดเทอมจึ งท าให้ไม่สามารถ
ตรวจสอบบางหน่วยงานได้ 
  3.2 งานสหกิจศึกษาพบว่า  คณะฯ ที่มีการจัดท าโครงการสหกิจศึกษา จะมีการปฏิบัติงานที่
แตกต่างกัน ในเรื่องของวิธีการปฏิบัติงาน และ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ซึ่งไม่เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ว่าด้วยกองทุนสหกิจศึกษา พ.ศ. 2553 ซึ่งทางผู้ตรวจสอบภายในได้แนะน า
เจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้ว และจะได้น าปัญหาต่าง ๆ หารือกับกองสหกิจศึกษาต่อไป 

 4. ด้านการบริหาร (Management Audit) 
  4.1  การบริหารงบประมาณพบว่า  ส่วนใหญ่หน่วยงานมีอัตราการเบิกจ่ายในภาพรวมต่ ากว่า
เป้าหมายการเบิกจ่ายที่คณะรัฐมนตรีก าหนด  แต่ก็ยังมีบางหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการงบประมาณที่ดี  ซึ่งมี
อัตราการเบิกจ่ายในภาพรวมเป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 
  4.2  การบริหารเงินกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา  ทุกหน่วยงาน  ที่เข้าตรวจสอบ พบว่า  มีการ
ด าเนินการด้านกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา เป็นไปตามหลักการควบคุมที่ดี  สามารถน าเงินส่งเข้าเป็นรายได้ของ
มหาวิทยาลัยฯ ได้ครบ  ท าให้มหาวิทยาลัยมีเงินรายได้น าไปใช้ในการพัฒนาตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดแต่ละ
หน่วยงานได ้
 4.3 การบริหารสัญญา จากการตรวจสอบสัญญาจ้าง พบว่า การด าเนินการไม่เป็นไปตามงวดงาน  
การปรับปรุงฯ เกิดความล่าช้า และการส่งมอบงานเกินระยะเวลาการส่งมอบงานตามสัญญา ส่งผลให้อาคารไม่
สามารถเข้าใช้งานได้  ซึ่งมีข้อเสนอแนะ ควรก าชับให้ผู้ควบคุมงานบันทึกรายละเอียดการก่อสร้างประจ าวันให้
ถูกต้องตามข้อเท็จจริง ที่ได้เกิดขึ้นให้ครบถ้วนทุกวัน  เพ่ือมีข้อมูลไว้ประกอบการพิจารณา และเร่งรัด การ
ด าเนินงานของผู้รับจ้างให้รวดเร็วขึ้น  เพ่ือให้ส่งมอบได้ทันตามก าหนดที่ได้รับการขยาย ในกรณีที่มีปัญหาให้รีบ
รายงานต่อประธานตรวจการจ้างทันที  และหากมีการตรวจสอบงวดงานใดเสร็จสิ้น ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายโดยเร็ว  
กรณคีู่สัญญา ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา  ให้ถือปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อ 134  แห่งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข  โดยท าหนังสือแจ้งค่าปรับตามสัญญา และหนังสือสงวนสิทธิ์การเรียก
ค่าปรับ โดยให้คู่สัญญาท าหนังสือยินยอมเสียค่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น  ตามระยะเวลาที่ผิดสัญญา ทั้งนี้
ควรก าหนดระยะเวลาการส่งกลับในหนังสือยินยอมดังกล่าวภายในกี่วันนับแต่ได้รับหนังสือ การจัดส่งหนังสือให้
คู่สัญญา ควรท าเป็นจดหมายลงทะเบียนตอบรับ  เพ่ือให้มีหลักฐานประกอบการด าเนินการในกรณีต่าง ๆ ตาม
ระเบียบต่อไป 

 5. ด้านการด าเนินงาน (Performance  Auditing)   
  ส านักงานตรวจสอบภายใน ได้วางแผนการตรวจสอบการด าเนินงานไว้ 2 โครงการ คือ โครงการ
ตรวจสอบงานวิจัย และ โครงการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ แต่ไม่ได้ด าเนินการตามแผน 
เนื่องจากมีบุคลากรลาออก และ ได้รับบุคลากรบรรจุใหม่ ซึ่งไม่มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบ ท าให้ต้องใช้
ระยะเวลาในการสอนงานมากพอสมควร ส่งผลให้ระยะเวลาในการตรวจสอบการด าเนินงานไม่เพียงพอ จึงไม่
สามารถตรวจสอบการด าเนินงานได้ 
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6. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Auditing)    
          ส านักงานตรวจสอบภายใน ได้มีการติดตามการปฏิบัติงานของปีก่อน กรณีที่ส านักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ ยังไม่ได้จัดท านโยบายและข้อปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายและประกาศคณะกรรมการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร  

          จากการติดตาม พบว่า ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ด าเนินการจัดท านโยบาย
และข้อปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายและประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  อย่างเป็นลายลักษณ์
อักษร เรียบร้อยแล้ว และมีการน าเสนอหน่วยงานเพื่อตรวจสอบและสอบทานข้อความ  ดังนี้ 

1) ส่งส านักงานนิติการพิจารณาความถูกต้องของข้อความให้เป็นไปตามตัวบทกฎหมาย 
2)  ส่งกระทรวง ไอ ซี ที เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
3)  น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
4)  มหาวิทยาลัยฯ ประกาศใช้  

7.  ด้านการสอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง   
 จากการสอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ของทุกหน่วยรับตรวจ    
ตามแผน พบว่า ส่วนใหญ่หน่วยงานมีการจัดวางระบบการควบคุมภายใน แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกภารกิจหลักและ
กิจกรรมย่อย  และนอกจากนี้ยังมีบางหน่วยงานที่ไม่ได้จัดวางระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ ยง  
เนื่องจากจะใช้อ้างอิงกับหน่วยงานหลัก  ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักการควบคุมภายในที่ดี  ท าให้การควบคุมภายในของ
หน่วยงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม และอาจท าให้เกิดข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานได้ซึ่งมีข้อเสนอแนะ
เพ่ือให้หน่วยงาน มีการปฏิบัติงานที่ดียิ่งขึ้น และเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการ
ก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 หน่วยงานควรจัดวางระบบการควบคุมภายในให้ครอบคลุมทุก
ภารกิจหลักและกิจกรรมย่อย เพ่ือให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ มีขั้นตอนที่เพียงพอเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 
ส าหรับหน่วยงานที่ไม่มีการวางระบบการควบคุมภายในเป็นของหน่วยงานเอง ควรน าระบบการควบคุมภายในของ
หน่วยงานหลักมาประยุกต์ใช้ และเพ่ิมเติมกระบวนงานในส่วนของสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน เพ่ือให้ระบบ
ควบคุมภายในมีความเพียงพอและเหมาะสม 

8.  ด้านการติดตามผลการด าเนินงาน (Follow Up)   
 เพ่ือให้มั่นใจว่า รายงานผลการตรวจสอบได้ถูกน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปรับปรุงการท างาน
ให้ดีขึ้น ส านักงานตรวจสอบภายในจัดให้มีระบบติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ โดยก าหนดให้หน่วยงาน
เมื่อได้รับรายงานผลการตรวจสอบแล้ว  ต้องรายงานผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะให้ส านักงานตรวจสอบ
ภายในทราบ ภายใน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับรายงานผลการตรวจสอบ ซึ่งมี 4 หน่วยงานที่สามารถรายงานผล
การด าเนินงานทันภายในระยะเวลาที่ก าหนด มี 7 หน่วยงานที่รายงานกลับมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่ก าหนด   

 การส ารวจความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจ ประจ าปีงบประมาณ 2557 
 ส านักงานตรวจสอบภายในได้ท าการส ารวจความพึงพอใจโดยส่งแบบสอบถามให้หน่วยรับตรวจ
เป็นผู้ประเมิน สรุปในปีงบประมาณ 2557 ได้ค่าคะแนนในภาพรวมเท่ากับร้อยละ 87.94 ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก 
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ปัญหาอุปสรรค 

1. การจัดท าแผนการตรวจสอบประจ าปี 2557  ไม่สามารถจัดท าแผนเข้าตรวจสอบได้ครอบคลุมทุก
หน่วยงาน  เนื่องจากมีข้อจ ากัดในเรื่องเวลา และบุคลากร 

2. การเข้าตรวจสอบ หน่วยงานบางแห่งไม่เตรียมความพร้อมในการจัดหาเอกสารไว้ให้ตรวจสอบ ทั้งที่
ส านักงานตรวจสอบภายใน ได้มีหนังสือแจ้งล่วงหน้าแล้ว ท าให้เสียเวลารอเอกสารแทนที่จะสามารถ
เริ่มงานตรวจสอบได้ทันที 

3. ข้อจ ากัดในเรื่องเวลา เนื่องจากเจ้าหน้าที่ต้องมีการพัฒนาตนเอง โดยเข้าอบรมทั้งหน่วยงานภายใน
และภายนอก ท าให้เวลาที่ต้องปฏิบัติงานและการพัฒนางานจึงน้อยลง อาจส่งผลให้การปฏิบัติงาน
ตรวจสอบด้อยคุณภาพ 

4. บุคลากรมีการเข้าออกบ่อย ท าให้มีผู้ตรวจสอบภายในที่ขาดประสบการณ์ ผู้ตรวจสอบที่มี
ประสบการณ์ต้องใช้เวลาในการสอนงานระหว่างการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด 

 
แนวทางการแก้ไข 

ส านักงานตรวจสอบภายในได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในที่ขาดทักษะและประสบการณ์ใน
การตรวจสอบภายใน เข้ารับการอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะกับหน่วยงานภายนอก เช่น กรมบัญชีกลาง กลุ่มผู้ตรวจสอบ
ภายในระดับกระทรวงศึกษาธิการ  และโดยร่วมมือกับเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายในทั้ง 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายใน และจัดให้มีการสอนงานพร้อมปฏิบัติงานจริง 
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     ๓.  การพัฒนาบุคลากรของส านักงานตรวจสอบภายใน  

 

 

 
ล าดับ 

ชื่อ-สกุล วัน เดือน ป ี กิจกรรม สถานที่ 

   1 นางพรทิพย์   
ธรรมปรีชา 

16-25 พฤศจิกายน 
56 

โครงการส่งเสริมสุขภาพ
และการแข่งขันกีฬาเชื่อม
ความสัมพันธ์ของบุคลากร 

สนามกีฬา มทร.
รัตนโกสินทร์ ศาลายา 

  ๗ พฤศจิกายน ๕๖ ประชุมเตรียมความพร้อม
ค าเสนอของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๘ 

ห้องประชุมคเชนทร์      
ชั้น 3 มทร.รัตนโกสินทร์ 

  13 พฤศจิกายน 56 ประชุมจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาภายใน 

ห้องประชุม 1 ชั้น 2 
มทร.รัตนโกสินทร์ 

  ๑๘-๑๙ พฤศจิกายน 
๕๖ 

โครงการประกันคุณภาพ 
เรื่อง แนวทางการพัฒนา
งานประกันคุณภาพ 

จังหวัดนครนายก 

  ๒๒ พฤศจิกายน ๕๖ โครงการฝึกอบรมพัฒนา
ทีมงาน 

ค่ายเอราวัณ จังหวัดลพบุรี 

  ๒๗ พฤศจิกายน ๕๖ ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานบริหารงาน 
ส านักงานอธิการบดี 

หอ้งประชุมไอยรา มทร. 
รัตนโกสินทร์ 

  3 ธันวาคม 56 โครงการด้านคุณธรรม
จริยธรรม (ร่วมท าบุญตัก
บาตรอาหารแห้ง) 

คณะบริหารงานธุรกิจ 
มทร.รัตนโกสินทร์ 
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รายงานประจ าปี ๒๕๕๗ / ส านักงานตรวจสอบภายใน 

 

 

ล าดับ ชื่อ-สกุล วัน เดือน ป ี กิจกรรม สถานที่ 

  4 ธันวาคม 56 โครงการเฉลิมพระเกียรติ
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

ห้องคชาธาร มทร.
รัตนโกสินทร์ 

  6 ธันวาคม 56 โครงการสนองพระบรมราช
โองการและแสดงความยินดี 

ห้องคชาธาร มทร.
รัตนโกสินทร์ 

  18 ธันวาคม 56 โครงการสัมมนาทบทวน
วิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ 

ห้องคชาธาร มทร.
รัตนโกสินทร์ 

  23-25 ธันวาคม 
56 

โครงการเสริมสร้างศักยภาพ
ให้ผู้ตรวจสอบภายใน 
กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี
งบประมาณ 2557 

โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท 
ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต 

  ๘ มกราคม 57 โครงการประชุมชี้แจงการ
ตรวจสอบภายในให้กับส่วน
ราชการ 

ห้องประชุม 101 ชั้น 1 
อาคารใหม่ กรมบัญชีกลาง 

  1๘ มกราคม 57 โครงการเดินการกุศล ราช
มงคลรัตนโกสินทร์สัมพันธ์ 

บริเวณลานองค์พระพุทธ
มณฑล จังหวัดนครปฐม 

  6-7 กุมภาพันธ์ 57 โครงการสัมมนาเพ่ือพัฒนา
บุคลากรด้านการเขียน
โครงการ 

ห้องคชาธาร มทร.
รัตนโกสินทร์ ศาลายา 

  12-14 มีนาคม 
57 

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้
ตรวจสอบภายใน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล 9 แห่ง 

โรงแรมเฟิส์ท กรุงเทพฯ 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล วัน เดือน ป ี กิจกรรม สถานที่ 

  11 เมษายน 57 โครงการสืบสานประเพณี
สงกรานต์ 

ห้องคชาธาร มทร.
รัตนโกสินทร์ ศาลายา 

  28-30 เมษายน 
57 

เข้าร่วมโครงการพัฒนา
บุคลากรด้านงบประมาณ
การเงิน บัญชีและพัสดุ 

8410 คณะบริหารธุรกิจ 
ศาลายา 

  16 มิ.ย. 57 ประชุมคณะกรรมการ
บริหารทรัพย์สิน 

ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร
ส านักงานอธิการบดี 

  31 กรกฎาคม 57 ประชุมพิจารณาร่างค าเสนอ
ของบประมาณ 

ณ ห้องไอยรา ส านักงาน
อธิการบดี 

  6 สิงหาคม 57 ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบประเมินผล 

ณ โรงแรมเอเชีย รังสิต 

  15 สิงหาคม 57 โครงการส่งเสริมพัฒนาขีด
สมรรถนะของผู้ตรวจสอบ
ภายใน เรื่อง การตรวจสอบ
ภายใน การตรวจสอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การตรวจสอบการบริหาร 

ณ โรงแรมเบสเวสเทิร์น พลัส 
แกรนด์ ฮาวเวิร์ด  กรุงเทพฯ          

  15-16 กันยายน 
57 

โครงการบูรณาการแผนการ
ตรวจสอบภายใน ปี 2558 

ณ โรงแรม ริเวอร์ไซด์ 
กรุงเทพฯ 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล วัน เดือน ป ี กิจกรรม สถานที่ 

2 นางสาวประทีป  
รักไทย 

16-25 
พฤศจิกายน 56 

โครงการส่งเสริมสุขภาพและ
การแข่งขันกีฬาเชื่อม
ความสัมพันธ์ของบุคลากร 

สนามกีฬา มทร.
รัตนโกสินทร์ ศาลายา 

  18-21 
พฤศจิกายน 56 

โครงการเสริมสร้างศักยภาพ
ให้กับผู้ตรวจสอบภายใน สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการประจ าปี
งบประมาณ 2557 

เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์
ธานี 

  3 ธันวาคม 56 โครงการด้านคุณธรรม
จริยธรรม (ร่วมท าบุญตักบาตร
อาหารแห้ง) 

คณะบริหารงานธุรกิจ มทร.
รัตนโกสินทร์ 

  4 ธันวาคม 56 โครงการเฉลิมพระเกียรติ
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

ห้องคชาธาร มทร.
รัตนโกสินทร์ 

  6 ธันวาคม 56 โครงการสนองพระบรมราช
โองการและแสดงความยินดี 

ห้องคชาธาร มทร.
รัตนโกสินทร์ 

  23-25 ธันวาคม 
56 

โครงการเสริมสร้างศักยภาพให้
ผู้ตรวจสอบภายใน 
กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี
งบประมาณ 2557 

โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท 
ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต 

  29-31 มกราคม 
57 

โครงการอบรมหลักสูตรการ
บริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน 

ห้องคชาธาร มทร.
รัตนโกสินทร์ 

  6-7 กุมภาพันธ์ 
57 

โครงการสัมมนาเพ่ือพัฒนา
บุคลากรด้านการเขียนโครงการ 

ห้องคชาธาร มทร.
รัตนโกสินทร์ ศาลายา 



28 
 

 
รายงานประจ าปี ๒๕๕๗ / ส านักงานตรวจสอบภายใน 

 

 

ล าดับ ชื่อ-สกุล วัน เดือน ป ี กิจกรรม สถานที่ 

     12-14 
มีนาคม 57 

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้
ตรวจสอบภายใน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล 9 แห่ง 

โรงแรมเฟิส์ท กรุงเทพฯ 

  23-25 
มีนาคม 57 

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ
บุคลากรสายสนับสนุน 

ค่ายเอราวัณ จังหวัดลพบุรี 

  11 เมษายน 
57 

โครงการสืบสานประเพณี
สงกรานต์ 

ห้องคชาธาร มทร.รัตนโกสินทร์ 
ศาลายา 

  1 – ๕ 
กรกฎาคม 57 

โครงการอบรมหลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบ
ภายในภาครัฐ (CGIA) 
หลักสูตร Intermediate 
ด้าน Consulting รุ่น 2  

โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ 

  28 กรกฎาคม 
10 สิงหาคม 
57 

โครงการอบรมหลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบ
ภายในภาครัฐ (CGIA) 
หลักสูตร Intermediate 
ด้าน Performance 
operation and 
management  

โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ 

  1 – 5 
กันยายน 57 

โครงการอบรมหลักสูตร It 
audit for non-auditor 
masterclass 2014 

โรงแรมพูลแมน คิงพาวเวอร์ กรุงเพพ 

  8 -10 
กันยายน 57 

โครงการพัฒนาศักยภาพและ
เพ่ิมพูนความรู้ของงอาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน 

ณ ห้อง 8601 อาคารบริหารธุรกิจ 
ศาลายา 
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รายงานประจ าปี ๒๕๕๗ / ส านักงานตรวจสอบภายใน 

 

 

ล าดับ ชื่อ-สกุล วัน เดือน ป ี กิจกรรม สถานที่ 

  11 - 13 กันยายน 57 โครงการพัฒนาการบริการ
ที่ดีและการท างานเป็นทีม
ของบุคลากรทางการศึกษา 
รุ่นที่ 2  

ณ โรงแรมออโรร่า รีสอร์ท 
กาญจนบุรี 

3 นางสาวขวัญใจ   
คงชีพ 

16-25 พฤศจิกายน 
56 

โครงการส่งเสริมสุขภาพ
และการแข่งขันกีฬาเชื่อม
ความสัมพันธ์ของบุคลากร 

สนามกีฬา มทร.
รัตนโกสินทร์ ศาลายา 

  3 ธันวาคม 56 โครงการด้านคุณธรรม
จริยธรรม (ร่วมท าบุญตัก
บาตรอาหารแห้ง) 

คณะบริหารงานธุรกิจ 
มทร.รัตนโกสินทร์ 

  4 ธันวาคม 56 โครงการเฉลิมพระเกียรติ
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

ห้องคชาธาร มทร.
รัตนโกสินทร์ 

  6 ธันวาคม 56 โครงการสนองพระบรมราช
โองการและแสดงความ
ยินดี 

ห้องคชาธาร มทร.
รัตนโกสินทร์ 

  13-14 ธันวาคม 57 โครงการค่ายภาษาอังกฤษ
ส าหรับบุคลากรสาย
สนับสนุน 

เพชรริมธาร รีสอร์ท 
จังหวัดเพชรบุรี 

  23-25 ธันวาคม 57 โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพให้ผู้ตรวจสอบ
ภายใน 
กระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปีงบประมาณ 
2557 

โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท 
ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต 

  8-9 มกราคม 57 โครงการปฏิบัติงานใน
ระบบ GFMIS กับงาน
ตรวจสอบ 

ห้องประชุมชั้น 7 
กรมบัญชีกลาง 
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รายงานประจ าปี ๒๕๕๗ / ส านักงานตรวจสอบภายใน 

 

 

ล าดับ ชื่อ-สกุล วัน เดือน ป ี กิจกรรม สถานที่ 

     29-31 มกราคม 57 โครงการอบรมหลักสูตรการ
บริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน 

ห้องคชาธาร มทร.
รัตนโกสินทร์ 

  10-22 กุมภาพันธ์ 57 โครงการอบรมหลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบ
ภายใน CGIA ระดับพ้ืนฐาน 
หลักสูตร Fundamental 

โรงแรมเดอะทวิน       
ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ 

  12-14 มีนาคม 57 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้
ตรวจสอบภายใน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล 9 แห่ง 

โรงแรมเฟิส์ท กรุงเทพฯ 

  23-25 มีนาคม 57 โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ
บุคลากรสายสนับสนุน 

ค่ายเอราวัณ จังหวัดลพบุรี 

  11 เมษายน 57 โครงการสืบสานประเพณี
สงกรานต์ 

ห้องคชาธาร มทร.
รัตนโกสินทร์ ศาลายา 

  28-30 เมษายน 57 เข้าร่วมโครงการพัฒนา
บุคลากรด้านงบประมาณ
การเงิน บัญชีและพัสดุ 

8410 คณะบริหารธุรกิจ 
ศาลายา 

  1-2 พฤษภาคม 57 โครงการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

ห้อง 8401 คณะ
บริหารธุรกิจ ศาลายา 

  16 พฤษภาคม 57 โครงการการเขียนหนังสือ
ราชการและการปฏิบัติงาน
ตามระเบียบสารบรรณ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 
และ 2548 

ห้องคชาธาร มทร.
รัตนโกสินทร์ ศาลายา 
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รายงานประจ าปี ๒๕๕๗ / ส านักงานตรวจสอบภายใน 

 

 

 

 ชื่อ-สกุล วัน เดือน ป ี กิจกรรม สถานที่ 

  28-30 พฤษภาคม 57 โครงการ RMUTR 
GRAPHIC DESIGN 
ACADEMY (การออกแบบ
กราฟิกด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูปยุคใหม่) 

ห้อง RMUTR  IT 
ACADEMY ชั้น 2 ส านัก
วิทยบริการฯ 

     28 กรกฎาคม –              
10 สิงหาคม 57 

โครงการอบรมหลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบ
ภายในภาครัฐ (CGIA) 
หลักสูตร Intermediate 
ด้าน Performance 
operation and 
management  

โรงแรมเดอะทวิน       
ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ 

  21-23 สิงหาคม 57 โครงการพัฒนาการบริการ
ที่ดีและการท างานเป็นทีม
ของบุคลากรทางการศึกษา 
รุ่นที่ 1 

โรงแรมออโรร่า รีสอร์ท 
กาญจนบุรี 

4 นางสาวจิตสุภา   
หนองเป็ด 

16-25 พฤศจิกายน 
56 

โครงการส่งเสริมสุขภาพ
และการแข่งขันกีฬาเชื่อม
ความสัมพันธ์ของบุคลากร 

สนามกีฬา มทร.
รัตนโกสินทร์ ศาลายา 

  3 ธันวาคม 56 โครงการด้านคุณธรรม
จริยธรรม (ร่วมท าบุญตัก
บาตรอาหารแห้ง) 

คณะบริหารงานธุรกิจ 
มทร.รัตนโกสินทร์ 

  4 ธันวาคม 56 โครงการเฉลิมพระเกียรติ
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

ห้องคชาธาร มทร.
รัตนโกสินทร์ 

  6 ธันวาคม 56 โครงการสนองพระบรมราช
โองการและแสดงความยินดี 

ห้องคชาธาร มทร.
รัตนโกสินทร์ 
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รายงานประจ าปี ๒๕๕๗ / ส านักงานตรวจสอบภายใน 

 

 

 

 

 

 

ล าดับ ชื่อ-สกุล วัน เดือน ป ี กิจกรรม สถานที่ 

     28 กรกฎาคม –              
10 สิงหาคม 57 

โครงการอบรมหลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบ
ภายในภาครัฐ (CGIA) 
หลักสูตร Intermediate 
ด้าน Performance 
operation and 
management  

โรงแรมเดอะทวิน        
ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ 

  21-23 สิงหาคม 57 โครงการพัฒนาการบริการ
ที่ดีและการท างานเป็นทีม
ของบุคลากรทางการศึกษา 
รุ่นที่ 1 

โรงแรมออโรร่า รีสอร์ท 
กาญจนบุรี 

4 นางสาวจิตสุภา   
หนองเป็ด 

16-25 พฤศจิกายน 
56 

โครงการส่งเสริมสุขภาพ
และการแข่งขันกีฬาเชื่อม
ความสัมพันธ์ของบุคลากร 

สนามกีฬา มทร.
รัตนโกสินทร์ ศาลายา 

  3 ธันวาคม 56 โครงการด้านคุณธรรม
จริยธรรม (ร่วมท าบุญตัก
บาตรอาหารแห้ง) 

คณะบริหารงานธุรกิจ 
มทร.รัตนโกสินทร์ 

  4 ธันวาคม 56 โครงการเฉลิมพระเกียรติ
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

ห้องคชาธาร มทร.
รัตนโกสินทร์ 

  6 ธันวาคม 56 โครงการสนองพระบรมราช
โองการและแสดงความยินดี 

ห้องคชาธาร มทร.
รัตนโกสินทร์ 
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รายงานประจ าปี ๒๕๕๗ / ส านักงานตรวจสอบภายใน 

 

 

 

 

 

ล าดับ ชื่อ-สกุล วัน เดือน ป ี กิจกรรม สถานที่ 

     8-9 มกราคม 57 โครงการปฏิบัติงานในระบบ 
GFMIS กับงานตรวจสอบ 

ห้องประชุมชั้น 7 
กรมบัญชีกลาง 

  6-7 กุมภาพันธ์ 57 โครงการสัมมนาเพ่ือพัฒนา
บุคลากรด้านการเขียน
โครงการ 

ห้องคชาธาร มทร.
รัตนโกสินทร์ ศาลายา 

  10-22 กุมภาพันธ์ 57 โครงการอบรมหลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบ
ภายใน CGIA ระดับพ้ืนฐาน 
หลักสูตร Fundamental 

โรงแรมเดอะทวิน        
ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ 

  12-14 มีนาคม 57 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้
ตรวจสอบภายใน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล 9 แห่ง 

โรงแรมเฟิส์ท กรุงเทพฯ 

  23-25 มีนาคม 57 โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ
บุคลากรสายสนับสนุน 

ค่ายเอราวัณ จังหวัด
ลพบุรี 

  11 เมษายน 57 โครงการสืบสานประเพณี
สงกรานต์ 

ห้องคชาธาร มทร.
รัตนโกสินทร์ ศาลายา 

  28-30 เมษายน 57 เข้าร่วมโครงการพัฒนา
บุคลากรด้านงบประมาณ
การเงิน บัญชีและพัสดุ 

8410 คณะบริหารธุรกิจ 
ศาลายา 
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รายงานประจ าปี ๒๕๕๗ / ส านักงานตรวจสอบภายใน 

 

 

 

 

ล าดับ ชื่อ-สกุล วัน เดือน ป ี กิจกรรม สถานที่ 

     12-14 พฤษภาคม 57 โครงการอบรมและพัฒนา
ขีดความสามารถทางการ
แข่งขันของบุคลากร
มหาวิทยาลัย สัมมนาและ
ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน 

 ณ กรุงฮานอย 
สาธารณรัฐสังคม
เวียดนาม 

  19-21 พฤษภาคม 57 โครงการ “พัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ราชการด้านการเงิน การ
บัญชี การพัสดุ และการ
ตรวจสอบภายใน” 
หลักสูตร 2 รุ่น 2 

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 
อาคารใหม่กรมบัญชีกลาง 

  28 กรกฎาคม –              
10 สิงหาคม 57 

โครงการอบรมหลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบ
ภายในภาครัฐ (CGIA) 
หลักสูตร Intermediate 
ด้าน Performance 
operation and 
management  

โรงแรมเดอะทวิน       
ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ 

  21-23 สิงหาคม 57 โครงการพัฒนาการบริการ
ที่ดีและการท างานเป็นทีม
ของบุคลากรทางการศึกษา 
รุ่นที่ 1 

โรงแรมออโรร่า รีสอร์ท 
กาญจนบุรี 
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รายงานประจ าปี ๒๕๕๗ / ส านักงานตรวจสอบภายใน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

 
รายงานประจ าปี ๒๕๕๗ / ส านักงานตรวจสอบภายใน 

 

ภาพกิจกรรมของส านักงานตรวจสอบภายใน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การตรวจสอบหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
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รายงานประจ าปี ๒๕๕๗ / ส านักงานตรวจสอบภายใน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมเข้ารับการอบรมของบุคลากรส านักงานตรวจสอบภายใน 
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รายงานประจ าปี ๒๕๕๗ / ส านักงานตรวจสอบภายใน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยฯ 
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รายงานประจ าปี ๒๕๕๗ / ส านักงานตรวจสอบภายใน 
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รายงานประจ าปี ๒๕๕๗ / ส านักงานตรวจสอบภายใน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

  

      ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย
ประจ ามประจ า
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รายงานประจ าปี ๒๕๕๗ / ส านักงานตรวจสอบภายใน 
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รายงานประจ าปี ๒๕๕๗ / ส านักงานตรวจสอบภายใน 
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รายงานประจ าปี ๒๕๕๗ / ส านักงานตรวจสอบภายใน 
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รายงานประจ าปี ๒๕๕๗ / ส านักงานตรวจสอบภายใน 
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รายงานประจ าปี ๒๕๕๗ / ส านักงานตรวจสอบภายใน 

 

 


