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  ส านักงานตรวจสอบภายใน 

 
 
ที่ตั้ง ส านักงานตรวจสอบภายใน 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 เลขที่ ๙๖ หมู่ ๓ ถนนพุทธมณฑลสาย ๕ 
 ต าบลศาลายา   อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
โทรศัพท์ /โทรสาร ๐-๒๔๔๑๖๐๕๑ / ๐-๒๔๔๑-๖๐๐๐ 
โทรศัพท์ภายใน ๒๑๕๖-๒๑๕๘ 
เว็บไซต์ http://www.oia.rmutr.ac.th 
 

 
 

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

 ส านักงานตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้จัดตั้งขึ้นตามมติสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๔๙ เมื่อ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน  
๒๕๔๙ ได้จัดตั้งส านักงานตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย  มีฐานะเทียบเท่ากอง             
โดยส านักงานตรวจสอบภายในได้จัดท ากฎบัตรขึ้นเพ่ือก าหนดวัตถุประสงค์ สายการบังคับบัญชา อ านาจหน้าที่ 
ขอบเขตการปฏิบัติงาน และความรับผิดชอบของส านักงานตรวจสอบภายใน ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 ชื่อหน่วยงาน                  
ชื่อหน่วยงาน 

ที่ตั้ง 

ประวัติความเป็นมา 

http://www.oia.rmutr.ac.th/
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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
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. ปฏิบัติงานในฐานะฝุายเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร์ 

ความรับผิดชอบด้านการตรวจสอบ 
 ๑. ปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานทุกหน่วยงานในสังกัด
มหาวิทยาลัย โดยรายงานผลการตรวจสอบ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขที่
สามารถน าไปปฏิบัติได้ ตามแนวทางที่มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของ
ส่วนราชการก าหนดไว้ 
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 ๒. วิเคราะห์ สอบทาน ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานครอบคลุมการด าเนินงาน ได้แก่ 
การเงิน บัญชี พัสดุ การด าเนินงาน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ระบบสารสนเทศ การบริหาร การสอบทานและ
ประเมินผลระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง รายงานการเงิน และการสอบทานกรณีพิเศษ     
โดยสรุปผลและรายงานเป็นภาพรวมในแต่ละด้าน 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 เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุเปูาหมาย    
และประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย 

ความรับผิดชอบด้านการให้ค าปรึกษา 
 ให้ค าปรึกษา แนะน า และให้ความเห็นเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี       
แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน และระบบการควบคุมภายใน ต่อผู้บริหาร หน่วยรับตรวจ และ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง 

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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  ปรัชญา 
 เสนอแนะอย่างสร้างสรรค์ ยึดหลักธรรมาภิบาล ปฏิบัติงานแบบกัลยาณมิตร 
 

  ปณิธาน 
 สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสังกัดมีระบบการควบคุมภายในที่ดี 

  วิสัยทัศน์ 
ตรวจสอบอย่างเที่ยงธรรม เป็นอิสระ น าไปสู่การบริหารจัดการองค์กรคุณภาพ 

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

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์  พันธกิจ 
พันธกิจ 
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รายงานประจ าปี ๒๕๕๙ / ส านักงานตรวจสอบภายใน 
 

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

ยุทธศาสตร์ที ่๒ : ส่งเสริมสนับสนุนให้มีระบบสารสนเทศช่วยในงานตรวจสอบภายใน 
 (1)  มีระบบสารสนเทศที่สามารถใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบได้จริง 
 (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 ๒๕๕๙ / ส านักงานตรวจสอบภายใน 
 

 

 

 
 

โครงสร้างการบริหารงานของส านักงานตรวจสอบภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

                 

    

 

 

              

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างองค์กร 

อธิการบด ี

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประจ ามหาวิทยาลยัฯ 

ผู้อ านวยการส านกังานตรวจสอบภายใน 

งานบริหารทัว่ไป งานตรวจสอบภายใน 

งานตรวจสอบ งานตดิตามประเมินผล 
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รายงานประจ าปี ๒๕๕๙ / ส านักงานตรวจสอบภายใน 
 

 

 

 

 
 
 
 
  
 
 
           
          นางพรทิพย์   ธรรมปรีชา                                      
  ผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายใน 
 
                                                            นางสาวประทีป  รักไทย 

                นักตรวจสอบภายใน ช านาญการพิเศษ                                                                          
                                                                           นางสาวจิตสุภา  หนองเป็ด                         

       นักตรวจสอบภายใน                              

 

 
 
   
 

  นางสาวขวัญใจ     คงชีพ    
     นักตรวจสอบภายใน 
                                                   ว่าท่ีร้อยตรีทิชากร   เกตุแก้ว 
                                                        นักตรวจสอบภายใน 
 
 
                                                                                                                 นางศุภรัตน์  วงศ์ศรี 
                                                                                                             เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
 
 
 

     บุคลากรส านักงานตรวจสอบภายใน 
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รายงานประจ าปี ๒๕๕๙ / ส านักงานตรวจสอบภายใน 
 

 

 

๑. นายบุญเลิศ  เลิศเมธากุล     ประธานกรรมการ 
๒. ดร.เชิดศักดิ์  ศุภโสภณ     กรรมการ 
๓. นายพยุง  ศักดาสาวิตร     กรรมการ 
๔. นางประไพพิศ ลลิตาภรณ์     กรรมการ 
๕. นายพงษ์ศักดิ์ ชิวชรัตน์     กรรมการ 
๖. ผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายใน    เลขานุการ 

 โดยคณะกรรมการ มีหน้าที่ ดังนี้ 
           ๑. ก ากับดูแลระบบการตรวจสอบภายใน และเสนอแนะมาตรการการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้องบังคับ ค าสั่ง มติคณะรัฐมนตรี ความเชื่อถือได้ของรายงานการเงิน และนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง    
ต่อผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือให้การด าเนินงานและการบริหารงบประมาณ รวมถึงการใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการเกิดความคุ้มค่า 

๒. ก ากับดูแลความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงและเสนอแนะ
มาตรการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องของระบบ
การควบคุมภายในเพื่อลดความเสี่ยงในการบริหารงานของผู้บริหาร และเพ่ือป้องปรามการทุจริตรั่วไหลในขั้นตอน
การด าเนินงาน/โครงการของมหาวิทยาลัยฯ 

๓. มอบหมายงานตรวจสอบงาน/โครงการที่มีความส าคัญต่อผลส าเร็จของนโยบายหรืองาน/
โครงการที่ได้รับนโยบายให้ติดตามก ากับดูแลเป็นกรณีพิเศษ หรืองาน/โครงการที่มีความเสี่ยงสูงหรือที่มีสัญญาณ
บอกเหตุว่าจะเกิดความเสียหายต่อมหาวิทยาลัยฯ 

๔. พิจารณาให้ความเห็นชอบกฎบัตรของงานตรวจสอบภายใน และเสนอแนะนโยบายการ
ตรวจสอบ ขอบเขตและแผนการตรวจสอบรวมทั้งรายงานผลการตรวจสอบแก่ผู้ตรวจสอบภายใน เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการตรวจสอบและสนับสนุนให้การตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในระบบการ
บริหาร และจัดการของมหาวิทยาลัยฯ 

๕. เสนอความเห็นเพื่อพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในให้เป็นที่ยอมรับของ
ผู้บริหาร และบุคลากรภายนอก 

๖. ประเมินผลการตรวจสอบภายใน และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบการตรวจสอบ
ภายในและศักยภาพของผู้ตรวจสอบภายในต่อผู้บริหารของมหาวิทยาลัยฯ  

๗. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยฯ 
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รายงานประจ าปี ๒๕๕๙ / ส านักงานตรวจสอบภายใน 
 

 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ คณะกรรมการฯ ได้ด าเนินการจัดประชุม ๓ ครั้ง (ต.ค.๕๘ – ก.ย.๕๙) 

 ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ คณะกรรมการมีความคิดเห็น ดังนี้ 
  1. กรณีการเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย ยังคงพบปัญหาปัญหาในการเบิกจ่ายเงินที่ไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากนักวิจัยอาจมีความเข้าใจไม่เพียงพอในเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย และ
ระเบียบที่ใช้มีข้อจ ากัดโดยบางกรณีต้องใช้ระเบียบกระทรวงการคลังโดยอนุโลม จึงอาจท าให้ไม่คล่องตัวเท่าท่ีควร 
 เพ่ือสนับสนุนให้บุคลากรท างานวิจัยมากขึ้น ควรให้ส านักวิจัยและพัฒนา พิจารณาปรับระเบียบ
ให้มีความเหมาะสมที่สามารถถือปฏิบัติได้คล่องตัวขึ้น และจัดท าคู่มือการเบิกจ่าย เงินโครงการวิจัย โดยให้มี
ขั้นตอนอย่างละเอียดทุกขั้นตอน พร้อมยกตัวอย่างให้ชัดเจน เพ่ือให้นักวิจัยสามารถน าไปถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
และไม่เกิดปัญหาขึ้นอีก นอกจากนี้ควรมีแฟูมจัดเก็บเอกสารงานวิจัยที่เป็นระบบ สะดวก ง่ายต่อการค้นหาและ
ตรวจสอบ 
 ๒. การด าเนินการโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยศูนย์ภาษาฯ พบว่า 
นักศึกษาไทยส่วนใหญ่ยังไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เท่าที่ควร มหาวิทยาลัยจึงควรปรับปรุงการด าเนินงาน
ด้านนี้อย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม เช่น 

 ๑)   ทุกคณะควรเพ่ิมหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้มากขึ้น เพ่ือให้เกิด   
ความเข้มแข็ง 

 2)   เพ่ิมห้อง Sound Lab ให้มากขึ้น เพ่ือเน้นการฝึกพูด – ฟัง โดยให้เป็นลักษณะ
ภาคบังคับ และให้ฝึกภาษาอังกฤษเป็นอันดับแรก และฝึกภาษาในอาเซียนเป็น
ล าดับต่อมา 

 ๓)   ทุกคณะที่มีความพร้อมควรเปิดหลักสูตรเป็นนานาชาติ 
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ คณะกรรมการได้พิจารณา ตามรายงานผลการตรวจสอบ

และมีข้อคิดเห็นดังนี้ 
1. การด าเนินงานของรัตนโกสินทร์เพลส ควรให้มหาวิทยาลัยรีบด าเนินการให้มีผู้จัดการโดยเร็ว

(ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้วย การบริหารอาคารรัตนโกสินทร์เพลส พ.ศ. 
๒๕๕๗)  เพ่ือให้มีผู้ท าหน้าที่และรับผิดชอบการบริหาร การจัดท าแผน การจัดท าบัญชีและรายงานทางการเงินของ
รัตนโกสินทร์เพลสอย่างชัดเจน  

2. การด าเนินงานสหกิจศึกษา ควรให้กองสหกิจศึกษา จัดท าหลักเกณฑ์ คู่มือ ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานเพ่ือให้สามารถน าไปถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน นอกจากนี้การก าหนดอัตราการ
เบิกจ่ายควรใช้เป็นอัตราเดียวกันด้วย 

3. การตรวจสอบด้านสารสนเทศ ควรให้มีผู้เชี่ยวชาญด้าน IT เป็นที่ปรึกษาแนะน าในการ
ตรวจสอบด้านสารสนเทศเพ่ือให้การตรวจสอบมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพ่ือรองรับการมีระบบ Digital 
Economy ในอนาคต 
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รายงานประจ าปี ๒๕๕๙ / ส านักงานตรวจสอบภายใน 
 

ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙  เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙  คณะกรรมการมีความคิดเห็นดังนี้ 
1. กองพัฒนานักศึกษา ควรก าหนดหลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติด้านการใช้จ่ายเงินองค์การและสโมสร

นักศึกษาให้ชัดเจน และจัดให้มีหลักฐานการเบิกจ่ายเงินที่ครบถ้วนสมบูรณ์เพ่ือให้สามารถตรวจสอบได้ 
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างควรด าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบฯ และมีการสรุปการใช้จ่ายเงินและรายงานผลการ
ด าเนินงานของแต่ละโครงการ ภายใน 30 วันนับจากเสร็จสิ้นโครงการ 

หากโครงการที่มีผลงานดี เด่น แลสามารถปฏิบัติ ได้อย่างคุ้มค่ากับงบประมาณที่ ใช้ ไป 
มหาวิทยาลัยอาจคัดเลือกโครงการที่ดีเพ่ือรับรางวัล ทั้งนี้เพ่ือเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษามีแนวคิดใหม่ๆ 
ในการจัดโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและมหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป 

2. การบริหารงบประมาณ บางคณะมีอัตราการเบิกจ่ายที่ต่ ากว่าเปูาหมายมาก เมื่อเทียบกับคณะ
อ่ืนๆ ผู้บริหารต้องมีความตระหนัก เร่งรัด และรีบด าเนินการบริหารงบประมาณโดยค านึงถึงอัตราการเบิกจ่ายที่
รัฐบาลก าหนด 

3. ตามที่มหาวิทยาลัยมีระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้วยกองทุน
สหกิจศึกษา พ.ศ. 2553 นั้น จากการตรวจสอบหน่วยงานส่วนใหญ่อาจมีการศึกษาระเบียบทั้งของเดิมหรือที่มี
การปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมไม่เพียงพอ จึงท าให้มีการปฏิบัติยังไม่ถูกต้อง 

หากมหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงระเบียบใดๆ เพ่ิมเติมใหม่สมควรให้เจ้าของเรื่องแจ้งประเด็นหรือ
เหตุผลที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือเปรียบเทียบการปรับปรุงจากระเบียบเดิม เป็นระเบียบใหม่ ให้หน่วยงานทราบ 
เพ่ือให้หัวหน้าหน่วยงานน าไปแจ้งให้ผู้ปฎิบัติทราบและศึกษาเพ่ิมเติมและน าไปถือปฎิบัติต่อไป 
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รายงานประจ าปี ๒๕๕๙ / ส านักงานตรวจสอบภายใน 
 

ตารางแสดงจ านวนบุคลากรตามประเภทบุคลากร 

ตารางบุคลากรตามต าแหน่ง 
ส านักงานตรวจสอบภายใน 

 

ตารางแสดงจ านวนบุคลากรตามวุฒิการศึกษา จ าแนกตามคุณวุฒิการศึกษา 
 ตารางบุคลากร ส านักงานตรวจสอบภายใน 

 

 

 

 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ประเภทบุคลากร ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1 นางพรทิพย์   ธรรมปรีชา ข้าราชการ ผู้อ านวยการ  
2 นางสาวชาคริยา   รักไทย ข้าราชการ นักตรวจสอบภายใน 

ช านาญการพิเศษ 
 

3 นางสาวจิตสุภา   หนองเป็ด พนักงานมหาวิทยาลัย นักตรวจสอบภายใน  
4 ว่าที่ร้อยตรีทิชากร   เกตุแก้ว พนักงานมหาวิทยาลัย นักตรวจสอบภายใน  
5 นางสาวขวัญใจ  คงชีพ พนักงานราชการ นักตรวจสอบภายใน  
6 นางศุภรัตน์  วงศ์ศรี ลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่บริหารงาน

ทั่วไป 
 

ประเภทบุคลากร 
จ านวนบุคลากรตามระดับคุณวฒิุการศึกษา จ านวนบุคลากรตามต าแหน่งวิชาการ 

รวม
ทั้งสิ้น ต่ ากว่า 

ป.ตรี 
ป.ตรี 

ป. 
บัณฑิต 

ป.โท ป.เอก ศ. รศ. ผศ. อาจารย ์ บุคลากร 

ข้าราชการสายวิชาการ            

ข้าราชการสายสนับสนุน  1  1       2 

ลูกจ้างประจ า            

พนักงานมหาวิทยาลัย  2         2 

พนักงานราชการ  1         1 

ลูกจ้างช่ัวคราว  1         1 

รวม  5  1       6 
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รายงานประจ าปี ๒๕๕๙ / ส านักงานตรวจสอบภายใน 
 

 

 

 

 

 

    ส่วนที่ 2 
ภาระงานตามโครงสร้าง 

ส านักงานตรวจสอบภายใน 
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รายงานประจ าปี ๒๕๕๙ / ส านักงานตรวจสอบภายใน 
 

  ภาระงานตามโครงสร้างคณะ/ส านัก/กอง 
ตารางแสดงภาระงานตามโครงสร้าง ส านักงานตรวจสอบภายใน 

โครงสร้าง ต าแหน่ง 
จ านวนบุคลากรที่

ปฏิบัติงาน 
หมายเหตุ 

ส านักงานตรวจสอบภายใน ผู้อ านวยการ 1  

1. งานตรวจสอบภายใน 
2. งานพัฒนาและงาน 

ประกันคุณภาพงาน
ตรวจสอบภายใน 

3. งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับ
การตรวจสอบภายใน 

 

นักตรวจสอบภายใน       
ช านาญการพิเศษ 

1  

นักตรวจสอบภายใน 3  

1. งานบริหารทั่วไป เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1  

                                รวม 6  

 

   ตารางแสดงภาระงาน ส านักงานตรวจสอบภายใน 

งาน ภาระงาน หมายเหตุ 

งานตรวจสอบภายใน        ๑.  ปฏิบัติหน้าที่ในการสร้างความเชื่อมั่น โดยถือปฏิบัติให้
เป็นไปตามระเบียบ มาตรฐาน แนวทาง ข้อก าหนด  หลักเกณฑ์ 
วิธีการ ทีเ่กี่ยวข้องกับงานตรวจสอบภายในที่คณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน กระทรวงการคลัง และกลุ่มตรวจสอบภายในระดับ
กระทรวง ก าหนดโดยมีรายละเอียดดังนี้   
       ๒. ศึกษา วิ เคราะห์  และวินิจฉัยข้อมูลเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด เพ่ือใช้ส าหรับก าหนดแผนการ
ตรวจสอบระยะยาว แผนการตรวจสอบประจ าปี  และแผน
ปฏิบัติงานตรวจสอบ  
 ๓. จัดท ากระดาษท าการส าหรับเก็บข้อมูลในการ
ตรวจสอบให้สมบูรณ์ เพ่ือให้มีข้อมูลในการจัดท ารายงานผลการ
ตรวจสอบครบถ้วน ถูกต้อง 
         ๔. ตรวจสอบการปฏิบัติงานต่างๆ  ให้ครอบคลุมประเภท
ของการตรวจสอบ ดังนี้ 
 
                ๑)  การตรวจสอบการเงินและบัญชี                   
( FINANCIAL AUDITING ) 
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รายงานประจ าปี ๒๕๕๙ / ส านักงานตรวจสอบภายใน 
 

งาน ภาระงาน หมายเหตุ 

                ๒)  การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อก าหนด         
( COMPLIANCE AUDITING ) 
     ๓)  การตรวจสอบการบริหาร                          
( MANAGEMENT AUDITING ) 
     ๔) การตรวจสอบการด าเนินงาน                       
( PERFORMANCE AUDITING ) 
     ๕ )   ก า รตรวจสอบ เทค โน โลยี ส า รสน เทศ               
( INFORMATION TECHNOLOGY AUDITING ) 
                ๖)  การตรวจสอบพิเศษ  ( SPECIAL AUDITING ) 
          ๕. ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและ
ตัวเลขต่าง ๆ ด้วยเทคนิค หรือวิธีการตรวจสอบที่ยอมรับ
โดยทั่วไป 
          ๖. ตรวจสอบการดูแลรักษาทรัพย์สิน และการใช้
ทรั พยากรทุ กประ เภท ให้ เป็ น ไป  อย่ า งมีประสิ ทธิ ภ าพ  
ประสิทธิผล  และประหยัด 
          ๗. ตรวจสอบการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง และรายงาน
ผลการปฏิบัติงานเสนอมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอกที่
เกี่ยวข้อง 
 ๘. ตรวจสอบ การเงิน บัญชี งบการเงินที่ระเบียบ
ก าหนดให้ต้องผ่านการรับรอง จากส านักงานตรวจสอบภายใน  
ได้แก่ ศูนย์บริการวิชาการ   
 ๙. รายงานผลการตรวจสอบ ให้ครอบคลุม ๕ ประเด็น 
ได้แก่  ข้อตรวจพบ หลักเกณฑ์ สาเหตุ   ผลกระทบ และ
ข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งเสนอวิธีหรือมาตรการในการปรับปรุง 
และแก้ไขปัญหา เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง        
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และน าเสนออธิการบดีโดยตรง 
         ๑๐. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ในสังกัด ให้มีการปฏิบัติตามหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมาย และตามข้อเสนอแนะของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
และส านักงานตรวจสอบภายใน  อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 11. จัดท าขั้นตอนและคู่มือในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
 ๑๒. งานให้ค าปรึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในการเพ่ิมคุณค่า 
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพ่ือให้การบริหาร และการ
ปฏิบัติงาน มีกระบวนการก ากับดูแลที่ดี  และมีการปรับปรุง
พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 ๑๓. เสนอแนะวิธีการป้องกันการรั่วไหล หรือการทุจริต
เกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินต่างๆ ของทางราชการ 



16 
 

รายงานประจ าปี ๒๕๕๙ / ส านักงานตรวจสอบภายใน 
 

งาน ภาระงาน หมายเหตุ 

          ๑๔. ตอบข้อหารือและให้ค าปรึกษาในการแก้ไขปัญหา
ด้านต่าง ๆ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง และมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ได้แก่ การให้ค าปรึกษา เกี่ยวกับการจัดวาง
ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง เพ่ือให้
หน่วยงานมีระบบการควบคุมภายในที่ เพียงพอ เหมาะสม        
มีการน าไปปฏิบัติจริงและมีการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สามารถน าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
รวมถึงการด าเนินการบริหารความเสี่ยง ด้วย 
          ๑๕. เผยแพร่ความรู้แก่ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานและผู้
ตรวจสอบประจ าหน่วยงาน 

 
งานพัฒนาและงาน
ประกันคุณภาพงาน
ตรวจสอบภายใน 

           ๑. งานพัฒนา ปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนาบุคลกรของ
ส านักงานตรวจสอบภายใน ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
บุคลากรภายในและบุคลากรของหน่วยรับตรวจ จัดโครงการ
อบรม ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการตรวจสอบภายใน 
ทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย  จัดโครงการอบรม/
ประชุม/สัมมนาแก่บุคลากรและผู้ตรวจสอบประจ าหน่วยงาน  
จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของส านักงานตรวจสอบภายในเป็น
รายบุคคล งานพัฒนางานตรวจสอบภายใน  ปรับปรุงและพัฒนา
คู่มือและกระดาษท าการงานตรวจสอบ สรุปรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบรอบ๔ เดือน สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบประจ าปี จัดวางระบบการควบคุมภายในและการ
บ ริ ห า ร ค ว า ม เ สี่ ย ง ข อ ง ส า นั ก ง า น ต ร ว จ ส อ บ ภ า ย ใ น                  
และรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ของหน่วยงาน (ปย. ๑) รายงานการประเมินผลและการปรับปรุง
การควบคุมภายในของหน่วยงาน (ปย.๒) สอบทานระบบการ
ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัด
และในภาพรวมของมหาวิทยาลัย และจัดท ารายงานผลการ
ประเมินการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย (ปส.)  
 ๒. งานประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน จัดเก็บ 
รวบรวมข้อมูลในการจัดท างานประกันคุณภาพงานตรวจสอบ
ภายในภาครัฐ รายงานการประเมินผลการประกันคุณภาพงาน
ตรวจสอบภายในภาครัฐ ตามเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางก าหนด    
(๑๖ ประเด็น) จัดท ารายงานแบบประเมินตนเอง (Self – 
Assessment) ประจ าปีตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด และจัดท า
รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 
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รายงานประจ าปี ๒๕๕๙ / ส านักงานตรวจสอบภายใน 
 

งาน ภาระงาน หมายเหตุ 

งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับ
การตรวจสอบภายใน 

           ๑. การประสานงานกับส านักงานคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน กรมบัญชีกลาง กลุ่มตรวจสอบภายในระดับ
กระทรวง คณะกรรมการตรวจสอบภาคราชการประจ ากระทรวง 
เกี่ยวกับขอบเขตงาน แผนงาน และผลการตรวจสอบ ข้อจ ากัด
และปัญหาต่างๆ ที่ตรวจพบ รวมทั้งหารือเพ่ือขอรับความเห็น
และข้อเสนอแนะวิธีการ หรือมาตรการในการปรับปรุงแก้ไข 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในบรรลุเป้าหมายและเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๒.ในกรณีที่อธิการบดี เห็นชอบให้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญ
จากภายนอกมาร่วมปฏิบัติงานตรวจสอบให้เสนอขอบเขตและ
รายละเอียดของงาน คุณสมบัติของผู้รับจ้าง ระยะเวลาการ
ด าเนินการและผลงานที่คาดหวังจากผู้รับจ้าง รวมทั้งข้อเสนอ
โครงการของผู้รับจ้างให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา ให้
ความเห็น และข้อเสนอแนะก่อนเสนอให้อธิการบดีพิจารณา
อนุมัติให้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญต่อไป 

 ๓. ปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน 
ตามที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีนอกเหนือจากแผนการ
ตรวจสอบประจ าปี 

 

งานบริหารทั่วไป ปฏิบั ติ หน้ าที่ แ ละความรั บผิ ดชอบ เกี่ ย วกับ ง านรั บ–ส่ ง       
กลั่นกรอง ร่าง โต้ตอบหนังสือ แจ้งเวียนประกาศ ระเบียบ ค าสั่ง 
จัดท าทะเบียนเอกสาร งานท าลายเอกสาร งานพิมพ์   ถ่าย
เอกสาร จัดท าส าเนาเย็บเล่มเอกสาร จัดเก็บ/ค้นหาเอกสารเพ่ือ
สนับสนุนงานตรวจสอบ งานการประชุมภายในหน่วยงาน 
ควบคุม/ดูแลรักษาอุปกรณ์ส านักงาน งานแจ้งซ่อมอุปกรณ์
ส านักงาน ควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ จัดท าค าขอเงินงบประมาณ
แผ่นดินและเงินรายได้ ควบคุมดูแลการลงเวลาปฏิบัติราชการ
ของบุคลากรส านักงานตรวจสอบภายในงานประชาสัมพันธ์    
งานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย 
งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  การติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 
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รายงานประจ าปี ๒๕๕๙ / ส านักงานตรวจสอบภายใน 
 

    

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

    ส่วนที่ ๓ 
รายงานผลการด าเนินงาน 

ประจ าปี ๒๕๕๙ 
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รายงานประจ าปี ๒๕๕๙ / ส านักงานตรวจสอบภายใน 
 

๑. รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี  
     1.1 การด าเนินงานด้านงบประมาณ 

 

                แผนภาพที่ ๑ แสดงงบประมาณเงินรายได้ที่ได้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 

 

 

 

      *เงินงบประมาณแผ่นดินเบิกจ่ายในภาพรวมของส านักงานอธิการบดี

หมวดรายจ่าย 
งบประมาณปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕9 

ยอดจัดสรร(บาท) รายจ่าย(บาท) คงเหลือ(บาท) 
- งบบุคลากร 

 ค่าจ้างชั่วคราว 
- งบด าเนินการ 

 ค่าตอบแทน 
 ค่าใช้สอย 
 ค่าวัสดุ 

- งบลงทุน 
 ค่าครุภัณฑ์ 
 

 
180,000.00 

 
39,950.00 
47,060.00 

- 
 

- 

 
157,000.00 

 
     17,550.00 

7,850.00 
- 

 
- 

 
23,000.00 

 
22,400.00 
39,210.00 

- 
 

- 

 267,010.00 182,400.00 84,610.00 

งบประมาณเงินรายได้ของส านักงานตรวจสอบภายใน 

0

50000

100000

150000

200000

ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย 

180000 

39950 47060 

157000 

17550 
7850 

ยอดจัดสรร รายจ่าย 
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รายงานประจ าปี ๒๕๕๙ / ส านักงานตรวจสอบภายใน 

 

๑.๒ การบริหารงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

  2.1  จัดวางระบบการควบคุมภายใน ของส านักงานตรวจสอบภายใน ประจ าปี 255๙ ตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
 2.2 การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2559 กับ อธิการบดี เป็นการประกันคุณภาพ
การศึกษาในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
 2.3 การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self-Assesment) ของส านักงานตรวจสอบภายใน ประจ าปี 
2559 ตามเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางก าหนด โดยประเมินตามมาตรฐานด้านคุณสมบัติ ด้านการปฏิบัติงาน และ
จริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ซึ่งมีผลการประเมินร้อยละ 94.22 ตามสรุปแบบประเมินตนเอง 

สรุปแบบประเมินตนเอง 

ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน มทร.รัตนโกสินทร์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

    1. มาตรฐานด้านคณุสมบัติ 
 มาตรฐาน แนวปฏิบัติ ผลการประเมิน ร้อยละ 

1000 วัตถุประสงค์ อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ 5.00 100 

1110 ความเป็นอิสระภายในหน่วยงาน 5.00 100 

1120 ความเที่ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน 5.00 100 

1130 ข้อจ ากัดของความเป็นอิสระหรือความเที่ยงธรรม 4.67 93.4 

1210 ความเชี่ยวชาญ 4.00 80 

1220 ความระมัดระวังรอบคอบ 4.09 81.8 

1230 การพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 5.00 100 

1310 การประเมินการประกันและปรับปรุงคุณภาพงาน 5.00 100 

1311 การประเมินผลจากภายใน 5.00 100 

1312 การประเมินผลจากภายนอก 5.00 100 

1320 การรายงานผลการประเมินการประกันและปรับปรุงคุณภาพงาน 5.00 100 

1321 การระบุข้อความ"เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน" N/A 0 

1322 การเปิดเผยการไม่ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน N/A 0 

รวมมาตรฐานด้านคุณสมบัติ 4.81 96.27 
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รายงานประจ าปี ๒๕๕๙ / ส านักงานตรวจสอบภายใน 

 

2. มาตรฐานการปฏิบัติงาน  
มาตรฐาน แนวปฏิบัติ ผลการประเมิน ร้อยละ 

2010 การวางแผนการตรวจสอบ 4.83 96.6 

2020 การเสนอและอนุมัติแผนการตรวจสอบ 5.00 100 

2030 การบริหารทรัพยากร 4.00 80 

2040 นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน 4.50 90 

2050 การประสานงาน 5.00 100 

2060 การรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการ 5.00 100 
2070 การใช้บริการตรวจสอบจากภายนอกและความรับผิดชอบ 5.00 100 

  ของส่วนราชการ     
2110 การก ากับดูแล 4.67 93.4 
2120 การบริหารความเสี่ยง 4.00 80 
2130 การควบคุม 4.29 85.8 

2200 การวางแผนการปฏิบัติงาน 4.17 83.4 

2210 การก าหนดวัตถุประสงค์ 4.00 80 

2220 การก าหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน 4.00 80 

2230 การจัดสรรทรัพยากร 4.00 80 

2240 แผนการปฏิบัติงาน 4.00 80 

2310 การรวบรวมข้อมูล 4.00 80 

2320 การวิเคราะห์และประเมินผล 4.00 80 

2330 การบันทึกข้อมูล 4.29 85.8 

2340 การก ากับดูแลการปฏิบัติงาน 4.00 80 

2410 หลักเกณฑ์ในการรายงานผลการปฏิบัติงาน 3.60 72 

2420 คุณภาพของรายงานผลการปฏิบัติงาน 4.00 80 

2430 การระบุข้อความ"การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน" N/A 0 

2440 การเผยแพร่ผลการปฏิบัติงาน 4.33 86.6 

2450 การให้ความเห็นในภาพรวม 5.00   
2500 การติดตามผล 4.50 90 
2600 การยอมรับสภาพความเสี่ยงของฝุายบริหาร N/A 0 

รวมมาตรฐานด้านการปฏิบตัิงาน 4.32 86.40 
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รายงานประจ าปี ๒๕๕๙ / ส านักงานตรวจสอบภายใน 

 

3. จริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน  
มาตรฐาน แนวปฏิบัติ ผลการประเมิน ร้อยละ 

  ความซื่อสัตย์ (Integrity) 5 100 
  ความเที่ยงธรรม (Objectivity) 5 100 
  การปกปิดความลับ (Cpmfidentiality) 5 100 
  ความสามารถในหน้าที่ (Competency) 5 100 

รวมจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน 5 100 
รวมทั้งสิ้น 4.71 94.22 

 

 2.4 จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จ านวน    
2 ครั้ง เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 และ วันที่ 2 กันยายน 2559 โดยมีการน ารายงานผลการด าเนินงานของ
คณะกรรมการฯ เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยด้วย 
 2.5 จัดประชุมประจ าเดือนบุคลากร ของส านักงานตรวจสอบภายใน จ านวน 5 ครั้ง 

ครั้งที่ 1  เมื่อวันศุกร์ ที ่15 มกราคม 2559  
ครั้งที่ 2  เมื่อวันอังคาร ที่ 15 มีนาคม 2559 
ครั้งที่ 3  เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤษภาคม 2559 
ครั้งที่ 4  เมื่อวันจันทร์ ที่ 11 กรกฎาคม 2559 
ครั้งที่ 5  เมื่อวันศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2559 
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รายงานประจ าปี ๒๕๕๙ / ส านักงานตรวจสอบภายใน 

 

๑.๓ ผลการด าเนินการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
 

 

 

  ในปีงบประมาณ 2559 ส านักงานตรวจสอบภายในได้รับอนุมัติให้ด าเนินงานตรวจสอบ
หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  โดยมีวัตถุประสงค์การตรวจสอบ เพ่ือ 

1. ให้มั่นใจว่าข้อมูลในรายงานการเงินมีความถูกต้อง เพียงพอ ครบถ้วน เชื่อถือได้และทันเวลา  
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 2559  ส านักงานตรวจสอบภายใน ได้วางแผนการตรวจสอบโดยตั้งเปูาหมาย
เข้าตรวจสอบทั้งสิ้น 14 หน่วยรับตรวจ  ตรวจสอบการด าเนินงาน 1 โครงการ และงานตรวจสอบ / สอบทาน     
1 งาน มีรายละเอียด ดั้งนี้ 

1. พ้ืนที่ศาลายา 
- กองกิจการพิเศษ 
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
- ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- กองพัฒนานักศึกษา 
- คณะบริหารธุรกิจศาลายา 
- กองคลัง 
- ส านักงานนิติการ 

 
 

สรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559) 

ประจ าปีงบประมาณ 2559 
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รายงานประจ าปี ๒๕๕๙ / ส านักงานตรวจสอบภายใน 

 

2. พ้ืนที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ 
- คณะบริหารธุรกิจ  
- ส านักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ 

3. พ้ืนที่เพาะช่าง 
- วิทยาลัยเพาะช่าง 

4. วิทยาเขตวังไกลกังวล 
- คณะบริหารธุรกิจ 
- คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
- ส านักงานวิทยาเขตวังไกลกังวล 
- อาคารปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว (บ้านชมคลื่น) 

  งานตรวจสอบ / สอบทาน 
1. งานสอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 

งบประมาณในการด าเนินงาน 

 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  
   ค่าพาหนะ     6,420 
   ค่าอาหาร – ที่พัก  12,140 
   เดินทางไปตรวจสอบ  74,880 
   สัมมนาเครือข่าย 9 มทร.  22,696 116,136  บาท 
 ค่าลงทะเบียนอบรม       50,100  บาท 
      รวม   166,236  บาท 

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

ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางการเงิน  การบัญชีและรายงานทางการเงินของหน่วยรับตรวจ ตามเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของกรมบัญชีกลาง 

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

3. ด้านการปฏิบัติงาน  (Operatiolnal  Auditing) : มุ่งเน้นการสอบทานการปฏิบัติงานด้าน
พัสดุ  และการใช้รถราชการว่าเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่ 
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รายงานประจ าปี ๒๕๕๙ / ส านักงานตรวจสอบภายใน 

 

4. ด้านการบริหาร (Management  Auditing)   
- มุ่งเน้นการสอบทานการบริหารงบประมาณของหน่วยรับตรวจว่า มีระบบการ

บริหารจัดการเกี่ยวกับงบประมาณเป็นไปอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับมาตรการและแนวทางการเร่งรัด
ติดตามการใช้จ่ายเงิน ประจ าปี 2559 หรือไม่ 

- มุ่งเน้นการบริหารเงินกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษาว่าได้น าเงินกองทุนฯ รับเข้ าเป็น
รายได้หรือจ่ายคืนนักศึกษา หรือส่งคืนส านักงานกองทุนฯ ถูกต้องและด าเนินการเสร็จสิ้นโดยเร็ว และมีเงิน
คงเหลือถูกต้องตรงกับยอดคงเหลือในบัญชีและรายละเอียดประกอบ 

- มุ่งเน้นการบริหารสัญญา  ให้การด าเนินงานเป็นไปตามสัญญา 
5. ด้านการด าเนินงาน (Performance Auditing) : มุ่งเน้นการตรวจสอบโครงการการ

ตรวจสอบการบริหารงบลงทุน  และโครงการการตรวจสอบระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสน เทศ           
ตามนโยบายของกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวงศึกษาธิการ 

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 านักงานงานตรวจสอบภายในสามารถด าเนินการได้ 14 
หน่วยงาน และงานตรวจสอบ / สอบทาน 1 งาน  โดยมีการปรับช่วงวันเข้าตรวจให้เหมาะสมกับสถานการณ์    
และสามารถสรุปการปฏิบัติงานตามรายละเอียด ดังนี้ 
 

แผนการตรวจสอบประจ าปี ก าหนดตามแผน ผลการปฏิบัติงาน 
พ้ืนที่ศาลายา 
    -  กองกิจการพิเศษ 
    -  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
การออกแบบ 
    -  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
    -  กองพัฒนานักศึกษา 
 
 

 
26 - 29 ตุลาคม 2558 
3 - 6 พฤศจิกายน 2558 

 
17 - 20 พฤศจิกายน 2558 

 
11 - 22 มกราคม 2559 

 
 

 
ปฏิบัติเป็นไปตามแผน 
ปฏิบัติเป็นไปตามแผน 
 
ปฏิบัติเป็นไปตามแผน 
 
ปฏิบัติ เป็นไปตามแผน แต่การ
ตรวจสอบได้ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์  
จึงขอขยายเวลาการตรวจสอบ
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แผนการตรวจสอบประจ าปี ก าหนดตามแผน ผลการปฏิบัติงาน 
 
 
    -  คณะบริหารธุรกิจ 
    -  กองคลัง 
    -  ส านักงานนิติการ 

 
 

15 - 18 กุมภาพันธ์ 2559 
2 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 

2559 
8 – 11 สิงหาคม 2559 

เ พ่ิ ม เ ติ มถึ ง วั นที่  31  มี น าคม 
2559 
ปฏิบัติเป็นไปตามแผน 
ปฏิบัติเป็นไปตามแผน 
 
ปฏิบัติเป็นไปตามแผน 

พ้ืนที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ 
    -  คณะบริหารธุรกิจ 
    -  ส านักบริหารบพิตรพิมุข 
จักรวรรดิ 

 
7 - 11 มีนาคม 2559 
4 - 8 กรกฎาคม 2559 

 
ปฏิบัติเป็นไปตามแผน 
ปฏิบัติเป็นไปตามแผน 
 

พ้ืนที่เพาะช่าง 
    -  วิทยาลัยเพาะช่าง 
     

 
25 - 29 เมษายน 2559 

 

 
ปฏิบัติเป็นไปตามแผน 
 

วิทยาเขตวังไกลกังวล 
    -  ส านักงานวิทยาเขตวังไกลกังวล 
ครั้งที่ 1 
 
 
 
 
 
    -  คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
    -  คณะบริหารธุรกิจ 
    -  อาคารปฏิบัติการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว (บ้านชมคลื่น) 

 
21 - 25  มีนาคม 2559 

 
 
 
 
  
 

1 - 5 กุมภาพันธ์ 2559 
1 - 5 กุมภาพันธ์ 2559 

25 - 29 กรกฎาคม 2559 

 
มีการปรับแผนการตรวจสอบ 
เนื่องจากเจ้าหน้าที่ติดราชการ ท า
ให้ไม่สามารถด าเนินการตรวจสอบ
ตามช่วงเวลาตามแผนเดิมได้ จึงขอ
ปรับแผนการตรวจสอบ เป็นวันที่ 
20 - 24 มิถุนายน 2559 
 
ปฏิบัติเป็นไปตามแผน 
ปฏิบัติเป็นไปตามแผน 
ปฏิบัติเป็นไปตามแผน 
  

งานตรวจสอบ / สอบทาน 
    -  งานสอบทานระบบการควบคุม
ภายในและการบริหารความเสี่ยง 

 
หน่วยรับตรวจที่อยู่ในแผนการ

ตรวจสอบ และระดับมหาวิทยาลัย
ด าเนินการในเดือนธันวาคม 

 
ด าเนินการตรวจสอบ และสอบ
ทานเฉพาะหน่วยรับตรวจที่อยู่ใน
แผนการตรวจสอบส าหรับการสอบ
ทานในระดับมหาวิทยาลั ย ได้
ด าเนินการในเดือนธันวาคม 
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ส าหรับประเด็นข้อตรวจพบในแต่ละด้านตามขอบเขตการตรวจสอบ สรุปได้ดังนี้ 
 1.  ด้านการเงินการบัญชี (Financial Audit) 
 1.1 จากการสอบทานการบันทึกบัญชีงบประมาณ  ของหน่วยงานที่ต้องจัดท าบัญชี
งบประมาณ  จ านวน 2 หน่วยงาน คือ กองคลัง และส านักงานวิทยาเขตวังไกลกังวล โดยสอบทานงบทดลองกับ
ทะเบียนคุมที่เจ้าหน้าที่จัดท า และบัญชีแยกประเภททั่วไป  พบว่า  มีการบันทึกบัญชีถูกต้อง ครบถ้วน และเป็น
ปัจจุบัน 
 1.2  การสอบทานด้านการเงิน การบัญชี  ของหน่วยงานที่มีรายได้ จ านวน 3 หน่วยงาน คือ 
กองคลัง ส านักงานวิทยาเขตวังไกลกังวล และรัตนโกสินทร์เพลส พบว่า มีการจัดท าบัญชีและรายงานการเงิน  
ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และสามารถน าเงินส่งคลังได้ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด เว้นแต่รัตนโกสินทร์เพลส 
ด าเนินการตามระเบียบยังไม่สมบูรณ์  โดยไม่มีผู้จัดการท าหน้าที่และรับผิดชอบในการบริหาร การจัดท าแผน การ
จัดท าบัญชีและรายงานทางการเงินอย่างชัดเจน  ซึ่งมีข้อเสนอแนะ  มหาวิทยาลัยฯ ก าหนดระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้วย การบริหารอาคารรัตนโกสินทร์เพลส พ.ศ. 2557 แต่ไม่ด าเนินการตาม
ระเบียบอย่างเต็มที่ ส่งผลให้การด าเนินงานของรัตนโกสินทร์เพลส ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ กองกิจการพิเศษ 
ควรน าเสนอมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณาให้มีการด าเนินการตามระเบียบเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
มหาวิทยาลัย 
 1.3  การตรวจสอบเงินทดรองจ่าย  ของหน่วยงานที่ได้รับเงินทดรองจ่ายจากมหาวิทยาลัย 
จ านวน 4 หน่วยงาน คือ กองคลัง ส านักงานวิทยาเขตวังไกลกังวล ส านักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ  และ
วิทยาลัยเพาะช่าง  พบว่า  ส่วนใหญ่มีการจัดท าทะเบียนคุมเงินทดรองจ่ายเป็นปัจจุบัน  มีรายละเอียดประกอบ
ถูกต้อง ครบถ้วน  อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาเรื่องลูกหนี้เงินยืมที่ส่งใช้เงินยืมเกินระยะเวลาที่ก าหนด และลูกหนี้ที่ส่ง
ใช้เงินยืมแล้ว แต่เกินระยะเวลาที่ก าหนด  ซึ่งได้มีข้อเสนอแนะ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบฯ และมีหนังสือติดตาม
ทวงถาม ให้ลูกหนี้เงินยืมน าเงินหรือใบส าคัญส่งใช้เงินยืมตามก าหนด รวมทั้งควรเพ่ิมการควบคุมภายในในเรื่องนี้
เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ยังคงเกิดขึ้น   

 1.4  การตรวจนับเงินสดคงเหลือประจ าวัน ของหน่วยงานที่ต้องมีการเก็บรักษาเงิน จ านวน      
4 หน่วยงาน คือ กองคลัง ส านักงานวิทยาเขตวังไกลกังวล ส านักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ และวิทยาลัย      
เพาะช่าง พบว่า ทุกหน่วยงานมีเงินสดคงเหลือประจ าวัน และจัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวันถูกต้อง  
ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 

 2. ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ (Compliance Audit) 
  2.1 การควบคุมวัสดุคงเหลือ  พบว่า  ส่วนใหญ่มีการจัดท าและบันทึกบัญชีคุมวัสดุครบถ้วน  

แต่มีบางหน่วยงานไม่มีหลักฐานการเบิกจ่ายวัสดุ และหรือหลักฐานการเบิกจ่ายวัสดุบันทึกรายละเอียดไม่ครบถ้วน  
ท าให้การตรวจนับวัสดุคงเหลือมีบางรายการที่ไม่ตรงตามบัญชีคุมวัสดุ  ซึ่งมีข้อเสนอแนะ  เพ่ือให้การควบคุมวัสดุมี
ความถูกต้อง และปูองกันมิให้เกิดการทุจริตได้  หน่วยงานควรก าหนดรหัสในบัญชีคุมวัสดุ เพ่ือให้ง่ายต่อการค้นหา 
และจัดท าหลักฐานการเบิกจ่ายวัสดุ พร้อมทั้งให้มีการบันทึกรายละเอียดในหลักฐานการเบิกจ่ายวัสดุให้ครบถ้วน  
เพ่ือเป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย 
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  2.2  การควบคุมวัสดุถาวรและครุภัณฑ์ พบว่า หน่วยงานส่วนใหญ่มีการจัดท าทะเบียนคุม
ทรัพย์สินครบถ้วน ถูกต้องทุกรายการมีการเขียนหมายเลขที่ตัวครุภัณฑ์ และมีสถานที่จัดเก็บที่เหมาะสม แต่มีบาง
หน่วยงานที่มีการบันทึกรายการครุภัณฑ์ในทะเบียนคุมทรัพย์สินไม่เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลังก าหนด ที่ 
กค 0528.2/ว 33545 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2544 เรื่องตีราคาทรัพย์สิน กล่าวคือ ครุภัณฑ์ที่ได้มามิได้คิด
ค่าเสื่อมราคา และบันทึกรายการทรัพย์สินไม่เป็นปัจจุบัน   ซึ่งมีข้อเสนอแนะ  ให้หน่วยงานถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงการคลังที่ กค 0528.2/ ว 33545 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2544 เรื่องตีราคาทรัพย์สิน โดยบันทึก
รายการครุภัณฑ์ที่ได้มาในทะเบียนคุมทรัพย์สินให้ครบถ้วน ทั้งในส่วนที่เป็นตัวทรัพย์สินและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ วันที่ได้มา เป็นต้น และเมื่อสิ้นปีงบประมาณให้ค านวณค่าเสื่อมราคาประจ าปี เพ่ือ ใช้เป็นข้อมูลทางบัญชี
ต่อไป  

  2.3  การรายงานพัสดุคงเหลือประจ าปี พบว่า บางหน่วยงานมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบพัสดุประจ าปี  แต่มีบางหน่วยงานด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการล่าช้า และยังไม่มีการรายงานผลท าให้
ไม่สามารถด าเนินการในขั้นตอนต่อไปได้  ซึ่งมีข้อเสนอแนะ ให้หน่วยงานติดตามและเร่งรัดประสานกับ
คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจ าปี ในการก าหนดวันที่รายงานผลฯ ต่อผู้แต่งตั้งให้ชัดเจนพร้อมทั้งสรุป
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานที่เป็นสาเหตุของความล่าช้า เพ่ือวางแผนในการด าเนินงานในครั้งต่อไปให้
รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยให้ถือปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบฯ  

  2.4  การตรวจสอบหลักประกันสัญญา พบว่า หน่วยงานยังมีหลักประกันสัญญาที่หมดพันธะ
ผูกพันแล้ว แต่ยังมิได้ส่งคืนหลักประกันสัญญาให้แก่ผู้มีสิทธิ และมีหลักประกันสัญญาไม่ได้ก าหนดมูลค่าเป็น
จ านวนเต็มในอัตราร้อยละ 5 ของวงเงินหรือราคาพัสดุที่จัดหาครั้งนั้น  ซึ่งมีข้อเสนอแนะ  เพ่ือมิให้หน่วยงานมี
ภาระต้องเก็บรักษาหลักประกันสัญญาที่หมดพันธะผูกพันแล้ว ควรให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ สอบทานรายการ
หลักประกันสัญญาเป็นประจ าอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และถือปฏิบัติตามข้อ 144 แห่งระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยติดต่อผู้วางหลักประกันสัญญา กรณีที่
คู่สัญญาไม่มารับหลักประกันที่เป็นหนังสือค้ าประกันของธนาคารคืนภายในก าหนดระยะเวลา ให้รีบส่งต้นฉบับ
หนังสือค้ าประกันให้คู่สัญญาโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนโดยเร็ว พร้อมแจ้งให้ธนาคารผู้ค้ าประกันทราบด้วย  
ส าหรับหลักประกันที่เป็นเงินสด  หากติดต่อคู่สัญญาแล้วยังไม่มารับคืน ควรท าหนังสือแจ้งโดยมีข้อความระบุ
ระยะเวลาให้มารับคืน กรณีไม่มารับคืนตามเวลาจะถือว่าสละสิทธิ์การรับคืน  และจะน าส่งเป็นรายได้แผ่นดินหรือ
รายได้อ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัยฯ แล้วแต่กรณีไว้ด้วย ส าหรับหลักประกันสัญญาที่มิได้ก าหนดมูลค่าเป็นจ านวนเต็ม
ในอัตราร้อยละ 5 ของวงเงินหรือราคาพัสดุที่จัดหาครั้งนั้น ให้หน่วยงานก าชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบถือปฏิบัติตาม
ข้อ 142 แห่งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยหลักประกันสัญญา
ต้องก าหนดมูลค่าเป็นจ านวนเต็มในอัตราร้อยละ 5 ของวงเงินที่จัดหาครั้งนั้น 

  2.5  การจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) พบว่า มีการ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามกฎหมายระเบียบหลักเกณฑ์และประกาศของทางราชการและอยู่ระหว่างการ
ด าเนินการของผู้รับจ้าง มีเพียงข้อสังเกตว่า ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างจนถึงการท าสัญญาล่าช้ากว่าแผนปฏิบัติการที่
ก าหนด ซึ่งมีข้อเสนอแนะ เพ่ือให้ขั้นตอนการด าเนินจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผน
หน่วยงานควรพิจารณาหาสาเหตุของความล่าช้า และน ามาปรับปรุงแก้ไขให้เกิดความรวดเร็วขึ้น  

  2.6  การควบคุมการใช้รถราชการ  พบว่า  มีการปฏิบัติเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน แต่มี
บางหน่วยงานที่ปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม คือ การต่อทะเบียนรถราชการไม่ครบถ้วนทุกคัน มีการจัดท าเอกสารใบขออนุญาตใช้รถราชการ และสมุด
บันทึกการใช้รถไม่เป็นปัจจุบัน ลงรายละเอียดในใบอนุญาตการใช้รถไม่ครบถ้วน  และมีการน ารถออกไปใช้โดยไม่
มีใบขออนุญาต ตลอดจนมีการน ารถราชการออกไปใช้ก่อนเวลาที่ได้รับอนุญาต ซึ่งมีข้อเสนอแนะ  การไม่ต่อ
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ทะเบียนรถตามก าหนด หากมีค่าปรับเกิดขึ้น จะไม่สามารถเบิกจ่ายกับทางราชการได้ หน่วยงานควรแจ้ง
ผู้รับผิดชอบเร่งด าเนินการต่อทะเบียนให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว  และควรติดตามให้มีการต่อทะเบียนรถแต่ละคันให้ทัน
ภายในก าหนดเวลา  โดยสามารถด าเนินการได้ก่อนครบก าหนด 3 เดือน กรณีการน ารถออกไปใช้โดยไม่ได้ขอ
อนุญาตหรือน ารถออกไปก่อนเวลาที่ได้รับอนุญาต อาจส่งผลให้พนักงานขับรถและผู้ใช้รถต้องรับผิดชอบเป็นการ
ส่วนตัว  หากมีเหตุการณ์หรือความเสียหายใดๆ เกิดข้ึนในช่วงเวลาก่อนที่จะได้รับอนุญาตให้ใช้รถราชการ 

 2.7  การเบิกจ่ายเงินโครงการ พบว่า มีการปฏิบัติเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมี
รายละเอียดหรือหลักฐานการจ่ายครบถ้วน ถูกต้อง  แต่มีบางหน่วยงานที่มีการเบิกจ่ายเงินเกินกว่าที่ระเบียบ
ก าหนด ซึ่งมีข้อเสนอแนะ  ควรให้ผู้รับผิดชอบโครงการ ท าความเข้าใจในระเบียบให้ชัดเจน รวมถึงหลักเกณฑ์
ต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนดขึ้น เพ่ือให้ถือปฏิบัติอย่างถูกต้อง และช่วยลดข้อผิดพลาดในการท างาน  พร้อมทั้ง
ให้เรียกเงินคืนกรณีที่มีการเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง เพ่ือน าส่งเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป  

 3. ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Auditing) 
  3.1  การเรียนการสอน พบว่า มีการจัดการเรียนการสอนตรงตามตารางสอนประจ าวันที่
ก าหนดไว้  แต่มีบางห้องเรียนที่อาจารย์ไม่ได้ปฏิบัติการสอน  เนื่องจากอาจารย์ติดราชการ 
  3.2  งานสหกิจศึกษา  พบว่า  การด าเนินการโครงการสหกิจศึกษาของคณะส่วนใหญ่ ไม่
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้วยกองทุนหกิจศึกษา พ.ศ. 2553 ได้แก่ 
การแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการฯ ของคณะ ซึ่งตามระเบียบฯ คณะไม่สามารถแต่งตั้งได้ เนื่องจากระเบียบฯ 
ได้ให้ความหมายของคณะกรรมการอ านวยการสหกิจศึกษา หมายความว่า คณะกรรมการอ านวยการ  สหกิจ
ศึกษาของมหาวิทยาลัย แต่คณะสามารถแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการด าเนินงานสหกิจศึกษาระดับคณะได้        
มีการจัดท าบัญชีในภาพรวม โดยไม่ได้แยกตามประเภทของเงิน  ไม่ได้ขออนุมัติหัวหน้าหน่วยงานก่อนเดินทางไป
ราชการ   หลักฐานการจ่ายไม่มีใบส าคัญคู่จ่ายที่เป็นใบเสร็จรับเงินแนบให้ตรวจสอบและมีสาระส าคัญไม่ครบถ้วน  
ซึ่งมีข้อเสนอแนะ  ก าชับให้เจ้าหน้าที่การเงินของโครงการสหกิจศึกษา  ให้ศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้องให้มีความ
แม่นย าเพ่ือปฏิบัติให้ถูกต้อง  สามารถให้ค าแนะน าที่ถูกต้องกับอาจารย์นิเทศนักศึกษาสหกิจ  และกลั่นกรองงาน
ก่อนน าเสนอผู้บริหาร  พร้อมทั้งผู้บริหารควรให้ความส าคัญ และติดตามควบคุมการด าเนินงานสหกิจศึกษาให้
สามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบ  ส าหรับหลักฐานการจ่ายคณะควรแก้ไขและติดตามให้ได้หลักฐานใบส าคัญคู่
จ่ายให้ครบถ้วน  
 3.3.  โครงการสโมสรนักศึกษา  พบว่า  คณะมีการด าเนินการ และก ากับดูแลงานสโมสร
นักศึกษาได้ดี  มีการจัดท าบัญชีในภาพรวม โดยไม่ได้แยกเป็นเงินปกติ หรืองบกลาง  และมีบางคณะที่หลักฐานการ
จ่ายยังไม่ถูกต้องครบถ้วน  ซึ่งมีข้อเสนอแนะ  คณะควรมีการบันทึกบัญชีโดยแยกเป็นเงินปกติ และงบกลาง 
เนื่องจากผู้อนุมัติการใช้จ่ายเงินแต่ละประเภทมีความแตกต่างกัน  และคณะควรสอบทานหลักฐานการเบิกจ่ายให้
ถูกต้องครบถ้วน 

 4. ด้านการตรวจสอบการบริหาร (Management Audit) 
 4.1  การตรวจสอบการบริหารเงินงบประมาณ พบว่า หน่วยงานส่วนใหญ่มีอัตราการเบิกจ่าย
ในภาพรวมต่ ากว่าเปูาหมายที่รัฐบาลก าหนด  บางหน่วยงานไม่ได้จัดท าทะเบียนคุมงบประมาณ ซึ่งมีข้อเสนอแนะ  
ในปีงบประมาณถัดไป  เมื่อหน่วยงานได้รับแจ้งยอดการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัยฯ ควรเร่งรัดการ
เบิกจ่าย เพ่ือให้อัตราการเบิกจ่ายเป็นไปตามเปูาหมายที่รัฐบาลก าหนด และต้องจัดท าทะเบียนคุมงบประมาณ  
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เพ่ือให้การบริหารเงินงบประมาณมีความถูกต้องและเป็นไปตามเปูาหมายของหน่วยงานและรัฐบาล  และควรจัดให้
มีระบบการสอบทานยอดเงินแต่ละหมวดรายจ่ายให้ถูกต้องตรงกันกับกองคลังหรือหน่วยงานการเงินของแต่ละ
พ้ืนที่เป็นประจ าทุกเดือน 

 4.2  การตรวจสอบการบริหารเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา พบว่า ทุกหน่วยงาน             
ที่ด าเนินการเกี่ยวกับงานกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา มีการด าเนินการเป็นไปตามหลักการควบคุมที่ดี  สามารถน า
เงินส่งเข้าเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ได้ครบ  ท าให้มหาวิทยาลัยมีเงินรายได้น าไปใช้ในการพัฒนาตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดแต่ละหน่วยงานได้   
      4.3  การบริหารเงินองค์การนักศึกษา  พบว่า การจัดท าบัญชี จัดท าเป็นทะเบียนคุมรายรับ - 
จ่ายในภาพรวม โดยไม่ได้แยกเป็นแต่ละประเภทของเงิน  มีการน าเงินเหลือจ่ายจากงบด าเนินงาน เข้าบัญชีเงินทุน
สะสมองค์การนักศึกษา  และการใช้จ่ายเงินองค์การนักศึกษา มีระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. 2551 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่า
ด้วยการเงินองค์การนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา พ.ศ. 2551 เป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน แต่มีข้อสังเกตว่า
ระเบียบดังกล่าว ไม่ได้ก าหนดเกณฑ์การใช้จ่ายเงินไว้อย่างชัดเจน ท าให้แต่ละโครงการมีการเบิกจ่ายโดยไม่ได้น า
ระเบียบของทางราชการที่เก่ียวข้องมาพิจารณา  ซึ่งมีข้อเสนอแนะ  การจัดท าบัญชีให้มีการบันทึกรายการทุกครั้งที่
เกิดรายการทั้งด้านรับและด้านจ่าย  โดยแยกเป็นแต่ละประเภทเงิน งบด าเนินงาน งบกลาง และเงินทุนสะสม 
เพ่ือให้สามารถน าเสนอผู้ที่มีอ านาจอนุมัติได้ถูกต้อง  เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาให้มีการสรุปยอดเงินคงเหลือแต่ละ
ประเภทเงิน เพ่ือน าเข้าเงินทุนสะสมต่อไป และจัดท ารายงานการเงินตามระเบียบฯ เพ่ือเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารองค์การนักศึกษา และผู้บริหารเมื่อครบวาระของคณะกรรมการฯ ให้มีการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบ
บัญชี เพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบเป็นไปตามที่ระเบียบก าหนด  กรณีระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ ว่าด้วยการเงินองค์การนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา พ.ศ. 2551 มิได้ก าหนดประเภทการใช้จ่ายเงิน
ไว้ ควรอิงระเบียบกระทรวงการคลังโดยอนุโลมตามประเภทของเงินที่เบิกจ่าย หรือกองพัฒนานักศึกษาควรร่าง
หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินที่เหมาะสม เพ่ือให้มีหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องชัดเจน เป็นแนวทางเดียวกัน ง่ายต่อการ
ปฏิบัติงานและการตรวจสอบ และน าเสนอมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

 4.4  การตรวจสอบระบบงานความรับผิดทางละเมิด ระบบงานความรับผิดทางแพ่ง 
ระบบงานผิดสัญญารับทุน/ลาศึกษา และระบบงานฐานข้อมูล 

  4.4.1  ความครบถ้วนและถูกต้องของการบันทึกข้อมูลในระบบงานความรับผิดทางละเมิด
และแพ่งของกรมบัญชีกลาง ยังไม่สามารถบันทึกข้อมูลลงในระบบฯ ได้เนื่องจากระบบของกรมบัญชีกลางอาจ
ขัดข้อง 

  4.4.2  การจัดให้มีระบบการติดตามการด าเนินงานเพ่ือหาผู้รับผิดที่เหมาะสมก่อน
หมดอายุความ การด าเนินคดี มีการจัดเก็บข้อมูล ควบคุม และติดตามผลการด าเนินงานที่ดี 

   ข้อเสนอแนะ   
   1.  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานควรเร่งติดต่อประสานงานกับกรมบัญชีกลาง เกี่ยวกับ

การบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ เพ่ือแก้ไขปัญหาไม่มีข้อมูลในระบบให้กรมบัญชีกลางตรวจสอบ 
   2.  ส านักงานนิติการ ควรเร่งการติดตามรายงานที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของ

ศาล เพื่อให้ทราบข้อมูลได้ทันเวลา 
5.  ด้านการด าเนินงาน (Performance Auditing)  
  ส านักงานตรวจสอบภายใน ได้ตรวจสอบการด าเนินงานของอาคารปฏิบัติการโรงแรมและการ

ท่องเที่ยว (บ้านชมคลื่น) มีข้อตรวจพบดังนี้ 
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  1. ผลการด าเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึงวันที่ 30 
กันยายน 2558 

รายรับ    4,101,359.09 บาท  
ค่าใช้จ่าย  4,394,718.52 บาท 
ผลขาดทุน  (293,359.43) บาท 

  2. มีระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการอาคารปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว (บ้านชมคลื่น) 
พ.ศ. 2558 เป็นหลักเกณฑ์ในการบริหารจัดการ มีระบบการบริหารงานเป็นเอกเทศ โดยอยู่ภายใต้การก ากับดูแล
ของคณะกรรมการ ส าหรับการใช้จ่ายเงิน ให้จัดท างบประมาณรายรับ และรายจ่ายประจ าปี เสนอคณะกรรมการ
ให้ความเห็นชอบ และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป แต่มีข้อสังเกตว่า ประเภทของค่าใช้จ่ายตามระเบียบฯ 
มิได้ก าหนดอัตราการใช้จ่ายที่ชัดเจน ท าให้การใช้จ่ายอาจมียอดเงินสูงขึ้นเกินความจ าเป็นอาจส่งผลให้เกิดภาวะ
ขาดทุนได ้
  3. การจัดท าบัญชี มีการจัดท าสมุดรายวันรับ สมุดรายวันจ่าย ทะเบียนคุมเงินทดรองจ่าย 
เท่านั้น 
  4. การจัดซื้อวัสดุถาวรโดยบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจ านวน อาจท าให้มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าปกติ       
ซึ่งบางรายการอาจจ าแนกเป็นครุภัณฑ์ และต้องค านวณค่าเสื่อมราคาเป็นประจ าปี 
  5. การจัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2559 พบว่า ได้ด าเนินการ
เขียนหมายเลขครุภัณฑ์ถูกต้อง ครบถ้วนทุกรายการ ส าหรับการจัดท าบัญชีคุมพัสดุ มีการจัดท าแต่ไม่เป็นปัจจุบัน  
  6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ยังไม่สมบูรณ์ และยังไม่ได้จัดวางระบบการควบคุมภายใน ในแต่ละ
กระบวนงาน 

ปัญหาและอุปสรรค 

  1. อาคารปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว (บ้านชมคลื่น) ได้เริ่มด าเนินการเป็นปีแรก      
การบริหารจัดการต้องปรับตามสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละครั้ง อีกทั้งยังต้องมีการปรับปรุง ซ่อมแซม
สถานที่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ซึ่งมีค่าใช้จ่ายจ านวนเงิน 700,932.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.95 ของค่าใช้จ่าย
ทั้งหมด    จึงท าให้มีค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ ส่งผลให้เกิดผลขาดทุนในปีแรก 
  2. อาคารปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว (บ้านชมคลื่น) อยู่ในพ้ืนที่ที่มีการแข่งขันสูง       
ทั้งด้านราคาและการให้บริการ 

ข้อเสนอแนะ 
  1. คณะกรรมการควรพิจารณาก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายในแต่ละประเภทของค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการ เพ่ือให้มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน สามารถควบคุมการใช้จ่ายเงินได้อย่างเหมาะสม และมีระบบการติด
ตามท่ีดีก็จะท าให้เกิดผลก าไรขึ้นในอนาคต 
  2. การจัดท าบัญชีควรเพ่ิมเติมการบันทึกบัญชีให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน ได้แก่ การจัดท าสมุดรายวันทั่วไป 
สมุดบัญชีแยกประเภท เพ่ือสามารถรับรู้ประเภทรายได้ รายจ่าย และจ านวนเงิน ในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งสามารถ
น าไปจัดท างบทดลอง รายงานทางการเงินประจ าเดือน และรายงานทางการเงินประจ าปี ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
และเป็นเครื่องมือในการสอบทานและตรวจสอบต่อไป 
  3. กรณีเป็นวัสดุถาวรที่ได้รับการจ าแนกเป็นครุภัณฑ์ ควรบันทึกเป็นทรัพย์สินและค านวณค่า
เสื่อมราคาประจ าปี จะท าให้มีการเฉลี่ยค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริงในแต่ละปี เป็นไปตามหลักบัญชีที่รับรองทั่วไป 
  4. ให้มีการจัดท าบัญชีคุมพัสดุให้ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน เพ่ือให้ทราบว่าพัสดุคงเหลือมี
จ านวนเพียงพอต่อการใช้งานหรือไม่ และน าไปสู่การจัดซื้อครั้งต่อไป 
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  5. ควรมีการก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานของทุกกระบวนงาน และจัดให้มีระบบการควบคุม
ภายในของทุกกระบวนงาน เช่น การยืมเงิน การจัดท าเอกสารตั้งเบิก เพ่ือหาแนวทางการปรับปรุงพัฒนางานให้ดี
ยิ่งขึ้น ส าหรับระบบการจัดเก็บเอกสาร ควรเรียงล าดับเลขที่เอกสาร จากน้อยไปหามากและเป็นไปตามการบันทึก
บัญชี เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา และตรวจสอบ 
  6. อาคารปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว (บ้านชมคลื่น) ควรจัดท าแผนธุรกิจ ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้วยการบริหารจัดการอาคารปฏิบัติการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว (บ้านชมคลื่น) พ.ศ. 2558 ข้อ (9.2) เพ่ือมีแผนในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ผู้บริหารสามารถติดตาม  
ก ากับดูแลให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดได้ และทราบผลการด าเนินงานได้อย่างสม่ าเสมอ หากพบข้อปัญหาสามารถ
แก้ไขได้ทันท่วงท ี

 6.  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Auditing)  
  ส านักงานตรวจสอบภายใน  ได้มีการติดตามการด าเนินการระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศ  โดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบ  ผลการติดตามพบว่า 
แนวนโยบาย / และแนวปฏิบัติบางข้อยังอยู่ระหว่างการด าเนินการในหลายประเด็น ดังนี้ 
  ข้อที่ 2 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีนโยบายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
ของหน่วยงานเป็นลายลักษณ์อักษร 
  ข้อที่ 3 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
ของหน่วยงาน 
  ข้อที่ 4 ข้อปฏิบัติในด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ต้องมีเนื้อหาอย่างน้อยครอบคลุมตามข้อ 5 - 15  
  ข้อที่ 8 ให้มีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน (user responsibilities) เพ่ือปูองกัน
การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผย การล่วงรู้ หรือการลักลอบท าส าเนาข้อมูลสารสนเทศและลักขโมย
อุปกรณ์ประมวลผลสารสนเทศ 
  ข้อที่ 9 ให้มีการควบคุมการเข้าถึงเครือข่าย (network access control) เพ่ือปูองกันการเข้าถึง
บริการทางเครือข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต 
  ข้อที่ 10 ให้มีการควบคุมการเข้าถึงระบบปฏิบัติการ (operating system access control) 
เพ่ือปูองกันการเข้าถึงระบบปฏิบัติการโดยไม่ได้รับอนุญาต 
  ข้อที่ 11 ให้มีการควบคุมการเข้าถึงโปรแกรมประยุกต์ หรือแอพพลิชั่นและสารสนเ ทศ 
(application and information access control) 
  ข้อที่ 12 หน่วยงานของรัฐที่มีระบบสารสนเทศต้องจัดท าระบบส ารอง 
  ข้อที่ 14 หน่วยงานของรัฐต้องก าหนดความรับผิดชอบที่ชัดเจน กรณีระบบคอมพิวเตอร์หรือ
ข้อมูลสารสนเทศเกิดความเสียหาย หรืออันตรายใดๆ แก่องค์กรหรือผู้หนึ่ งผู้ใด อันเนื่องมาจากความบกพร่อง 
ละเลย หรือฝุาฝืนการปฏิบัติตามแนวนโยบาย และแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 
ทั้งนี้ให้ผู้บริหารระดับสูงสุดของหน่วยงาน (chief Executive office : CED) เป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสี่ยง      
ความเสียหาย หรืออันตรายที่เกิดขึ้น 
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 ข้อเสนอแนะ 
  ส านักฯ ควรเร่งด าเนินการรายงานข้อมูลนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศต่อส านักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาร 2559 และรายงานผลความคืบหน้ามายังส านักงานตรวจสอบ
ภายในเพื่อรายงานต่อมหาวิทยาลัยทราบต่อไป 

 7.  ด้านการสอบทานระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
   จากการสอบทานระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ของทุกหน่วยรับตรวจตาม
แผนการตรวจสอบ พบว่า ส่วนใหญ่หน่วยงานมีการจัดวางระบบการควบคุมภายใน แต่ยังไม่ครอบคลุมทั้งภารกิจ
หลักและกิจกรรมย่อย  และนอกจากนี้ยังมีบางหน่วยงานที่ไม่ได้จัดวางระบบควบคุมภายในและการบริหารความ
เสี่ยง  เนื่องจากจะใช้อ้างอิงกับหน่วยงานหลัก ซ่ึงไม่เปน็ไปตามหลักการควบคุมภายในที่ดี ท าให้การควบคุมภายใน
ของหน่วยงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม และอาจท าให้เกิดข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานได้             
ซึ่งมีข้อเสนอแนะ  เพ่ือให้หน่วยงาน มีการปฏิบัติงานที่ดียิ่งขึ้น  และเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 หน่วยงานควรจัดวางระบบการควบคุม
ภายในให้ครอบคลุมทุกภารกิจหลักและกิจกรรมย่อย เพ่ือให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ มีขั้นตอนที่เพียงพอ
เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน  ส าหรับหน่วยงานที่ไม่มีการวางระบบการควบคุมภายในเป็นของหน่วยงานเอง      
ควรน าระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานหลักมาประยุกต์ใช้ และเพ่ิมเติมกระบวนงานในส่วนของ
สภาพแวดล้อมที่แตกตา่งกัน เพ่ือให้ระบบควบคุมภายในมีความเพียงพอและเหมาะสม 

 8.  ด้านการติดตามผลการด าเนินงาน (Follow Up) 
 เพ่ือให้มั่นใจว่า รายงานผลการตรวจสอบได้ถูกน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปรับปรุงการท างาน
ให้ดีขึ้น ส านักงานตรวจสอบภายในจัดให้มีระบบติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ โดยก าหนดให้หน่วยงาน
เมื่อได้รับรายงานผลการตรวจสอบแล้ว ต้องรายงานผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะให้ส านักงานตรวจสอบ
ภายในทราบ ภายใน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับรายงานผลการตรวจสอบ ซึ่งมี 3 หน่วยงานที่สามารถรายงานผล
การด าเนินงานกลับมาได้ทันภายในเวลาที่ก าหนด มี 11 หน่วยงานที่รายกลับมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

การส ารวจความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจ ประจ าปีงบประมาณ 2559 
 ส านักงานตรวจสอบภายในได้ท าการส ารวจความพึงพอใจโดยส่งแบบสอบถามให้หน่วยรับตรวจ
เป็นผู้ประเมิน สรุปในปีงบประมาณ 2559 ได้ค่าคะแนนในภาพรวมเท่ากับร้อยละ 93.06 ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก 
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ปัญหาอุปสรรค 

บุคลากรตรวจสอบภายในต้องเข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม ที่จัดโดยหน่วยงานในส่งกัดจ านวนมาก ท าให้
เวลาที่ต้องปฏิบัติงานและการพัฒนางานจึงน้อยลง อาจส่งผลให้การปฏิบัติงานตรวจสอบไม่ครบถ้วนตามแผนที่
ก าหนด 

แนวทางการแก้ไข 

ก าหนดให้บุคลากรของส านักงานตรวจสอบภายในพิจารณาการเข้าร่วมกิจกรรม  โดยความสมัครใจเพ่ือให้
ทุกคนได้มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 
  

 

๑.๔ ผลการด าเนินงานการรับรองรายงานศูนย์บริการวิชาการประจ าคณะ/วิทยาลัย 
  

ที่ หน่วยงาน 

1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จ านวน 3 ศูนย์                                                     
- ศูนย์บริการวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์                                                         
- ศูนย์บริการวิชาการคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและกราฟิก                                                 
- ศูนย์บริการวิชาการออกแบบเพื่อความยั่งยืน     

2 คณะบริหารธุรกิจ จ านวน 6 ศูนย์                                                                                                  
- ศูนย์บริการวิชาการประจ าสาขาวิชาการบัญชี  พ้ืนที่จักรวรรดิ                                                        
- ศูนย์บริการวิชาการประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ พื้นที่จักรวรรดิ                                                 
- ศูนย์บริการวิชาการประจ าสาขาวิชาการบัญชี พ้ืนที่ศาลายา                                                   
- ศูนย์บริการวิชาการประจ าคณะบริหารธุรกิจ พื้นที่ศาลายา                                                     
- ศูนย์บริการวิชาการประจ าคณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตวังไกลกังวล                                           
- ศูนย์บริการวิชาการประจ าคณะบริหารธุรกิจ พื้นที่จักรวรรดิ 
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   ๒. สารสนเทศของหน่วยงาน 

ที่ หน่วยงาน 

3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 5 ศูนย์                                                                                                  
- ศูนย์บริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบก าลังงานของไหล (ไฮดรอลิก-นิวแมติก) และการควบคุม       
อัตโนมัติ                                                                                                                 
- ศูนย์บริการวิชาการทดสอบวัสดุทางวิศวกรรมโยธา                                                             
- ศูนย์บริการวิชาการทดสอบสมรรถนะและบริการยานยนต์                                                     
- ศูนย์บริการวิชาการทดสอบมาตรฐานเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงฯ รัตนโกสินทร์ ศาลายา                                                    
- ศูนย์บริการวิชาการเทคโนโลยีการวัดและควบคุมทางอุตสาหกรรม                                         

4 คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว จ านวน 3 ศูนย์                                                                                                  
- ศูนย์บริการวิชาการฝุายงานวิจัยและบริการวิชาการ                                                                                                                
- ศูนย์บริการงานจัดเลี้ยง                                                                                                 
- ศูนย์ประชุม                                              

5 คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว จ านวน 3 ศูนย์                                                                                                  
- ศูนย์บริการวิชาการฝึกอบรมและผลิตชิ้นส่วนส าหรับอุตสาหกรรมการผลิต                                     
- ศูนย์บริการวิชาการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ                                          
- ศูนย์บริการวิชาการผลิตและฝึกอบรมงานสื่อสารมวลชน                                             

6 วิทยาลัยเพาะช่าง จ านวน 2 ศูนย์                                                                                                  
- ศูนย์ฝึกอบรมงานศิลปกรรมและงานออกแบบ วิทยาลัยเพาะช่าง                                                   
- ศูนย์บริการงานศิลปกรรมและงานออกแบบ วิทยาลัยเพาะช่าง  

7 ส านักงานอธิการบดี จ านวน 1 ศูนย์                                                                                                  
- ศูนย์บริการวิชาการผลิตรายการวิทยุ  

8 คณะศิลปศาสตร์ จ านวน 1 ศูนย์                                                                                                  
- ศูนย์บริการวิชาการประจ าคณะศิลปะศาสตร์ (พ้ืนที่วังไกลกังวล)  
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 การให้บริการข้อมูลข่าวสารของส านักงานตรวจสอบภายใน และช่องทางในการติดต่อสื่อสาร ผ่านทาง
เว็บไซต์ oia.rmutr.ac.th หรือทางโทรศัพท์ภายใน หมายเลข 2156-58 และส านักงานตรวจสอบภายใน         
ได้จัดท าจดหมายข่าว จ านวน 4 ฉบับ ดังนี้ 

- ฉบับที่ 29 ประจ าเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2558 
  -   ฉบับที่ 30 ประจ าเดือนมกราคม – มีนาคม 2559 
  -   ฉบับที่ 31 ประจ าเดือนเมษายน – มิถุนายน 2559 
  -   ฉบับที่ 32 ประจ าเดือนกรกฎาคม –กันยายน 2559 
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ส่วนที ่๔ 
โครงการ/กิจกรรม/ ในรอบปี 
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         ๔.๑  ตารางสรุปผลในการด าเนินการพัฒนาบุคลากร ส านักงานตรวจสอบภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ล าดับ 

ชื่อ-สกุล วัน เดือน ป ี
หัวข้อการสัมมนา/
อบรม/โครงการ/  

ศึกษาดุงาน 
หน่วยงานที่จัด 

   1 นางพรทิพย์   
ธรรมปรีชา 

20 ต.ค. 58 โครงการพัฒนาระบบการ
บริหารงานบุคคล เรื่อง 
การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการ 
และพนักงานมหาวิทยาลัย 

ณ ห้องประชุมคชาธาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

  28-30 ต.ค. 58 โครงการสัมมนาจัดท าแผน
ระยะยาว ๑๕ ปี มทร. 
รัตนโกสินทร์ : การ
วิเคราะห์คู่เปรียบเทียบและ
ทบทวน  SWAT 

ณ ห้องประชุม A 508   
ชั้น 5 คณะสถาปัตยกรรม
และการออกแบบ 

  9-13 พ.ย. 58 โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพการตรวจสอบ
ภายใน ของ
กระทรวงศึกษาธิการ
ประจ าปีงบประมาณ 
2559 

โรงแรมริเวอร์ไซด์ 
กรุงเทพฯ 

  19 พ.ย. 58 โครงการสัมมนาจัดท าคู่มือ
ตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ 

ณ ห้องประชุมคชาธาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล วัน เดือน ป ี กิจกรรม สถานที่ 

  ๒๐ พ.ย. ๕๘ เป็นวิทยากรโครงการ
ปฐมนิเทศนักวิจัย 
ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๕๙ 

ณ ห้องประชุมคชาธาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

  17-18 ธ.ค. 58 โครงการเพิ่มผลสัมฤทธิ์
ของผู้ตรวจสอบภายใน
ภาครัฐ  สู่วิชาชีพ 

ณ ห้องประชุมด าริอิสรา
นุวรรต ชั้น ๒ ส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน 

 

 

 12-13 ม.ค. 59 โครงการสัมมนาจัดท า
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
มทร. พ.ศ. 2559-2563 

ณ ห้องประชุมคชาธาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

  19-21 ม.ค. 59 โครงการสัมมนาจัดท า
แผนระยะยาว 15 ปี 

ณ ผึ้งหวานรีสอร์ท         
จ.กาญจนบุรี 

  23-25 ก.พ. 59 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้
ตรวจสอบภายใน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล 

ณ ทรายทองรีสอร์ท       
จ. ตรัง 

  16 มี.ค. 59 โครงการอบรมตัวบ่งชี้การ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

ณ ห้องประชุมคเชนทร์ 
ชั้น ๓ 

  24 มี.ค. 59 ประชุมคณะกรรมการการ
ควบคุมภายในและการ
บริหารความเสี่ยงของ
ส านักงานอธิการบดี 

ณ ห้องประชุมไอยรา     
ชั้น ๓ ส านักงานอธิการบดี 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล วัน เดือน ป ี กิจกรรม สถานที่ 

  28-29 มี.ค. 59 โครงการพัฒนาผู้
ตรวจสอบภายในภาครัฐ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ณ โรงแรมนารายณ์    
ถนนสีลม กรุงเทพฯ 

  5-7 เม.ย. 59 โครงการพัฒนาความรู้
ด้านกฎหมายแก่ผู้บริหาร 
มทร.ร. เรื่อง “การ
ทบทวนกฎหมายส าหรับ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

ณ โรงแรมซีบรีซ        
จอมเทียน รีสอร์ท         
จ.ชลบุร ี

  18-19 พ.ค. 59 โครงการสัมมนาทบทวน
วิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ 
ทบทวนตัวชี้วัดแผนระยะ
ยาว 15 ป ี

ณ ห้องประชุมคชาธาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

  16 มิ.ย. 59 เป็นวิทยากรในโครงการ
พลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย : สัมมนา
องค์การนักศึกษาและ
สโมสรนักศึกษา ประจ าปี 
2559 

ณ บ้านปลาทับทิม แม่
กลองรีสอร์ท จ. 
สมุทรสงคราม 

  15-17 ส.ค. 59 โครงการพัฒนาศักยภาพ
และเพ่ิมพูนความรู้ของ
บุคลากรสายสนับสนุน 
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ
และการจัดท าผลงาน เพื่อ
เสนอขอก าหนดต าแหน่งที่
สูงขึ้น 

ณ ห้อง A ๕๐๘ ชั้น ๕ 
อาคารสิรินธร คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และ
การออกแบบ 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล วัน เดือน ป ี กิจกรรม สถานที่ 

  26-27 ส.ค. 59 โครงการเครือข่ายการ
จัดการความรู้นักตรวจสอบ
ภายในระหว่างมหาวิทยาลัย 

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี 

2 นางสาวชาคริยา 
รักไทย 

 20 ต.ค. 58 โครงการพัฒนาระบบการ
บริหารงานบุคคล เรื่อง การ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการ และ
พนักงานมหาวิทยาลัย 

ณ ห้องประชุมคชาธาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

  9-13 พ.ย. 58 โครงการเสริมสร้างศักยภาพ
การตรวจสอบภายในของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๙ 

ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ 
กรุงเทพฯ 

  7-8 มี.ค. 59 โครงการ เครือข่ายการ
จัดการความรู้นักตรวจสอบ
ภายในระหว่างมหาวิทยาลัย 

ณ ห้องประชุมนริศรานุวัด
ติวงศ์ ชั้น ๔ ส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ตลิ่งชัน 

  16 มี.ค. 59 โครงการอบรมตัวบ่งชี้การ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

ณ ห้องประชุมคเชนทร์ 
ชั้น ๓ 



42 
 

 
รายงานประจ าปี ๒๕๕๙ / ส านักงานตรวจสอบภายใน 

 

ล าดับ ชื่อ-สกุล วัน เดือน ป ี กิจกรรม สถานที่ 
  21-31 มี.ค. 59 โครงการอบรมหลักสูตรนัก

ตรวจสอบภายในภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๙ หลักสูตรด้านการ
ตรวจสอบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

  15-17 ส.ค. 59 โครงการพัฒนาศักยภาพ
และเพ่ิมพูนความรู้ของ
บุคลากรสายสนับสนุน เรื่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการและการ
จัดท าผลงาน เพื่อเสนอขอ
ก าหนดต าแหน่งที่สูงขึ้น 

ณ ห้อง A ๕๐๘ ชั้น ๕
อาคารสิรินธร คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และ
การออกแบบ 

๓ นางสาวจิตสุภา  
หนองเป็ด 

 20 ต.ค. 58 โครงการพัฒนาระบบการ
บริหารงานบุคคล เรื่อง การ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการ และ
พนักงานมหาวิทยาลัย 

ณ ห้องประชุมคชาธาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

  13-17 มิ.ย. 59 โครงการอบรมหลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบ
ภายในภาครัฐ (CGIA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๙ หลักสูตร Advance 
Performance 
 

ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ 
รัชดา กรุงเทพฯ 
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รายงานประจ าปี ๒๕๕๙ / ส านักงานตรวจสอบภายใน 

 

ล าดับ ชื่อ-สกุล วัน เดือน ป ี กิจกรรม สถานที่ 
  9-13 พ.ย. 58 โครงการเสริมสร้างศักยภาพ

การตรวจสอบภายในของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๙ 

ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ 
กรุงเทพฯ 

  16 ส.ค. 59 โครงการสัมมนาการ
ตรวจสอบภายในภาครัฐ
ประจ าปี 

ณ ห้องประชุม ชั้น ๗ 
กรมบัญชีกลาง 

  26-27 ส.ค. 59 โครงการเสริมสร้างศักยภาพ
การตรวจสอบภายใน ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ด้าน
การบริหารงบประมาณ   
ตามนโยบายรัฐบาล 

ณ โรงแรมรอยัล ทวินส์ 
พาเลซ จ.ชลบุรี 

๔. นางสาวขวัญใจ   
คงชีพ 

28-30 ต.ค. 58 
 
 

โครงการสัมมนาจัดท าแผน
ระยะยาว 15 ปี มทร.
รัตนโกสินทร์ : การวิเคราะห์
คู่เปรียบเทียบและการ
ทบทวน SWOT 

ณ ห้องประชุม A508   
ชั้น 5 คณะสถาปัยกรรม
ศาสตร์และการออกแบบ 

  9-13 พ.ย. 58 
 
 

โครงการเสริมสร้างศักยภาพ
การตรวจสอบภายในของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 

ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ 
กรุงเทพฯ 

  19 พ.ย. 58 
 
 

โครงการสัมมนาจัดท าคู่มือ
ตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ 

 ณ ห้องประชุมคชาธาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
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รายงานประจ าปี ๒๕๕๙ / ส านักงานตรวจสอบภายใน 

 

 

ล าดับ ชื่อ-สกุล วัน เดือน ป ี กิจกรรม สถานที่ 

  19-21 ม.ค. 59 โครงการสัมมนาจัดท าแผน
ระยะยาว 15 ปี 

ณ ผึ้งหวานรีสอร์ท         
จ. กาญจนบุรี 

  23-25 ก.พ. 59 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้
ตรวจสอบภายใน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล 

ณ ทรายทองรีสอร์ท      
จ. ตรัง 

  8-9 มี.ค. 59 โครงการพัฒนาบุคลากรด้าน
การวางแผนและจัดท า
งบประมาณ ประจ าปี 

ณ โรงแรมเอเชียชะอ า   
จ. เพชรบุรี       

  16 มี.ค. 59 โครงการอบรมตัวบ่งชี้การ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

ณ ห้องประชุมคเชนทร์ 
ชั้น ๓ 

  21-31 มี.ค. 59 โครงการอบรมหลักสูตรนัก
ตรวจสอบภายในภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 หลักสูตร ด้านการ
ตรวจสอบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ณ โรงแรมเดอะทวิน  
ทาวเวอร์ ถนนรองเมือง 
กรุงเทพฯ 

๕ ว่าที่ รต.ทิชากร     
เกตุแก้ว 

15-16 ต.ค. 59 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การสร้างงานกราฟฟิคและ
ตกแต่งภาพแบบมัลติมีเดีย” 

ณ ห้องประชุม 
RMUTR IT ACADEMY 
ชั้น 5 อาคารส านักวิทย
บริการ 

  20 ต.ค. 58 โครงการพัฒนาระบบการ
บริหารงานบุคคล เรื่อง การ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของข้าราชการ และพนักงาน
มหาวิทยาลัย 

ณ ห้องประชุมคชาธาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ 



45 
 

 
รายงานประจ าปี ๒๕๕๙ / ส านักงานตรวจสอบภายใน 

 

 

 

 

ล าดับ ชื่อ-สกุล วัน เดือน ป ี กิจกรรม สถานที่ 

  9-13 พ.ย. 58 โครงการเสริมสร้างศักยภาพ
การตรวจสอบภายในของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 

ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ 
กรุงเทพฯ 

  23-25 ก.พ. 59 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้
ตรวจสอบภายใน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล 

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 
และห้องประชุมไอยรา 
ชั้น 3 

  24-25 มี.ค. 59 โครงการฝึกอบรมการสร้าง
ความตระหนักเรื่อง ความ
มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
เพ่ือปูองกันการเข้าถึงจากผู้ซึ่ง
ไม่ได้รับอนุญาต 

ณ ห้องประชุม RMUTR 
IT ACADEMY         
ส านักวิทยบริการ 

  25 พ.ค. -5 มิ.ย. 58 โครงการอบรมหลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบ
ภายในภาครัฐ (CGIA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 “หลักสูตร 
Fundamental” 

ณ โรงแรมเดอะทวิน   
ทาวเวอร์ ถนนรองเมือง 
กรุงเทพฯ 

  26-27 ส.ค. 59 โครงการเสริมสร้างศักยภาพ
การตรวจสอบภายในของ
กระทรวงศึกษาธิการ ด้านการ
บริหารงบประมาณตาม
นโยบายรัฐบาล 

ณ โรงแรมรอยัล ทวินส์ 
พาเลซ จ.ชลบุรี 
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รายงานประจ าปี ๒๕๕๙ / ส านักงานตรวจสอบภายใน 

 

 

 

 

 

 

ล าดับ ชื่อ-สกุล วัน เดือน ป ี กิจกรรม สถานที่ 

๖ นางศุภรัตน์     
วงศ์ศรี 

15-16 ต.ค. 58 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การสร้างงานกราฟฟิกและ
ตกแต่งภาพแบบมัลติมีเดีย” 

ณ ห้องประชุม RMUTR 
IT ACADEMY         
ส านักวิทยบริการ 

  10-11 พ.ย. 58 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยเทคนิค 
SEO 

ณ ห้องประชุม RMUTR 
IT ACADEMY         
ส านักวิทยบริการ 

     13 พ.ย. 58 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ทักษะวิชาการด้านภาษาไทย 

ณ ห้องประชุม A ๕๐๘ 
ชั้น ๕ คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และ
การออกแบบ 

  24-25 ธ.ค.58 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การพัฒนาบุคลากรเพ่ือการ
บริหารและจัดการเครือข่าย” 

ณ ห้องประชุม RMUTR 
IT ACADEMY         
ส านักวิทยบริการ 

  24-25 มี.ค. 59 โครงการฝึกอบรมการสร้าง
ความตระหนักเรื่องความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศเพ่ือ
ป้องกันการเข้าถึงจากผู้ซึ่งไม่ได้
รับอนุญาต 

ณ ห้องประชุม RMUTR 
IT ACADEMY         
ส านักวิทยบริการ 
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รายงานประจ าปี ๒๕๕๙ / ส านักงานตรวจสอบภายใน 

 

 

 

 

  ๔.๒  ตารางสรุปผลเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ส านักงานตรวจสอบภายใน 

ล าดับที่ วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที ่ ผู้เข้าร่วม 
1         18 ต.ค. 58 เข้าร่วมพิธีพุทธาภิเษก ณ วัดสุทัศนเทพ   

วราราม 
นางพรทิพย์   ธรรมปรีชา 

๒        21 ต.ค. 58 โครงการเฉลิมพระเกียรติ
สถาบันพระมหากษัตริย์   
“เฉลิมพระเกียรติพระปิย
มหาราช 

ณ ลานโถงชั้นล่าง   
อาคารส านักวิทย
บริการฯ 

นางพรทิพย์   ธรรมปรีชา  

3 1 ธ.ค. 58 โครงการอบรมฝึกซ้อมการ
ดับเพลิงเบื้องต้น และการ
ฝึกซ้อมการหนีไฟ 

ณ หอประชุม
บัวสวรรค์ 
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ 

นางสาวชาคริยา  รักไทย   
นางสาวจิตสุภา  หนองเป็ด  
นางสาวขวัญใจ   คงชีพ      
ว่าที่ร้อยตรีทิชากร  เกตุแก้ว 
นางศุภรัตน์  วงศ์ศรี 

4 3 ธ.ค. 58 โครงการเฉลิมพระเกียรติ
สถาบันพระมหากษัตริย์ 
(เทิดไท้ 88 พรรษา      
องค์ราชันย์) 

ณ ห้องประชุม
คชาธาร 
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ 

นางพรทิพย์   ธรรมปรีชา
นางสาวชาคริยา  รักไทย   
นางสาวจิตสุภา  หนองเป็ด  
นางสาวขวัญใจ   คงชีพ      
ว่าที่ร้อยตรีทิชากร  เกตุแก้ว 
นางศุภรัตน์  วงศ์ศรี 

5 18 ม.ค. 59 โครงการวันคล้ายวัน
สถาปนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ 

ณ ห้องประชุม
คชาธาร 
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ 
 
 
 

นางพรทิพย์   ธรรมปรีชา
นางสาวชาคริยา  รักไทย   
นางสาวจิตสุภา  หนองเป็ด  
นางสาวขวัญใจ   คงชีพ      
ว่าที่ร้อยตรีทิชากร  เกตุแก้ว 
นางศุภรัตน์  วงศ์ศรี 
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รายงานประจ าปี ๒๕๕๙ / ส านักงานตรวจสอบภายใน 

 

ล าดับที่ วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที ่ ผู้เข้าร่วม 
6 11 ก.พ. 59 เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน

โครงการแข่งขันเพ่ือสร้าง
วิชาการด้านโครงสร้างด้วย
ไม้ไอศกรีม 

ณ อาคารฝึกปฏิบัติ
คณะวิศวฯ 
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ 

นางพรทิพย์   ธรรมปรีชา 

7 8 เม.ย. 59 โครงการสืบสานประเพณี
ไทยวันสงกรานต์ และวัน
ผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจ าปี 
2559 

ณ ห้องประชุม
คชาธาร 
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ 
 

นางพรทิพย์   ธรรมปรีชา
นางสาวชาคริยา  รักไทย   
นางสาวจิตสุภา  หนองเป็ด  
นางสาวขวัญใจ   คงชีพ      
ว่าที่ร้อยตรีทิชากร  เกตุแก้ว 
นางศุภรัตน์  วงศ์ศรี 

8 25 ส.ค. 59 โครงการไหว้ครู ประจ าปี
การศึกษา 2559 

ณ หอประชุม
บัวสวรรค์
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ 

นางพรทิพย์   ธรรมปรีชา 

9 15 ก.ย. 59 พิธีบวงสรวงอันเชิญพระ
บรมรูปพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ประดิษฐานพระบรมราชา   
นุสาวรีย์ และพิธีวางพานพุ่ม 

ส านักงานอธิการบดี นางพรทิพย์   ธรรมปรีชา
นางสาวชาคริยา  รักไทย   
นางสาวจิตสุภา  หนองเป็ด  
นางสาวขวัญใจ   คงชีพ      
ว่าที่ร้อยตรีทิชากร  เกตุแก้ว 
นางศุภรัตน์  วงศ์ศรี 

10 16 ก.ย. 59 โครงการสัมมนาผู้บริหาร 
และร่วมงานมุทิตาจิตแด่ผู้
เกษียณอายุราชการ 

ณ ห้องประชุม A 
508 ชั้น 5 อาคาร  
สิรินธร ณ ห้อง
ประชุมคชาธาร 

นางพรทิพย์   ธรรมปรีชา
นางสาวชาคริยา  รักไทย   
นางสาวจิตสุภา  หนองเป็ด  
นางสาวขวัญใจ   คงชีพ      
ว่าที่ร้อยตรีทิชากร  เกตุแก้ว 
นางศุภรัตน์  วงศ์ศรี 
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รายงานประจ าปี ๒๕๕๙ / ส านักงานตรวจสอบภายใน 

 

 

ภาคผนวก  
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รายงานประจ าปี ๒๕๕๙ / ส านักงานตรวจสอบภายใน 
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รายงานประจ าปี ๒๕๕๙ / ส านักงานตรวจสอบภายใน 
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รายงานประจ าปี ๒๕๕๙ / ส านักงานตรวจสอบภายใน 
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รายงานประจ าปี ๒๕๕๙ / ส านักงานตรวจสอบภายใน 
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รายงานประจ าปี ๒๕๕๙ / ส านักงานตรวจสอบภายใน 
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รายงานประจ าปี ๒๕๕๙ / ส านักงานตรวจสอบภายใน 
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รายงานประจ าปี ๒๕๕๙ / ส านักงานตรวจสอบภายใน 

 

ภาพกิจกรรมของส านักงานตรวจสอบภายใน 

  การตรวจสอบหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
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รายงานประจ าปี ๒๕๕๙ / ส านักงานตรวจสอบภายใน 
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รายงานประจ าปี ๒๕๕๙ / ส านักงานตรวจสอบภายใน 

 

 

 

 

 

  

กิจกรรมเข้ารับการอบรมของบุคลากรส านักงานตรวจสอบภายใน 



59 
 

 
รายงานประจ าปี ๒๕๕๙ / ส านักงานตรวจสอบภายใน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยฯ 
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รายงานประจ าปี ๒๕๕๙ / ส านักงานตรวจสอบภายใน 
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รายงานประจ าปี ๒๕๕๙ / ส านักงานตรวจสอบภายใน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย
ประจ ามประจ า


