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 ผลงานเล่มน้ี ผู้จัดทําได้วิเคราะห์ผลการสอบทาน/ตรวจสอบการบริหารทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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1. หลักการและเหตุผล
ผลงานนี้ จัดทําข้ึนเพ่ือเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย 

สวนดุสิต เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยอํานาจตามความในขอ 14 แหงขอบังคับ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วาดวยการบริหารการวิจัย พ.ศ. 2559 ซ่ึงกําหนดวา "ใหมีการตรวจสอบการบริหารทุน
สถาบันวิจัยและพัฒนา และรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการบริหารการวิจัย ไมนอยกวาปงบประมาณ
ละ 1 ครั้ง” (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2559) นั้น 

ตามท่ี มหาวิทยาลัยสวนดุสิตไดมีการแตงตั้งเจาหนาท่ีการเงินของสวนงานเปนผูรับผิดชอบในการ
ตรวจสอบความถูกตองของรายงานการรับ จาย และหลักฐานของโครงการ แตเนื่องจากปจจุบันมีจํานวน
หนวยงานท่ีไดรับเงินรายไดจากเงินทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ิมข้ึน อีกท้ังการจัดทํารายงานรายรับ – รายจาย 
โครงการ และหลักฐานการจายไมผานการตรวจสอบจากเจาหนาท่ีของสถาบันวิจัยและพัฒนา/มหาวิทยาลัย 
ดังนั้น เพ่ือใหการตรวจสอบการบริหารจัดการทุนสถาบันวิจัยและพัฒนามีความครอบคลุม ครบถวน และถูกตอง 
อาศัยอํานาจตามความในขอ 6 (7) และขอ 14 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วาดวย การบริหารการวิจัย 
พ.ศ. 2559 (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2559) ดังแสดงในภาคผนวก ก – 1 ประกอบกับคณะกรรมการบริหารวิจัย
ไดมีมติในการประชุมครั้งท่ี 6/2561 เม่ือวันท่ี 20 กันยายน พ.ศ. 2561 (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2561) 
มหาวิทยาลัยจึงมีคําสั่งแตงต้ังคณะอนุกรรมการตรวจสอบการบริหารทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา (มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต, 2562) ซ่ึงมีคณะกรรมการจํานวน 7 คน โดยมีรายนามและอํานาจหนาท่ีดังท่ีไดเสนอไวในภาคผนวก ก 
- 4 มีผลตั้งแตวันท่ี 16 มกราคม 2562 ซ่ึงเปนไปตามยุทธศาสตรของแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 
2561 – 2564 ในประเด็น “การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพ สามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนอยาง
เปนรูปธรรม” นําไปสูการบรรลุเปาประสงคคือ “ผลงานวิจัยและนวัตกรรมมีคุณภาพกอใหเกิดประโยชนตอการ
พัฒนามหาวิทยาลัยเศรษฐกิจ ชุมชน สังคม และการตอยอดองคความรูเชิงวิชาการอยางเปนรูปธรรม” 
(มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2561, น. 82) 

ดังนั้น การจัดทําผลงานวิเคราะหเพ่ือพัฒนางานนี้ จึงมีความมุงหวังใหเกิดการเสนอแนะแนวทางการ
บริหารจัดการทุนสถาบันวิจัยและพัฒนาของหนวยงาน ใหมีความครอบคลุม ครบถวน และถูกตอง เพ่ือผลักดันให
สามารถดําเนินงานตามยุทธศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพจากขอเสนอแนะเชิงกลยุทธของผลงานนี้ 

2. วัตถปุระสงค
1. เพ่ือสอบทาน/ตรวจสอบเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของกับการรับเงิน การเบิกจายเงิน และการรายงาน

ทางการเงินของหนวยงาน ท้ังการตรวจสอบทางการเงิน วิธีการปฏิบัติงาน และการจัดวางระบบของการบริหาร
ทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา 

2. เพ่ือเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการทุนสถาบันวิจัยและพัฒนาใหมีความครอบคลุม ครบถวน
และถูกตอง 

3. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. สามารถใหขอเสนอแนะแกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต หรือผูท่ีเก่ียวของอยางถูกตอง
2. สามารถใหคําปรึกษาแนวปฏิบัติ ระเบียบ ประกาศ ท่ีถูกตองและใชในปจจุบันได

การวิเคราะหผลการสอบทาน/ตรวจสอบการบริหารทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณีเงินรายไดจากทุนอุดหนุนการวิจัยของหนวยงาน 

ภายในมหาวิทยาลัยสวนดสุิต 



4. นิยามศัพท
คณะอนุกรรมการตรวจสอบการบริหารทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

หมายถึง คณะกรรมการท่ีไดรับการพิจารณาแตงตั้งจากคณะกรรมการบริหารวิจัย มีหนาท่ีตรวจสอบการ
บริหารทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา และรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการบริหารการวิจัย ไมนอยกวา
ปงบประมาณละ 1 ครั้ง (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2562) 

การสอบทาน หมายถึง การสอบยอนกลับรายการวามีหลักฐานหรือ วารายการท่ีเกิดข้ึนนั้นเปนจริง 
หรือไม 

การตรวจสอบ หมายถึง การตรวจสอบความถูกตองของการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามท่ีมาตรฐาน
บัญชีกําหนดไว 

ทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา หมายถึง รายไดและทรัพยสินท่ีอยูในบัญชีทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตามประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การบริหารทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 
2560 (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2560) 

เงินรายไดจากเงินทุนอุดหนุนการวิจัยของหนวยงาน หมายถึง เงินทุนอุดหนุนการวิจัยท่ีไมใชงบบํารุง
การศึกษาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต หักเขาหนวยงานท่ีผูวิจัยสังกัดอยู รอยละ 2 ประกาศมหาวิทยาลัย 
สวนดุสิต เรื่อง หลักเกณฑ วิธีปฏิบัติ การเสนอโครงการวิจัย และอัตราการจายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 
2559 (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2559) 

5. การรวบรวมขอมูลการดําเนินงานสอบทาน/ตรวจสอบเพ่ือใชในการวิเคราะห 
5.1 เปาหมายการดําเนินงานสอบทาน/ตรวจสอบของคณะอนุกรรมการตรวจสอบการบริหารทุน

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
แผนการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบการบริหารทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไดมีการหารือรวมกันระหวางคณะอนุกรรมการฯ เพ่ือวางแผนการประชุมและ
กํากับติดตามใหการดําเนินงานเปนไปตามวัตถุประสงค โดยกําหนดใหมีการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
การบริหารทุนสถาบันวิจัยและพัฒนาอยางนอย 5 ครั้ง มีเปาหมายการสอบทาน/ตรวจสอบหนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัย (คณะ/ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง) ท่ีไดรับเงินรายไดจากทุนอุดหนุนการวิจัยของหนวยงาน ประจําป
งบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) จํานวน 13 หนวยงาน ดังแสดงในตารางท่ี 1 
แผนการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ ดังนี้ 

ตารางท่ี 1 แผนการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบการบริหารทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ลําดับ รายการ วันท่ีดําเนินการ 

1 ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบการบริหารทุน
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ครั้งท่ี 1 เพ่ือพิจารณาแผนการดําเนินงานของ
คณะอนุ กร รมการตรวจสอบการบริห าร ทุน
สถาบันวิจัยและพัฒนา และหัวขอและขอบเขตการ
ตรวจสอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

วันท่ี 8 ก.พ. 62 
09.30 – 12.00 น. 

หองประชุม Conference Room 2 ชั้น 4 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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ลําดับ รายการ วันท่ีดําเนินการ 

2 ทําบันทึกเพ่ือแจงหนวยงานทราบหัวขอและขอบเขต
การตรวจสอบ ประจําปงบประมาณ 2562 และ
เตรียมเอกสารหลักฐาน  โดยฝ าย เลขานุการ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ 

ระหวางวันท่ี 11 – 15 ก.พ. 62 
(ภายหลังจากมติท่ีประชุมฯ ครั้งท่ี 1) 

3 ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบการบริหารทุน
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ครั้งท่ี 2 เพ่ือพิจารณาเอกสารหลักฐานท่ี
เก่ียวของกับการรับเงิน การเบิกจายเงิน และการ
รายงานทางการเงินของหนวยงาน จํานวน 13 
หนวยงาน 

วันท่ี 28 ก.พ. 62 
10.00 – 12.00 น. 

หองประชุมเรวดี ชั้น 3 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

4 ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบการบริหารทุน
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ครั้งท่ี 3 เพ่ือพิจารณา 
1. รายงานการติดตามเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของ
กับการรับเงิน การเบิกจายเงิน และการรายงานทาง
การเงินของหนวยงาน 
2. (ราง) หัวขอของรายงานคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบการบริหารทุนสถาบันวิจยัและพัฒนา 

วันท่ี 21 มี.ค. 62 
13.30 – 16.00 น. 

หองประชุม Sharing Room ชั้น 1 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

5 ฝายเลขานุการคณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ จัดทํา
รายงานสรุปผลการดําเนินงานฯ เพ่ือเสนอตอคณะ
กรรมการบริหารการวิจัย 

ระหวางวันท่ี 22 มี.ค. – 5 เม.ย. 62 

6 ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบการบริหารทุน
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ครั้งท่ี 4 เพ่ือพิจารณารายงานสรุปผลการ
ดําเนินงานสอบทาน/ตรวจสอบการบริหารทุน
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2562 

วันท่ี 17 เม.ย.62 
13.30 – 16.00 น. 

หองประชุม Sharing Room ชั้น 1 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

5.2 ขอบเขตการสอบทาน/ตรวจสอบ 
5.2.1 การสอบทาน/ตรวจสอบการใชจายงบประมาณของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 
สําหรับในปงบประมาณ พ.ศ.2561 สํานักงานการตรวจเงินแผนดินเขาทําการตรวจสอบ

รายงานการเงินของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ.2561 (สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน, 2561) โดยให
จัดเตรียมเอกสารและขอมูลท่ีเก่ียวของเพ่ือประกอบการตรวจสอบ ไดแก เอกสารท่ีใชในการประกอบการ
เบิกจายออกตามหมวดคาใชจาย แบงออกเปน หมวดคาตอบแทน หมวดคาใชสอย หมวดคาวัสดุ และหมวดคา
สาธารณูปโภค รวมท้ังการเบิกจายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย ตามประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง 
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หลักเกณฑ วิธีปฏิบัติ การเสนอโครงการวิจัย และอัตราการจายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2559 
(มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2559) ดังแสดงในภาคผนวก ก - 3 

5.2.2 การสอบทาน/ตรวจสอบการบริหารทุนสถาบันวิจัยและพัฒนาของคณะอนุกรรมการฯ 
สําหรับในปงบประมาณ พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ไดกําหนดวิธีการสอบทาน/

ตรวจสอบทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา จํานวน 2 วิธี โดยไดแบงขอบเขต และเอกสาร/หลักฐานท่ีใชในการสอบ
ทาน/ตรวจสอบของหนวยรับตรวจ ระยะเวลาท่ีสอบทาน/ตรวจสอบ และรูปแบบและอัตราการใชจายอางอิง 
จํานวน 2 ฉบับ ตามประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การบริหารทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2560 
(มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2560) ดังแสดงในภาคผนวก ก - 2 และประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง 
หลักเกณฑ วิธีปฏิบัติ การเสนอโครงการวิจัย และอัตราการจายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2559 
(มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2559) ดังแสดงในภาคผนวก ก - 3 รายละเอียด ดังนี้ 

1) การสอบทาน/ตรวจสอบทางการเงิน เปนการสอบทาน/ตรวจสอบความถูกตอง
เชื่อถือไดของหนวยงานท่ีไดรับเงินรายไดจากเงินทุนอุดหนุนการวิจัย จํานวน 13 หนวยงาน ไดแก 1) คณะ 
ครุศาสตร 2) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 3) คณะวิทยาการจัดการ 4) คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 5) คณะพยาบาลศาสตร 6) โรงเรียนกฎหมายและการเมือง 7) โรงเรียนการทองเท่ียวและการ
บริการ 8) โรงเรียนการเรือน 9) วิทยาเขตสุพรรณบุรี 10) ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง ตรัง 11) ศูนยการศึกษา
นอกท่ีตั้ง ลําปาง 12) สํานักกิจการพิเศษ 13) บัณฑิตวิทยาลัย ซ่ึงพิจารณาจากขอมูลบัญชีธนาคาร 
(Statement) กับยอดเงินคงเหลือในบัญชีธนาคารทุกสิ้นเดือนของหนวยงาน ใหถูกตองตรงกับรายการการ
บันทึกบัญชีรับจายเงิน และมีการสงใหหัวหนาหนวยงานสอบทาน/ตรวจสอบทุกสิ้นเดือน 

2) การสอบทาน/ตรวจสอบการบริหาร เปนการสอบทาน/ตรวจสอบการ
บริหารงาน วิธีการปฏิบัติงาน และการจัดวางระบบการเงินของการบริหารทุนสถาบันวิจัยและพัฒนาท่ี
เหมาะสมสอดคลองกับภารกิจ 

6. การทบทวนวรรณกรรม
การทบทวนวรรณกรรมในผลงานนี้ เนนการทบทวนองคความรูจากงานวิจัย ทฤษฎี แนวคิด และ

เอกสารอ่ืน ๆ ท่ีมีประโยชนตอการวิเคราะหผลการสอบทาน/ตรวจสอบการบริหารทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณีเงินรายไดจากทุนอุดหนุนการวิจัยของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต โดยการทบทวนวรรณกรรมแบงเปน 2 สวนสําคัญดังนี้ 

1. สาเหตุของปญหาท่ีพบ
สํานักตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2555) ไดจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูการ

พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานสํานักตรวจสอบภายในดวยกระบวนการจัดการความรู เรื่อง การตรวจสอบ
การบริหารเงินอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ใหกับบุคลากรสํานักตรวจสอบภายใน 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จํานวน 11 คน เพ่ือนําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานตรวจสอบการ
บริหารเงินอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน พบวา 
ปญหา/อุปสรรคท่ีตรวจพบซ่ึงสอดคลองกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต คือ 1) หนวยงานไมจัดทําทะเบียนคุมดาน
การบริหารงานวิจัย 2) ทะเบียนคุมดานการบริหารการวิจัยไมเปนปจจุบัน 3) ขอเอกสารประกอบการ
ตรวจสอบคอนขางยาก 4) การใชจายเงินอุดหนุนการวิจัยไมเปนไปตามระเบียบกําหนด 5) สวนใหญหนวยงาน
จัดเก็บเอกสารการเบิกจายไมครบถวน 

4



สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (2560) ไดจัดโครงการ “เครือขายการจัดการความรูนัก
ตรวจสอบภายในระหวางมหาวิทยาลัย” โดยวิทยากรจากสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน เม่ือวันท่ี 23 มีนาคม 
2560 พบวา ขอสังเกตท่ีพบบอยในเรื่องขอมูลทางบัญชี และการจัดทํารายงาน/งบการเงินซ่ึงสงผลให 
งบการเงินมิไดแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานท่ีแทจริง คือ 1) ไมมีการตัดรายการระหวางกัน/ตัด
รายการระหวางกันไมครบถวน 2) บันทึกบัญชีเฉพาะรายได (สุทธิ) รายไดหลังหักคาใชจายเม่ือโครงการแลว
เสร็จ 3) รายไดและคาใชจายจากเงินอุดหนุการวิจัยจากแหลงทุนภายนอก ลงบัญชีเงินรับฝาก (หนี้สิน) 4) 
บัญชีกองทุนจากการบริจาค หรือเงินกองทุนอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัย แสดงเพียงรายการเคลื่อนไหวเพ่ิม/ลด ใน
สวนของทุน 5) รายไดคางรับ/คาใชจายคางจาย บันทึกไมตรงตามงวดบัญชี สวนใหญบันทึกตามเกณฑเงินสด 

สรุปไดวา เม่ือสอบทาน/ตรวจสอบการปฏิบัติเก่ียวกับการรับ – เบิกจายเงิน และรายงานการบัญชี 
รวมท้ังวิธีการปฏิบัติงาน และการวางระบบการเงินของการบริหารจัดการเงินอุดหนุนการวิจัย โดยมีประเด็นท่ี
ตรวจพบในภาพรวม พบวา บางหนวยงานยังขาดความเขาใจแนวทางการบริหารจัดการเงินอุดหนุนการวิจัย 
รวมท้ังผูปฏิบัติงานประจําหนวยงานท่ีไดรับมอบหมายทําหนาท่ีดําเนินการจายเงินและบันทึกบัญชีสอบทาน/
ตรวจสอบขาดความรู ความเขาใจ ในวิธีการปฏิบัติงาน และการจัดวางระบบของการบริหารทุนสถาบันวิจัย
และพัฒนา ทําใหการบริหารจัดการเงินอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยยังไมมีประสิทธิภาพเต็มท่ี 

2. การแกปญหา/ ความเส่ียงในการปฏิบัติงาน
วรลักษณ จรัสดํารงนิตย และคณะ (2560) เสนอแนะตอหนวยงานท่ีเก่ียวของในงานวิจัย เรื่อง 

การศึกษาปญหาการเบิกจายเงินอุดหนุนวิจัย ภายใตการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร 
วา แนวทางในการปรับปรงุแกไขปญหาการเบิกจายเงินอุดหนุนการทําวิจัย ภายใตการจัดสรรงบประมาณของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร เห็นควรปรับปรุงกระบวนการการเบิกจายเงินอุดหนุนการทําวิจัยใหม เพ่ือใหการ
เบิกจายเงินอุดหนุนการทําวิจัยมีความคลองตัวและรวดเร็ว ภายใตหลักความถูกตอง โปรงใส ตรวจสอบได 
และควรจัดใหมีการประชุมหรืออบรมเพ่ือสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับกระบวนการ ข้ันตอน ในการเบิก
จายเงินอุดหนุนการทําวิจัย พรอมท้ังจัดทําคูมือแสดงกระบวนการ ข้ันตอน การเบิกจายเงินอุดหนุนการทําวิจัย 
และระเบียบท่ีเก่ียวของเผยแพรใหแกนักวิจัยไดศึกษา 

วัลลภ ประเสริฐ และคณะ (2561) เสนอแนะตอมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีควรจัดทํา
ระเบียบวิธีปฏิบัติและคูมือการเบิกจายงบประมาณใหชัดเจน เพ่ือใหทุกคณะไดศึกษาและเพ่ือเปนแนวทางให
ผูปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานใหเปนไปในทิศทางเดียวกันและถูกตองตามระเบียบการเบิกจายงบประมาณ 
โดยทุกคณะควรเขามีสวนรวมในการจัดทาระเบียบหรือคูมือ สงเสริมใหบุคลากรเขารับการอบรมในเรื่องท่ี
เก่ียวของกับการเบิกจายงบประมาณเพ่ือเพ่ิมทักษะและสมรรถนะในการทางาน และเพ่ิมชองทางการสื่อสาร
ผานทางโซเชียลมีเดีย เชน ไลน เฟซบุก ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของเข็มเพชร พูลสงวน (2555) ท่ีเสนอแนะ
วาควรมีการนําเทคโนโลยีใหมเขามาชวยในการทํางานเพ่ือจะชวยใหการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีใหรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน ควรมีการเรียนรูเก่ียวกับเทคโนโลยีโดยการอบรมใชงานใหแกบุคลากร 

สวนแนวทางการแกปญหาในการสอบทาน/ตรวจสอบการบริหารทุนสถาบันวิจัยและพัฒนาใน
ภาพรวมใหขอเสนอแนะวา สถาบันวิจัยและพัฒนาควรทําคูมือปฏิบัติงานของกระบวนการ “การสอบทาน/
ตรวจสอบของการบริหารทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา” เพ่ือเปนประโยชนตอหนวยงาน และเปนไปตามกฎ 
ระเบียบ หลักเกณฑและคําสั่งท่ีเก่ียวของ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยดังกลาว 
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7. ผลการศึกษาและวิจารณ
จากแผนการดําเนินงาน และขอบเขตการตรวจสอบการบริหารเงินรายไดจากทุนอุดหนุนการวิจัยของ

หนวยงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิตไดกําหนดใหคณะอนุกรรมการตรวจสอบการบริหารทุนสถาบันวิจัยและ
พัฒนา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดําเนินการตรวจสอบและใหคําปรึกษาแนะนําการบริหารเงินรายได
จากทุนอุดหนุนการวิจัยของหนวยงาน ประจําปงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) 
เม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2562 ตามจํานวนเงินท่ีไดรับ ท้ังนี้ เงินรายไดจากเงินทุนอุดหนุนการวิจัยของ
หนวยงาน ประจําปงบประมาณ 2561 ดังกลาวนั้น หมายถึง เงินท่ีมหาวิทยาลัยหักเขาบัญชีธนาคารของ
หนวยงานท่ีผูวิจัยสังกัดอยู รอยละ 2 เปนคาสาธารณูปโภคซ่ึงหนวยงานสามารถนําเงินไปใชใหเกิดประโยชน
ตรงตามวัตถุประสงคของการบริหารทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยเฉพาะการนําไปพัฒนางานดานการวิจัย ซ่ึง
มีวิธีการปฏิบัติงาน และการจัดวางระบบของการบริหารเงินรายไดตามท่ีหนวยงานกําหนด และปจจุบัน
โครงการวิจัยในแตละประเภทเงินไดปดโครงการเรียบรอยแลว ดังแสดงในตารางท่ี 2 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 2 แสดงจํานวนเงินรายไดจากทุนอุดหนุนการวิจัยของหนวยงาน ประจําปงบประมาณ 2561 
(1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) ท่ีไดรับ 
ลําดับ หนวยงาน โครงการ จํานวนเงิน 

(บาท) 
จํานวนเงิน 
รวม (บาท) 

1 คณะครุศาสตร 1) โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือแกปญหา
หรือสรางความเขมแข็งดานสังคม ชุมชน
ความม่ันคง และคุณภาพชีวิตประชาชน
ตามยุทธศาสตรของประเทศ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561

2) โครงการวิจัยเพ่ือสรางสะสมองคความรูท่ีมี
ศักยภาพ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

3) โครงการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสราง/สะสม
องคความรูท่ีมีศักยภาพ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561

27,000.00 

4,251.64 

107,235.94 

138,487.58 

2 คณะมนุษยศาสตร 
และสังคมศาสตร 

1) โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือแกปญหา
หรือสรางความเขมแข็งดานสังคม ชุมชน
ความม่ันคงและคุณภาพชีวิตประชาชน
ตามยุทธศาสตรของประเทศ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561

2) โครงการวิจัยเพ่ือสรางสะสมองคความรูท่ีมี
ศักยภาพ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

3) โครงการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสราง/สะสม
องคความรูท่ีมีศักยภาพ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561

10,000.00 

6,572.20 

21,940.80 

38,513.00 

3 คณะวิทยาการ 
จัดการ 

1) โครงการวิจัยและนวัตกรรมใน
อุตสาหกรรมยุทธศาสตรและเปาหมายของ
ประเทศ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2561

2) โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือแกปญหา
หรือสรางความเขมแข็งดานสังคม ชุมชน
ความม่ันคง และคุณภาพชีวิตประชาชน
ตามยุทธศาสตรของประเทศ ประจาํป
งบประมาณ พ.ศ. 2561

3) โครงการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสราง/สะสม
องคความรูท่ีมีศักยภาพ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561

71,370.00 

22,000.00 

29,958.30 

123,328.30 

4 คณะวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยี 

1) โครงการวิจัยและนวัตกรรมใน
อุตสาหกรรมยุทธศาสตรและเปาหมายของ
ประเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

541,568.60 952,016.44 
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ลําดับ หนวยงาน โครงการ จํานวนเงิน 
(บาท) 

จํานวนเงิน 
รวม (บาท) 

2) โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือแกปญหา
หรือสรางความเขมแข็งดานสังคม ชุมชน
ความม่ันคง และคุณภาพชีวิตประชาชน
ตามยุทธศาสตรของประเทศ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561

3) โครงการวิจัยเพ่ือสรางสะสมองคความรูท่ีมี
ศักยภาพ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

4) โครงการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสราง/สะสม
องคความรูท่ีมีศักยภาพ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561

100,000.00 

24,996.00 

285,451.84 

5 คณะพยาบาล 
ศาสตร 

1) โครงการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสราง/สะสม
องคความรูท่ีมีศักยภาพ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561

16,887.80 16,887.80 

6 บัณฑิตวิทยาลัย 1) โครงการวิจัยและนวัตกรรมใน
อุตสาหกรรมยุทธศาสตรและเปาหมายของ
ประเทศ ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2561

2) โครงการวิจัยเพ่ือสรางสะสมองคความรูท่ีมี
ศักยภาพ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

3) โครงการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสราง/สะสม
องคความรูท่ีมีศักยภาพ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561

118,996.12 

15,300.00 

33,871.30 

168,167.42 

7 โรงเรียนกฎหมาย 
และการเมือง 

1) โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือแกปญหา
หรือสรางความเขมแข็งดานสังคม ชุมชน
ความม่ันคง และคุณภาพชีวิตประชาชน
ตามยุทธศาสตรของประเทศ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561

2) โครงการวิจัยเพ่ือสรางสะสมองคความรูท่ีมี
ศักยภาพ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

3) โครงการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสราง/สะสม
องคความรูท่ีมีศักยภาพ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561

63,000.00 

41,739.16 

43,959.54 

148,698.70 

8 โรงเรียนการ 
ทองเท่ียวและการ
บริการ 

1) โครงการวิจัยและนวัตกรรมใน
อุตสาหกรรมยุทธศาสตรและเปาหมายของ
ประเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

99,031.60 99,031.60 

9 โรงเรียนการเรือน 1) โครงการวิจัยและนวัตกรรมใน
อุตสาหกรรมยุทธศาสตรและเปาหมายของ

44,517.68 122,729.64 
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ลําดับ หนวยงาน โครงการ จํานวนเงิน 
(บาท) 

จํานวนเงิน 
รวม (บาท) 

ประเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
2) โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือแกปญหา

หรือสรางความเขมแข็งดานสังคม ชุมชน
ความม่ันคง และคุณภาพชีวิตประชาชน
ตามยุทธศาสตรของประเทศ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561

3) โครงการวิจัยเพ่ือสรางสะสมองคความรูท่ีมี
ศักยภาพ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

4) โครงการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสราง/สะสม
องคความรูท่ีมีศักยภาพ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561

18,000.00 

13,685.00 

46,526.96 

10 วิทยาเขต 
สุพรรณบุรี 

1) โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือแกปญหา
หรือสรางความเขมแข็งดานสังคม ชุมชน
ความม่ันคง และคุณภาพชีวิตประชาชน
ตามยุทธศาสตรของประเทศ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561

10,000.00 10,000.00 

11 ศูนยการศึกษา 
นอกท่ีตั้ง ตรัง 

1) โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือแกปญหา
หรือสรางความเขมแข็งดานสังคม ชุมชน
ความม่ันคง และคุณภาพชีวิตประชาชน
ตามยุทธศาสตรของประเทศ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561

2) โครงการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสราง/สะสม
องคความรูท่ีมีศักยภาพ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561

6,000.00 

7,769.00 

13,769.00 

12 ศูนยการศึกษา 
นอกท่ีตั้ง ลําปาง 

1) โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือแกปญหา
หรือสรางความเขมแข็งดานสังคม ชุมชน
ความม่ันคง และคุณภาพชีวิตประชาชน
ตามยุทธศาสตรของประเทศ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561

2) โครงการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสราง/สะสม
องคความรูท่ีมีศักยภาพ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561

20,000.00 

13,728.52 

33,728.52 

13 สํานักกิจการพิเศษ 1) โครงการวิจัยและนวัตกรรมใน
อุตสาหกรรมยุทธศาสตรและเปาหมายของ
ประเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

49,288.00 49,288.00 
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โดยใหหนวยงานท้ัง 13 หนวยงาน เตรียมเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของกับการรับเงิน การเบิกจายเงิน และการ
รายงานทางการเงิน ตามรายการเอกสาร / หลักฐานท่ีใชในการตรวจสอบ แสดงรายละเอียดดังตารางท่ี 3 ดังนี้ 

1. รายงานการบัญชี (บันทึกบัญชี และสงใหหัวหนาหนวยงานตรวจสอบทุกสิ้นเดือน)
2. บัญชีธนาคาร หรือ Statement ธนาคาร (ยอดเงินคงเหลือในบัญชีธนาคารทุกสิ้นเดือนถูกตองตรง

กับรายการบัญชี) 
3. วิธีการปฏิบัติงาน และการจัดวางระบบของการบริหารเงินรายได

ตารางท่ี 3 แสดงบัญชีธนาคาร แนวทางการบริหารจัดการทุนสถาบันวิจัยและพัฒนาของหนวยงาน 
ลําดับ หนวยงาน บัญชีธนาคาร แนวทางการบริหารจัดการ 

ทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ของหนวยงาน 

หมายเหตุ 

1 คณะครุศาสตร นายสิทธิพร เอ่ียมเสน, น.ส.
ทิพย ขําอยู และนางจันทรา 
สาดะระ 
เลขท่ีบัญชี 079-7-11873-4 
ธนาคารกรุงเทพ สาขา 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

มีการบันทึกบัญชีการรับ
จายเงิน 

2 คณะ 
มนุษยศาสตรและ 
สังคมศาสตร 

นางฉัตรแกว เภาวิเศษ และ
นายยุทธพงษ ลีลากิจไพศาล 
และนายจิตชิน จิตติสุขพงษ 
เลขท่ีบัญชี 079-7-100957-6 
ธนาคารกรุงเทพ สาขา 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

1. ใหผูปฏิบัติงานประจํา
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรท่ีไดรับ
มอบหมาย มีหนาท่ี
ดําเนินการเก่ียวกับการ
บันทึกบัญชี ดูแลรักษาสมุด
คูฝาก และตรวจสอบ
ยอดเงินคงเหลือใหถูกตอง 
2. การเบิกจาย โดยทํา
บันทึกขออนุมัติผานระบบ 
e-office เสนอคณบดี 
พรอมแนบโครงการหรือ
รายละเอียดประกอบการ
เสนอคณบดีเพ่ือพิจารณา
อนุมัติ 
3. ฝายธุรการประจํา
คณะฯ ทําเรื่องเบิกเงิน 
   3.1 ฝายธุรการของคณะ
ใหคณบดีและรองคณบดีลง
นามในใบเบิกเงิน 
   3.2 ฝายธุรการนําใบเบิก

ยังไม มีการนําเ งิน
สวนนี้ออกไปใช 
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ลําดับ หนวยงาน บัญชีธนาคาร แนวทางการบริหารจัดการ 
ทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ของหนวยงาน 

หมายเหตุ 

เงินไปถอนเงินสดท่ีธนาคาร 
   3.3 นําเงินท่ีไดรับสงตอ
ยังฝายการเงินของคณะ 
   3.4 ฝายการเงิน นําเงิน
ไปบริหารจัดการ และ
จัดเก็บหลักฐานการใชจาย 
4. การจัดเก็บเอกสารการ
ใชจาย เก็บอยางเปน
ระเบียบ และเปนหมวดหมู
เพ่ืองายตอการคนหาและ
ตรวจสอบ เก็บรักษาขอมูล
เอกสารหลักฐานไวท้ังใน
รูปแบบของไฟลและ
เอกสารตนฉบับ 

3 คณะวิทยาการ
จัดการ 

คณะวิทยาการจัดการ 
(กองทุนเงินสวัสดิการคณะ) 
เลขท่ีบัญชี 079-7-111936-9 
ธนาคารกรุงเทพ สาขา 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

- ยังไมมีวิธี
ปฏิบัติงานและการ
บริหารเงินรายได 

4 คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 

วิจัยคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต 
เลขท่ีบัญชี 079-7-11625-8 
ธนาคารกรุงเทพ สาขา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

การเบิกจายเปนไปตาม
ประกาศคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี เรื่อง
แนวทางการจายเงิน
ทุนอุดหนุนการวิจัย คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ.
2561 

5 คณะพยาบาล
ศาสตร 

น า ง ส า ว ด ว ง เ น ต ร 
ธรรมกุล และนางสาวณัฐยา 
ศรีทะแกว และ นางชุ ติมา 
ก า น ลํ า ใ ย  เ ล ข ท่ี บั ญ ชี 
020129490417 ธนาคารเพ่ือ
ก า ร เ ก ษ ต ร แ ล ะ ส ห ก ร ณ
การเกษตร สาขาถนนสิรินธร 

มี แ น ว ท า ง ก า ร บ ริ ห า ร
จัดการ เ งิน ทุนฯ โดยให
ประธานคณะกรรมการ
ดํ า เ นิ น กิ จ ก ร ร ม พั ฒน า
งานวิจัยและผลงานวิชาการ 
หรือผูปฏิบัติ งานประจํ า
คณะพยาบาลศาสตร ท่ี
ไดรับมอบหมาย มีหนาท่ี

ยังไมมีการนําเงิน
สวนนี้ออกไปใช 
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ลําดับ หนวยงาน บัญชีธนาคาร แนวทางการบริหารจัดการ 
ทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ของหนวยงาน 

หมายเหตุ 

ดํา เนินการเ ก่ียว กับการ
บันทึกบัญชีดูแลรักษาสมุด
คูฝากและตรวจสอบยอด
ค ง เ หลื อ ใ ห ถู ก ต อ ง โ ดย
สมํ่าเสมอ 

6 บัณฑิตวิทยาลัย - - มีการเปดบัญชี
กลางในนามคณะ 
และปจจุบันไดปด
บัญชีแลว ซ่ึงขอมูล
และเอกสารการ
บัญชีอยูภายใตการ
กํากับดูแลของฝาย
การเงิน
มหาวิทยาลัย 

7 โรงเรียนกฎหมาย
และการเมือง 

นายธนภัทร  ปจฉิมม และ
นายวัลลภ  หางไธสง และ
นางสาวเต็มใจ  มนตไธสงค  
เลขท่ีบัญชี  079-7-11716-5 
ธนาคารกรุงเทพ สาขา 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

มีแนวทางการนําเงินเขา
บัญชี และการเบิกเงินจาก
บัญชี ท้ังนี้ อยูระหวางการ
จัดทําแนวทางการเบิกจาย 
พ.ศ.... ของโรงเรียน
กฎหมายและการเมือง 

8 โรงเรียนการ
ทองเท่ียวและ
การบริการ 

โรงเรียนการทองเท่ียวและ
การบริการ เลขท่ีบัญชี 079-
706371-6 ธนาคารกรุงเทพ 
สาขา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

1. การเปดบัญชีเงินฝาก
ธนาคารของโรงเรียนการ
ทองเท่ียวและการบริการ 
2. การรับเงินรายไดจาก
เงินทุนอุดหนุนการวิจัย 
(รอยละ 2) เขาบัญชี
โรงเรียนการทองเท่ียวและ
การบริการ 
3. การเก็บรักษาเงิน เก็บ
โดยฝากธนาคารของ
โรงเรียนการทองเท่ียวและ
การบริการ 
4. การเบิกจายเงิน ตอง
ไดรับการอนุมัติ
งบประมาณจากคณบดี
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ลําดับ หนวยงาน บัญชีธนาคาร แนวทางการบริหารจัดการ 
ทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ของหนวยงาน 

หมายเหตุ 

โรงเรียนการทองเท่ียวและ
การบริการโดยพิจารณา
ความเหมาะสมของ
โครงการ กิจกรรมและ
จํานวนเงินคาใชจาย 
5. เอกสารหลักฐานการ
จายเงินตองมีความสมบูรณ 
ครบถวน และถูกตอง 
6. มีการจัดทําบัญชี สรุป
และวิเคราะหกิจกรรมทาง
การเงินเพ่ือใหผูบริหาร
ไดรับทราบขอมูล 
7. การจัดเก็บเอกสาร
หลักฐานการเงิน ไมนอย
กวา 5 ป 

9 โรงเรียนการเรือน น.ส.กนกกานต วีระกุล และ 
นางวราภรณ วิทยาภรณ และ 
น.ส.รณิดา 
ศรีธนาวรุณ เลขท่ีบัญชี 079-
7-11894-0 ธนาคาร กรุงเทพ 
สาขา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

1. การเปดบัญชีเงินฝาก
ธนาคารของโรงเรียนการ
เรือน 
2. การรับเงินรายไดจาก
เงินทุดอุดหนุนการวิจัย 
(รอยละ 2) เขาบัญชี
โรงเรียนการเรือน 
3. การเก็บรักษาเงิน เก็บ
โดยฝากธนาคารของ
โรงเรียนการเรือน 
4. การเบิกจายเงิน ตอง
ไดรับการอนุมัติงบประมาณ
จากคณบดีโรงเรียนการ
เรือนเปนลายลักษณอักษร
ทุกครั้ง กรณีมีการดําเนิน
โครงการตามแผนท่ีไดรับ
การอนุมัติ สามารถขอ
อนุมัติยืมเงินในบัญชีของ
โรงเรียนการเรือน 
5. มีการจัดทําบัญชีและ
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ลําดับ หนวยงาน บัญชีธนาคาร แนวทางการบริหารจัดการ 
ทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ของหนวยงาน 

หมายเหตุ 

การจัดเก็บเอกสารการเงิน 
(ไมนอยกวา 5 ป) 

10 วิทยาเขต
สุพรรณบุรี 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตวิทยา
เขตสุพรรณบุรี 
เลขท่ีบัญชี 307-4-10274-4 
ธนาคารกรุงเทพ สาขา 
สุพรรณบุรี 

1. มีการรับ-จายเงินท่ีมี
ความโปรงใส ตรวจสอบได 
2. การใชเงินวิทยาเขต
สุพรรณบุรใีชในภาพรวม
ของการบริหารจัดการ
ภายในวิทยาเขตสุพรรณบุรี
ท้ังหมด 
3. เอกสารหลักฐานการ
จายเงินมีความสมบูรณ 
ครบถวน ถูกตอง 
4. การจายเงิน ผูมีอํานาจ
ลงนามถอนเงิน 2 ใน 3 คน 
คือ 1) รองอธิการบดีฝาย
วิทยาเขตสุพรรณบุรี 2) 
ผูอํานวยการวิทยาเขต
สุพรรณบุร ี3) ผูอํานวยการ
กองกลาง สํานักงานวิทยา
เขตสุพรรณบุรี 
5. การเก็บรักษาเงิน โดย
การนําฝากเขาบัญชี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตวิทยา
เขตสุพรรณบุรี 

11 ศูนยการศึกษา
นอกท่ีตั้ง ตรัง 

นายสฤษดิ์ ธัญกิจจานุกิจ และ 
น.ส.สุดารัตน เทพกิจ และ 
น.ส.เมธาวี ออนรูท่ี 
เลขท่ีบัญชี 261-4-27817-0 
ธนาคารกรุงเทพ สาขา ตรัง 

- ยังไม มีการนําเ งิน
สวนนี้ออกไปใช 

12 ศูนยการศึกษา
นอกท่ีตั้ง ลําปาง 

นางขวัญนภา สุขคร นาย
สิทธา พงษศักดิ์ และนาย 
ไผทเทพ ตุทานนท เลขท่ีบัญชี 
255-409120-3 ธนาคาร 
กรุงเทพ สาขาสบตุย 

1. เดิมมีการเปดบัญชีศูนย
การศึกษานอกท่ีตั้ง ลําปาง 
แตมีการปดบัญชีและถอน
เงิน เพ่ือนําเขาบัญชีรายชื่อ 
3 คน เม่ือวันท่ี 3 
กรกฎาคม 2561 

ยั ง ไ ม มี วิ ธี
ปฏิบัติงานและการ
บริหารเงินรายได 
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ลําดับ หนวยงาน บัญชีธนาคาร แนวทางการบริหารจัดการ 
ทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ของหนวยงาน 

หมายเหตุ 

2. มีการบันทึกบัญชีการนํา
เงินเขา และออกจากบัญชี 

13 สํานักกิจการ
พิเศษ 

สํานักกิจการพิเศษ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เลขท่ี
บัญชี 420-1-38955-1 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

1. การเก็บรักษาเงิน นํา
ฝากเขา บัญชีสํานักกิจการ
พิเศษ มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต 
2. การเบิกจายเงิน ตอง
ไดรับอนุมัติจากรอง
อธิการบดีฝายบริหาร เปน
ลายลกัษณอักษรทุกครั้ง 
3. การจัดทําบัญชี

3.1 ผูจัดทําบัญชีบันทึก
รายการในสมุดคูฝาก จาก
การขออนุมัติและเบิกจาย
กิจกรรม/โครงการตาม
แผนปฏิบัติงาน 
    3.2 รายการท่ีบันทึกจะ
ถูกสรุปไปยังรายงานการ
บัญชี 
4. การจัดเก็บเอกสาร
หลักฐาน เก็บไวใหเปน
ระเบียบเพ่ือประโยชนใน
การคนหาและตรวจสอบ 
และเก็บรักษาไวเปนเวลาไม
นอยกวา 5 ป 

ยังไมมีการนําเงิน
สวนนี้ออกไปใช 
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ตารางท่ี 4 แสดงจํานวนและรอยละของหนวยงานท่ีไดรับเงินรายไดจากเงินทุนอุดหนุนการวิจัย จําแนกตาม
ประเภทหนวยงาน ประเภทโครงการวิจัยท่ีหนวยงานไดรับเงินรายได และจํานวนเงินรายไดจากทุนอุดหนุนการ
วิจยัของหนวยงาน ประจําปงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) ท่ีไดรับ 

ลําดับ ลักษณะของหนวยงาน จํานวน 
(หนวยงาน) 

รอยละ 

1 ประเภทหนวยงาน 
ระดบัคณะ/โรงเรียน 9 69.23 
ระดับวิทยาเขต/ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง 3 23.08 
ระดับสํานัก/สถาบัน 1 7.69 

2 ประเภทโครงการวิจัยท่ีหนวยงานไดรับเงินรายได 
โครงการวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตรและ

เปาหมายของประเทศ 
6 19.35 

โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือแกปญหาหรือสรางความ
เขมแข็งดานสังคม ชุมชน ความม่ันคง และคุณภาพชีวิต
ประชาชนตามยุทธศาสตรของประเทศ 

9 29.03 

โครงการวิจัยเพ่ือสรางสะสมองคความรูท่ีมีศักยภาพ 6 19.35 
โครงการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสราง/สะสมองคความรูท่ีมี

ศักยภาพ 
10 32.26 

3 จํานวนเงินรายไดจากทุนอุดหนุนการวิจัยของหนวยงาน 
10,000-30,000 บาท 3 23.08 
30,001-60,000 บาท 3 23.08 
มากกวา 60,000 บาท 7 53.84 

จากตารางท่ี 2, 3 และ 4 พบวา หนวยงานท่ีไดรับเงินรายไดจากเงินทุนอุดหนุนการวิจัย จํานวน 13 
หนวยงาน เปนหนวยงานระดับคณะ/โรงเรียน จาํนวน 9 หนวยงาน คิดเปนรอยละ 69.23 เปนหนวยงานระดับ
วิทยาเขต/ศูนยการศึกษานอกท่ีต้ัง จํานวน 3 หนวยงาน คิดเปนรอยละ 23.08 เปนหนวยงานระดับสํานัก/
สถาบัน จํานวน 1 หนวยงาน คิดเปนรอยละ 7.69 มีประเภทโครงการวิจัยท่ีหนวยงานไดรับเงินรายไดมากท่ีสุด 
เปนโครงการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสราง/สะสมองคความรูท่ีมีศักยภาพ จํานวน 10 หนวยงาน คิดเปนรอยละ 
32.26 รองลงมาเปนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือแกปญหาหรือสรางความเขมแข็งดานสังคม ชุมชน ความ
ม่ันคง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตรของประเทศ จํานวน 9 หนวยงาน คิดเปนรอยละ 29.03 
และนอยท่ีสุดเปนโครงการวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตรและเปาหมายของประเทศ และ
โครงการวิจัยเพ่ือสรางสะสมองคความรูท่ีมีศักยภาพมีจํานวนเทากันคือ จํานวน 6 หนวยงาน คิดเปนรอยละ 
19.35 สวนจํานวนเงินรายไดจากทุนอุดหนุนการวิจัยของหนวยงาน 10,000 - 30,000 บาท จํานวน 3 
หนวยงาน คิดเปนรอยละ 23.08 รองลงมามีจํานวนเงินรายไดจากทุนอุดหนุนการวิจัยของหนวยงาน 30,001 - 
60,000 บาท จํานวน 3 หนวยงาน คิดเปนรอยละ 23.08 และมีจํานวนเงินรายไดจากทุนอุดหนุนการวิจัยของ
หนวยงานมากกวา 60,000 บาท จํานวน 7 หนวยงาน คิดเปนรอยละ 53.84 ตามลําดับ 
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เม่ือสอบทาน/ตรวจสอบการปฏิบัติเก่ียวกับการรับ – เบิกจายเงิน และรายงานการบัญชี รวมท้ัง
วิธีการปฏิบัติงาน และการวางระบบการเงินของการบริหารทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยมีประเด็นท่ีตรวจ
พบ สรปุตามขอบเขตการสอบทาน/ตรวจสอบ ดังนี้ 

1. การสอบทาน/ตรวจสอบทางการเงิน เปนการสอบทาน/ตรวจสอบความถูกตอง เชื่อถือไดของ
หนวยงานท่ีไดรับเงินรายไดจากเงินทุนอุดหนุนการวิจัย จํานวน 13 หนวยงาน ซ่ึงพิจารณาจากขอมูลบัญชี
ธนาคาร (Statement) กับยอดเงินคงเหลือในบัญชีธนาคารทุกสิ้นเดือนของหนวยงาน ใหถูกตองตรงกับ
รายการการบันทึกบัญชีรับจายเงิน และมีการสงใหหัวหนาหนวยงานสอบทาน/ตรวจสอบทุกสิ้นเดือน 
พบวามีเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคารของบางหนวยงาน และไมมีรายการเคลื่อนไหวทางการเงินเปน
เวลานาน เปนการเสียโอกาสในการนําเงินไปพัฒนางานดานการวิจัยของหนวยงาน ดังแสดงในภาคผนวก 
ข – 1 และ ภาคผนวก ข - 2 

2. การสอบทาน/ตรวจสอบการบริหาร เปนการสอบทาน/ตรวจสอบการบริหารงาน วิธีการปฏิบัติงาน
และการจัดวางระบบการเงินของการบริหารทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา ท่ีเหมาะสมสอดคลองกับภารกิจ 
ตรวจสอบพบประเด็นสําคัญ ดังนี้ 

1) รูปแบบการเปดบัญชีเงินฝากธนาคาร มีการเปดบัญชี แบงเปน 2 ลักษณะ คือ ชื่อบัญชี
สวนหนวยงาน และชื่อบัญชีบุคคล 3 คน 

2) ในสวนบัญชีเงินฝากธนาคาร พบวาบางหนวยงานไมไดมีการบันทึกบัญชีและการรายงาน
การบัญชี ท้ังการรับเงินและการเบิกจายเงิน ไมไดแยกบัญชี รายการ ใหชัดเจน นําไปรวมกับบัญชีในสวนของ
การบริหารจัดการเงินรายไดอ่ืน ๆ ของหนวยงาน 

3) มีการเบิกจายเงิน โดยใหผูปฏิบัติงานประจําหนวยงานท่ีไดรับมอบหมายทําหนาท่ี
ดําเนินการจายเงินและบันทึกบัญชีสอบทาน/ตรวจสอบความครบถวนถูกตองของเอกสารทุกครั้ง ทุกรายการ
กอนท่ีจะมีการจายเงิน 

4) มีการรายงานทางการเงิน โดยสอบทาน/ตรวจสอบรายงานจากหัวหนาผูควบคุมทุกฉบับ

8. สังเคราะหแนวทางในการพัฒนากระบวนการ
จากผลการวิเคราะหขอมูลของกระบวนการท้ังในเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และขอมูลจากการทบทวน

วรรณกรรมท้ังหมดมาสังเคราะหเพ่ือนําเสนอแนวทางในการพัฒนางานในกระบวนการใหตอบสนองเปาหมาย
ในการปฏิบัติงานไดดีข้ึน มีประสิทธิภาพมากข้ึน ขาพเจาขอเสนอแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพและลด
ความเสี่ยงของกระบวนการนี้ ดังนี้ 

1. ควรเสนอแนะหนวยงานท่ีไดรับเงินรายไดจากทุนอุดหนุนการวิจัยมีแนวทางการนําเงินไปใชใหเกิด
ประโยชนตรงตามวัตถุประสงคของการบริหารทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยเฉพาะการนําไปพัฒนางานดาน
การวิจัย เชน จัดทําโครงการ / กิจกรรม พัฒนางานดานการวิจัยของหนวยงาน การสนับสนุนทุนวิจัย หรือการ
สนับสนุนทุนเพ่ือการเผยแพรผลงานวิจัยใหกับบุคลากรประจําหนวยงาน เปนตน เพ่ือใหเปนไปตามยุทธศาสตร
ของแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2561 – 2564 ในประเด็น “การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมท่ีมี
คุณภาพ สามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนอยางเปนรูปธรรม” นําไปสูการบรรลุเปาประสงคคือ “ผลงานวิจัย
และนวัตกรรมมีคุณภาพกอใหเกิดประโยชนตอการพัฒนามหาวิทยาลัยเศรษฐกิจ ชุมชน สังคม และการตอ
ยอดองคความรูเชิงวิชาการอยางเปนรูปธรรม” (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2561, น. 82) 

2. การเปดบัญชีเงินฝากธนาคารของหนวยงานควรมีเหตุผลท่ีชัดเจน และสามารถชี้แจงเหตุผลใหกับ
หนวยงานภายนอกท่ีจะเขามาตรวจสอบในอนาคตไดวาเพราะเหตุใด จึงตองเปดบัญชีกับธนาคารนี้ ซ่ึง
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สอดคลองกับขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการตรวจสอบการบริหารทุนสถาบันวิจัยและพัฒนาฯ ตาม
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบการบริหารทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ครั้งท่ี 2/2562 วาควรเปดธนาคารชื่อเดียวกันหรืออาจตางสาขา และมีระยะทางไมเกิน 
2 กิโลเมตร จากหนวยงานเพ่ือความสะดวกและโปรงใสของขอมูลในการตรวจสอบ 

3. ในกรณีท่ีหนวยงานไดรับเงินจากแหลงทุนท่ีแตกตางกัน ควรปรับปรุงวิธีการบันทึกบัญชี โดยทําการ
แยกประเภทท่ีมาของแหลงเงิน และรายงานการบัญชี ใหชัดเจน ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของทฤษฎีระบบบัญชี 
หมายถึง ระบบงานท่ีเก็บรวบรวมขอมูลกิจกรรมทางการเงินและรายการคาตาง ๆ ท่ีอยูในรูปแบบของ
แบบฟอรมและเอกสารทางธุรกิจ เพ่ือนํามาสรุปและประมวลผล จัดเก็บ เปลี่ยนรูป และแจกจายขอมูลนั้นแก
ผูใชขอมูลประเภทตาง ๆ ท่ีเก่ียวของใหสามารถใชประโยชนจากขอมูลเหลานั้นประกอบในการตัดสินใจได
อยางมีประสิทธิภาพ (สุขุม โพธิสวัสดิ์, 2555, น. 11-12) 
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ภาคผนวก 



ภาคผนวก ก. กฎระเบียบ/คําสั่ง 

ภาคผนวก ก. – 1 ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย การบริหารการวิจัย พ.ศ.2559 
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ภาคผนวก ก. – 2 ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การบริหารทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2560 
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ภาคผนวก ก. – 3 ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง หลักเกณฑ วิธีปฏิบัติ การเสนอโครงการวิจัย 
และอัตราการจายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2559 
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ภาคผนวก ก. – 4 คําส่ัง แตงตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบการบริหารทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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ภาคผนวก ข. ตัวอยางเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของกับกับการสอบทาน/ตรวจสอบ 
เอกสารหลักฐานของหนวยงาน 

 

ภาคผนวก ข. – 1 บันทึกขอความสงขอมูลแผนการดําเนินงาน และขอบเขตการตรวจสอบการบริหาร
เงินรายไดจากทุนอุดหนุนการวิจัยของบัณฑิตวิทยาลัย 
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ภาคผนวก ข. – 2 บันทึกขอความรายงานแผนการดําเนนิงานการบริหารเงินรายไดจากทุนอุดหนุนการวิจัย

ของคณะครุศาสตร และเอกสารแนบ 
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ภาคผนวก ค. ประวัติของผูจัดทํา 

1. ประวัติสวนตัว
ชื่อ-นามสกุล นางสาวณยดา ทองศรี 
เลขประจําตัวประชาชน 4120600008144 
เกิดวันท่ี 22 เดือน พฤศจกิายน พ.ศ.2521 อาย ุ40 ป 
ปจจุบันพักอยูบานเลขท่ี 5/585 หมูท่ี 9 ถนนสามัคคี ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย 11120 โทร 06-2265-3551 
E- mail nayada_t@hotmail.com 

2. ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา คุณวุฒิ/สาขา วัน/เดือน/ป พ.ศ. 
ท่ีสําเร็จ 

ช่ือสถานศึกษาและประเทศ 

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(สัตวบาล) 

11 มีนาคม 2543 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ปรญิญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต 
(เศรษฐศาสตรธุรกิจ) 

29 เมษายน 2556 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 
(เศรษฐศาสตรธุรกิจ) 

15พฤศจกิายน 2557 มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

3. ประวัติการทํางานท่ีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เริ่มปฏิบัติงานเม่ือวันท่ี 1 เดือน กันยายน พ.ศ.2548 
ตําแหนง เจาหนาท่ีสํานักงาน (บริหารงานท่ัวไป) ระดับปฏิบัติการ ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาสํานักงาน

อํานวยการคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
อายุการปฏิบัติงาน 14 ป 2 เดือน 
ปจจุบันดํารงตําแหนง เจาหนาท่ีสํานักงาน (บริหารงานท่ัวไป) ระดับปฏิบัติการ ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนา

สํานักงานอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ลักษณะโดยท่ัวไปของภาระงานในตําแหนงบริหาร ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวกับการวางแผน การบริหารจัดการ การจัด
ระบบงาน อํานวยการสั่งราชการ มอบหมาย กํากับ แนะนํา ตรวจสอบประเมินผลงาน ตัดสินใจ แกปญหาของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ใหสอดคลองกับนโยบาย พันธกิจ และเปาหมายของมหาวิทยาลัย และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน
ตามท่ีไดรับมอบหมาย โดยมีรายละเอียดสําคัญของงานบริหารท่ัวไปซ่ึงมีท้ังหมด 7 งาน ดังนี้ 1. งานสารบรรณ 
2. งานบริหารงบประมาณการวิจัย 3. งานพัสดุและครุภัณฑ 4. งานพัฒนาบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา
5. งานจัดการประชุมประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา 6. งานใหบริการหองประชุมของสถาบันวิจัยและพัฒนา
7. งานเลขานุการ
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