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บรรณาธิการทกัทายบรรณาธิการทกัทาย  
 สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ      ท่านผู้อ่านทุกท่าน กลับมาพบกันอีกครั้งในฉบับที่ 24 ส่งท้ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ต้อนรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ท่านผู้อ่านทุกท่าน กลับมาพบกันอีกครั้งในฉบับที่ 24 ส่งท้ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ต้อนรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ท่านผู้อ่านทุกท่าน กลับมาพบกันอีกครั้งในฉบับที่ 24 ส่งท้ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ต้อนรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ฉบับนี้ทางทีมผูจ้ัดท าได้น าความรู้ สาระดีๆ มาบอกให้ทราบกัน และขณะนี้ปีงบประมาณ 2558 ได้เริ่มต้นแล้วขอให้หน่วยงานได้พจิารณาการด าฉบับนี้ทางทีมผูจ้ัดท าได้น าความรู้ สาระดีๆ มาบอกให้ทราบกัน และขณะนี้ปีงบประมาณ 2558 ได้เริ่มต้นแล้วขอให้หน่วยงานได้พจิารณาการด าฉบับนี้ทางทีมผูจ้ัดท าได้น าความรู้ สาระดีๆ มาบอกให้ทราบกัน และขณะนี้ปีงบประมาณ 2558 ได้เริ่มต้นแล้วขอให้หน่วยงานได้พจิารณาการด าเนิเนิเนนิงานในปีนงานในปีนงานในป ี  
ที่ผ่านมาว่ามีด้านใดทีย่ังมีข้อบกพร่องท าให้งานไม่บรรลุเป้าหมาย เพื่อน ามาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานที่ผ่านมาว่ามีด้านใดทีย่ังมีข้อบกพร่องท าให้งานไม่บรรลุเป้าหมาย เพื่อน ามาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานที่ผ่านมาว่ามีด้านใดทีย่ังมีข้อบกพร่องท าให้งานไม่บรรลุเป้าหมาย เพื่อน ามาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงาน   
ในปีนี้ให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจดหมายข่าวส่งท้ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในปีนี้ให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจดหมายข่าวส่งท้ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในปีนี้ให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจดหมายข่าวส่งท้ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2557    
นี้คงให้ข้อมูล สาระและความรูแ้ก่ผู้อ่านไม่มากก็น้อยค่ะ และพบกันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 นะค่ะนี้คงให้ข้อมูล สาระและความรูแ้ก่ผู้อ่านไม่มากก็น้อยค่ะ และพบกันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 นะค่ะนี้คงให้ข้อมูล สาระและความรูแ้ก่ผู้อ่านไม่มากก็น้อยค่ะ และพบกันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 นะค่ะ   

   (นำงพรทพิย ์ ธรรมปรชีำ)(นำงพรทพิย ์ ธรรมปรชีำ)  
ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำนตรวจสอบภำยในผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน  

สาระน่ารู้...สาระน่ารู้...สาระน่ารู้...   

   
   
   

 
 

 
 
 
 
  
 

จุดเด่นและข้อได้เปรยีบของไทยในตลาด จุดเด่นและข้อได้เปรยีบของไทยในตลาด AEC AEC   
  1. ด้านการท่องเที่ยว พบว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงและได้รับการยอมรับไปทั่วโลก โดยกระทรวงการต่างประเทศแจ้งว่า 
ประเทศไทยได้รับรางวัลด้านการท่องเทีย่ว Grand Travel Award Stockholm ประจ าปี ค.ศ. 2011 สาขาประเทศท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมสูงสุด (Best Tourist 
Country) และเป็นปีที่ 9 ที่ไทยได้รับรางวัลดังกล่าวติดต่อกัน 
  2. ด ้านตลาดแรงงาน พบวา่ ประเทศไทยมีอัตราการว่างงานที่อยู่ในระดับต่ า โดยในเดือน ธ.ค. 2554 ที่ผ่านมา อัตราการวา่งงานของประเทศไทย 
อยู่ในระดับต่ าเพียงร้อยละ 0.4 ของประชากรที่อยู่ในวัยแรงงาน ขณะที่ประสิทธิภาคของแรงงาน (Labor Productivity) ค่อนข้างสูงเม่ือเทียบกับประเทศต่าง ๆ  
ในอาเซียน และมีการพัฒนาข้ึนเรื่อย ๆ ตามล าดับ  
  3. ท าเลที่ตั้ง ประเทศไทยมีความได้เปรียบในด้านยุทธศาสตร์การคมนาคมอยู่มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยมีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ซึ่งได้เปรียบ 
การคมนาคมทั้งทางบกและทางอากาศ จากแหล่งท าเลที่ตั้งในภูมิภาคอาเซียน รวมไปถึงแหล่งท าเลที่ตั้งในโครงการพฒันาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค 
ลุ่มแม่น้ าโขง (Greater Mekong Sub-region : GMS) ซึ่งท าให้ประเทศไทยเปน็ศูนย์กลางในการคมนาคมในภูมิภาคอาเซียนได้ไม่ยากนัก     

   4. ขนาดของตลาด ภูมิภาคอาเซียนเป็นภูมิภาคที่มีตลาดขนาดใหญ่ ยังมีศักยภาพที่จะขยายตวัได้อีกมากในอนาคตโดยเฉพาะประเทศไทยมีจ านวนประชากรสูง 
ถึง 66.7 ล้านคน มากเป็นอันดับ 4 รองจากประเทศอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม ที่มีประชากร 245.6 ล้านคน 101.8 ล้านคน และ 90.5 ล้านคน 
ตามล าดับขณะที่เม่ือพิจารณาโครงสร้างอายุประชากรของประเทศสมาชิกอาเซียนแล้ว พบวา่ มีความคล้ายคลึงกันโดยประชากรส่วนใหญ่ในแต่ละประเทศอยู่ในวัยหนุ่มสาว
และวัยท างาน (อายุระหว่าง 15-64 ปี) ประมาณร้อยละ 70 ของประชากรทั้งหมด ซ่ึงไทยได้ผูกพันเปิดตลาดทั้งหมด 143 รายการ ตามข้อตกลงการจัดตั้งประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ซึ่งครอบคลุมสาขาบริการหลัก อาทิ บริการวิชาชีพ (ได้แก่ วิชาชีพวิศวกรรม สถาปัตยกรรม และบัญชี 
เป็นต้น) คอมพิวเตอร์และการส่ือสาร การก่อสร้าง การจัดจ าหน่าย (อาทิ บริการค้าส่งเครื่องกีฬาและบริการแฟรนไซน์ เป็นต้น) การศึกษาในทุกระดับ  
บริการดา้นสุขภาพ บริการส่ิงแวดล้อม และบริการท่องเที่ยว เป็นต้น ตลอดจนการวางยุทธศาสตร์ของประเทศโดยใช้จุดแข็งที่กล่าวมาแล้วให้เป็นประโยชน์มากยิง่ข้ึนกว่า
ที่เป็นอยู่และเพื่อให้ได้ประโยชน์จากการเข้าสู่ AEC มากที่สุด 
 แม้ว่าประเทศไทยมีจุดเด่นและข้อได้เปรียบกับประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาคอาเซียน แต่ประเทศไทยก็ยังต้องเตรียมพร้อมอีกหลายด้าน เช่น ในด้านภาษีซ่ึงปัจจุบัน
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลของไทยอยู่ที่ 30% ซึ่งถือว่าสูงกว่าประเทศอ่ืน ๆ ในอาเซียน แต่ก็จะมีการปรับลดลงเหลือ 23% ในปี 2555 และเหลือ 20% ในปี 2556 
ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งจะท าให้ระบบภาษีของไทยเอ้ืออ านวยต่อการแข่งขัน  
         ขอขอบคุณขอมูลจาก http://aec.kapook.com/view53129.html 

เกาะกระแส เกาะกระแส AEC AEC เร่ืองที่เร่ืองที่  SMEsSMEs  ควรรู้ควรรู้  
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 การก ากับดูแลท่ีด ี(Good Governance) เป็นการจัดให้มีโครงสร้างท่ีดีของการจัดการและการด าเนินกิจการ รวมท้ังความสมัพันธท่ี์ดีระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน    
เพ่ือสร้างความสามารถในการด าเนนิงานให้เจริญเติบโต และเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน ทั้งนี้ การก ากับดูแลท่ีดีมวีัตถุประสงค์หลักในการติดตามก ากับ ควบคมุ 
และดูแลให้องค์กรมีการจดักระบวนการด าเนินงานเพ่ือให้การปฏิบัติงานของหนว่ยงานต่างๆ ภายในองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธภิาพ ประสิทธิผล มีความโปร่งใส และเป็นธรรม 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

 ส่ิงที่เป็นรากฐานที่จะช่วยให้มีการก ากับดแูลที่ดีนั้น ประกอบด้วยส่ิงที่เป็นรากฐานที่จะช่วยให้มีการก ากับดแูลที่ดีนั้น ประกอบด้วย  
รากฐานที่ 1 การควบคุมภายใน (รากฐานที่ 1 การควบคุมภายใน (Internal Control)Internal Control)  
การควบคุมภายใน คือ กระบวนการปฏิบัตงิานท่ีฝ่ายบริหารและการควบคุมภายใน คือ กระบวนการปฏิบัตงิานท่ีฝ่ายบริหารและ  

บุคลากรขององค์กรจดัให้มีขึน้ เพ่ือให้สามารถมั่นใจไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่า     บุคลากรขององค์กรจดัให้มีขึน้ เพ่ือให้สามารถมั่นใจไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่า     
หากได้มีการปฏิบัตติามกระบวนการเหล่านี้แล้ว องค์กรจะสามารถบรรลุวตัถุประสงค์หากได้มีการปฏิบัตติามกระบวนการเหล่านี้แล้ว องค์กรจะสามารถบรรลุวตัถุประสงค์  
ท่ีต้องการได้ คอื ท่ีต้องการได้ คอื   
1. ความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการด าเนินงาน1. ความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  
2. ความน่าเชือ่ถือของรายงานทางการเงิน2. ความน่าเชือ่ถือของรายงานทางการเงิน  
3. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวขอ้ง3. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวขอ้ง  

รากฐานที่ 2 การบริหารความเส่ียง (รากฐานที่ 2 การบริหารความเส่ียง (Risk Management)Risk Management)  

  การบริหารความเส่ียง คอื การก าหนดแนวทางและกระบวนการการบริหารความเส่ียง คอื การก าหนดแนวทางและกระบวนการ  
ในการระบุประเมิน จดัการและติดตามความเส่ียงท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของหน่วยงานในการระบุประเมิน จดัการและติดตามความเส่ียงท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของหน่วยงาน
หรือการด าเนนิงานขององค์กร รวมท้ังการก าหนดวิธีการในการบริหารและควบคุมหรือการด าเนนิงานขององค์กร รวมท้ังการก าหนดวิธีการในการบริหารและควบคุม  
ความเส่ียงใหอ้ยู่ในระดับท่ีผู้บริหารยอมรับได ้เพ่ือเป็นการช่วยก าจัดหรอืลดปัจจัยต่าง ๆความเส่ียงใหอ้ยู่ในระดับท่ีผู้บริหารยอมรับได ้เพ่ือเป็นการช่วยก าจัดหรอืลดปัจจัยต่าง ๆ  
ท่ีจะขัดขวางไม่ให้องค์กรบรรลวุัตถุประสงค์และเป็นการช่วยมองหาโอกาสท่ีจะสร้างท่ีจะขัดขวางไม่ให้องค์กรบรรลวุัตถุประสงค์และเป็นการช่วยมองหาโอกาสท่ีจะสร้าง  
ความได้เปรียบในการด าเนินงานขององค์กร ซึ่งเป็นการสร้างมูลค่าให้กับองค์กร ความได้เปรียบในการด าเนินงานขององค์กร ซึ่งเป็นการสร้างมูลค่าให้กับองค์กร   
การบริหารความเส่ียงจะมีการระบุประเมิน และจัดหาวิธีการท่ีจะจัดการกับความเส่ียงการบริหารความเส่ียงจะมีการระบุประเมิน และจัดหาวิธีการท่ีจะจัดการกับความเส่ียง  
และถือไดว้่าเป็นการมองหาสิ่งท่ีเป็นโอกาสให้กับองค์กรจากความไม่แนน่อนท่ีอาจจะและถือไดว้่าเป็นการมองหาสิ่งท่ีเป็นโอกาสให้กับองค์กรจากความไม่แนน่อนท่ีอาจจะ  
เกิดขึ้นดว้ย การบรหิารความเส่ียงในระดับหน่วยงานเป็นหน้าท่ีของผู้บริหารหนว่ยงานเกิดขึ้นดว้ย การบรหิารความเส่ียงในระดับหน่วยงานเป็นหน้าท่ีของผู้บริหารหนว่ยงาน  

รากฐานที่ 3 การตรวจสอบภายใน (รากฐานที่ 3 การตรวจสอบภายใน (Internal Auditing)Internal Auditing)  

  การตรวจสอบภายในมีบทบาทท าให้มั่นใจไดว้่าการควบคมุภายในท่ีเหมาะสมการตรวจสอบภายในมีบทบาทท าให้มั่นใจไดว้่าการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม
และการควบคมุดังกล่าวได้รับการปฏิบัตติามภายในองค์กร ตลอดจนมีการน าระบบและการควบคมุดังกล่าวได้รับการปฏิบัตติามภายในองค์กร ตลอดจนมีการน าระบบ  
การบริหารความเส่ียงมาปรับใช้อย่างเหมาะสม และสามารถชว่ยถ่วงดุลอ านาจไม่ให้มีการบริหารความเส่ียงมาปรับใช้อย่างเหมาะสม และสามารถชว่ยถ่วงดุลอ านาจไม่ให้มี  
การใช้อ านาจไปในทางท่ีผิด จากการท่ีหน่วยงานได้จัดให้มีระบบการควบคมุภายในการใช้อ านาจไปในทางท่ีผิด จากการท่ีหน่วยงานได้จัดให้มีระบบการควบคมุภายใน  
ของตน เมื่อมีการบริหารความเส่ียงและมีการปฏิบัติตามแลว้ ผู้ตรวจสอบภายใน ของตน เมื่อมีการบริหารความเส่ียงและมีการปฏิบัติตามแลว้ ผู้ตรวจสอบภายใน   
ก็เหมือนเป็นคนท่ีมากรองอีกชัน้หนึ่ง เพ่ือให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเกิดความมั่นใจ ก็เหมือนเป็นคนท่ีมากรองอีกชัน้หนึ่ง เพ่ือให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเกิดความมั่นใจ   
การตรวจสอบภายในถือไดว้่าเป็นกลไกอย่างหนึ่งท่ีจะช่วยผลักดนัให้เกิดการควบคุมการตรวจสอบภายในถือไดว้่าเป็นกลไกอย่างหนึ่งท่ีจะช่วยผลักดนัให้เกิดการควบคุม
ภายในและการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมยิง่ขึ้น เพราะบางครั้งภายในและการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมยิง่ขึ้น เพราะบางครั้ง  
ผู้ปฏิบัติงานอาจคดิว่าท าแค่นีก้็เพียงพอแลว้ แต่ผู้ตรวจสอบภายในก็จะมีวิธีทดสอบผู้ปฏิบัติงานอาจคดิว่าท าแค่นีก้็เพียงพอแลว้ แต่ผู้ตรวจสอบภายในก็จะมีวิธีทดสอบ  
ว่าการควบคมุท่ีปฏิบัติกันอยูน่ั้นมีความเพียงพอจริงหรือไม ่หรือบางครั้งอาจมีการว่าการควบคมุท่ีปฏิบัติกันอยูน่ั้นมีความเพียงพอจริงหรือไม ่หรือบางครั้งอาจมีการ  
ปฏิบัติงานกันมานาน แม้ว่าจะมีความช านาญ แต่ก็อาจท าให้ประมาทโดยละเลยบ้างปฏิบัติงานกันมานาน แม้ว่าจะมีความช านาญ แต่ก็อาจท าให้ประมาทโดยละเลยบ้าง  
จุดที่ควรจะตอ้งควบคุมไป หากผู้ตรวจสอบภายในตรวจพบก็จะเป็นผู้ท่ีจะเตอืน     จุดที่ควรจะตอ้งควบคุมไป หากผู้ตรวจสอบภายในตรวจพบก็จะเป็นผู้ท่ีจะเตอืน     
ให้ผู้ปฏิบัติมีความระมัดระวังมากขึ้นให้ผู้ปฏิบัติมีความระมัดระวังมากขึ้น  

          อ้างอิง : อ้างอิง : www.mea.or.thwww.mea.or.th  

มุมมุมวิวิวิชาชาชาการการการ การก ากับดูแลทีด่ีการก ากับดูแลทีด่ีการก ากับดูแลทีด่ ี  

  เม่ือครั้งพระเจ้าอยู่หัวมีพระชนม์มายุ 72 พรรษา มีการผลิตเหรยีญท่ีระลึกออกมาหลายรุ่น  

เจ้าของกิจการนาฬิกายีห่้อหนึ่งได้ยืน่เรื่องขออนุญาตน าพระบรมฉายาลักษณ์ของท่านมาประดับท่ีหน้าปัดนาฬิกา 

เป็นรุ่นพเิศษท่านทราบเรื่องแล้วตรัสกับเจ้าหน้าท่ีว่า  “ไปบอกเค้านะเราไม่ใช่มิก กี้เมาส์”  

 

   อ้างอิงอ้างอิงอ้างอิง   :::   จุลสารตรวจสอบภายใน ปีท่ี 18 ฉบับท่ี 96 ประจ าเดอืน ตุลาคม จุลสารตรวจสอบภายใน ปีท่ี 18 ฉบับท่ี 96 ประจ าเดอืน ตุลาคม จุลสารตรวจสอบภายใน ปีท่ี 18 ฉบับท่ี 96 ประจ าเดอืน ตุลาคม ---   

พฤศจกิายน 2557  กรมบัญชีกลางพฤศจกิายน 2557  กรมบัญชีกลางพฤศจกิายน 2557  กรมบัญชีกลาง 

มุมมุมมุมอ
มอมอมย
ิ้มยิ้มยิ้ม   

องคป์ระกอบของการก ากบัดแูลทีด่ีองคป์ระกอบของการก ากบัดแูลทีด่ี  

มีการถ่วงดุลอ านาจอย่างเหมาะสม 

มีการก าหนดภาระหน้าที่
ของบุคลากรทุกระดับ

อย่างชัดเจน 

มีระบบข้อมูลและ     
การรายงานที่ดี 

การก ากับการก ากับ

ดูแลทีด่ีดูแลทีด่ี  
มีระเบียบ ข้อบังคับ และ

คู่มือการปฏิบัติงานที่
ชัดเจน และ 

ง่ายต่อการปฏิบัติ 

มีข้อก าหนดจริยธรรม
หรือจรรยาบรรณ     

ของบุคลากรทุกฝ่าย 

ให้ผู้ท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่ายได้รับ        

ข้อมูลข่าวสาร 

ความสัมพันธ์ระหว่างการก ากบัดูแลท่ีดี  การควบคุมภายใน การบริหารความเสีย่ง 

และการตรวจสอบภายใน 

การก ากับดูแลที่ด ี

การควบคุม

ภายใน 
การบริหาร

ความเสี่ยง 

การตรวจสอบ

ภายใน 
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 สรุปกิจกรรมการด าเนินงานในไตรมาส 4 เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2557                     

 - ด้านการตรวจสอบภายใน ส านักงานตรวจสอบภายในได้ด าเนินการเข้าตรวจสอบหน่วยงานในสังกัดรวม 2 หน่วยงาน 
ได้แก่ วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร ์และ ส านักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ 

 - ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 2/57 เม่ือ 19 กันยายน 
2557  

 - ส านักงานตรวจสอบภายใน เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ ดังนี้ 

 

- 1 - 5 ก.ค. 57 อบรมหลักสตูรประกาศนียบตัร     
ผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Intermediate 
ด้าน Consulting รุ่น 2 ณ โรงแรม เดอะทวนิ ทาวเวอร์ 
กทม. โดยนางสาวประทีป รักไทย  
- 28 ก.ค. - 10 ส.ค. 57 อบรมหลักสูตรประกาศนยีบัตร
ผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Intermediate 
ด้าน Performance operation and management      
ณ โรงแรม เดอะทวิน ทาวเวอร์ กทม.            
โดยนางสาวประทีป รักไทย นางสาวขวัญใจ คงชพี และ
นางสาวจติสุภา หนองเปด็  
- 31 ก.ค. 57 ประชุมพจิารณารา่งค าเสนอของบประมาณ  
ณ ห้องไอยรา ส านกังานอธิการบดี             
โดยนางพรทิพย ์ธรรมปรีชา  
- 6 ส.ค. 57 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประเมินผล
ภาคราชการ ณ โรงแรมเอเชยี รงัสิต            
โดยนางพรทิพย ์ธรรมปรีชา 
- 13 ส.ค. 57 โครงการอบรมเตรียมความพร้อมสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ณ ส านักวิทยบรกิาร             
โดยนางสาววรรณิศา ภู่ไพโรจน ์
- 15 ส.ค. 57 โครงการส่งเสรมิพัฒนาขดีสมรรถนะของผู้
ตรวจสอบภายใน เรื่องการตรวจสอบภายใน เรื่อง 
การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศและการตรวจสอบการ
บริหาร ณ โรงแรมเบสเวสเทิร์น พลัส แกรนด์ ฮาวเวิรด์ 
กทม. โดย นางพรทิพย์ ธรรมปรีชา                                                     
- 21 - 23 ส.ค. 57 โครงการพัฒนาการบริการที่ดีและการ
ท างานเป็นทีมของบุคลากรทางการศึกษา รุ่นท่ี 1  
ณ โรงแรมออโรร่า รสีอร์ท กาญจนบุรี             
โดยนางสาวขวัญใจ คงชพี และนางสาวจิตสุภา หนองเป็ด 
- 1 - 5 ก.ย. 57 โครงการอบรมหลักสูตร It audit for 
non-auditor masterclass 2014 ณ โรงแรมพูลแมน    
คิงเพาเวอร ์กทม โดย นางสาวประทีป รักไทย 

 

- 8 - 10 ก.ย. 57 โครงการพฒันาศักยภาพและ  
เพิ่มพูนความรู้ของอาจารย์และบคุลากรสายสนบัสนนุ     
ณ ห้อง 8601 ตึกบริหารธุรกิจศาลายา            
โดยนางสาวประทีป รักไทย 

- 9 ก.ย. 57 ฟังเทศน์มหาชาต ิณ ห้องคชาธาร  
มทร.รัตนโกสินทร์ โดย นางพรทิพย์ ธรรมปรีชา      
นางสาวขวัญใจ คงชพี และนางสาวจิตสภุา หนองเปด็ 
- 11 - 13 ก.ย. 57 โครงการพัฒนาการบริการที่ดีและ
การท างานเป็นทีมของบุคลากรทางการศึกษา รุ่นท่ี 2  
ณ โรงแรมออโรร่า รสีอร์ท กาญจนบุรี            
โดยนางสาวประทีป รักไทย 
- 15 - 16 ก.ย. 57 โครงการบูรณาการแผนการ
ตรวจสอบภายใน ปี 2558 ณ โรงแรม ริเวอร์ไซด์
กรุงเทพฯ โดย นางพรทิพย์ ธรรมปรีชา 
- 19 ก.ย. 57 งานเกษียรอายรุาชการ ณ ห้อง 8601 
คณะบริหารธุรกิจ มทร.รตันโกสนิทร์           
โดยนางพรทิพย ์ธรรมปรีชา นางสาวประทีป รักไทย 
นางสาวขวัญใจ คงชพี และนางสาวจิตสภุา หนองเปด็ 

ส านกังานตรวจสอบภายในเขา้ร่วมกิจกรรมส านกังานตรวจสอบภายในเขา้ร่วมกิจกรรมส านกังานตรวจสอบภายในเขา้ร่วมกิจกรรม   

 

   

    ชือ่ นางสาววรรณิศา ภูไ่พโรจน ์   

    ชือ่เล่น มิม้   

    ต าแหนง่  เจา้หนา้ที่บริหารงานทัว่ไป          

    ไดง้านที่การไฟฟ้านครหลวง  
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ภาพกิจกรรมภาพกิจกรรม  

ประชุมคณะกรรมตรวจสอบประจ ามทร.รัตนโกสินทร์ประชุมคณะกรรมตรวจสอบประจ ามทร.รัตนโกสินทร์ประชุมคณะกรรมตรวจสอบประจ ามทร.รัตนโกสินทร์   

โครงการพัฒนาการบริการที่ดีและการท างานเป็นทีมของบุคลากร 

ทางการศึกษา รุ่นที่ 1    

เข้าตรวจสอบที่วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเข้าตรวจสอบที่วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเข้าตรวจสอบที่วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน   

เข้าตรวจสอบที่ส านักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิเข้าตรวจสอบที่ส านักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิเข้าตรวจสอบที่ส านักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรด ิ  

เข้าร่วมอบรมหลักสูตรประกาศนยีบตัรผูต้รวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Intermediate  

ด้าน Performance operation and management รุ่นที่ 2 

ที่ปรึกษาที่ปรึกษาที่ปรึกษา---บรรณาธิการบรรณาธิการบรรณาธิการ   

นางพรทิพย์ ธรรมปรีชา 

กองบรรณาธิการกองบรรณาธิการกองบรรณาธิการ   

นางสาวประทีป รักไทย 

นางสาวจิตสุภา หนองเป็ด 

นางสาวขวัญใจ คงชีพ 

นางสาววรรณิศา ภู่ไพโรจน์ 

พิสูจน์อักษรพิสูจน์อักษรพิสูจน์อักษร   

นางสาวขวัญใจ คงชีพ 

ออกแบบออกแบบออกแบบ   

นางสาวจิตสุภา หนองเป็ด 

จัดท าโดยจัดท าโดยจัดท าโดย   

ส านักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลรัตนโกสินทร์ 

OFFICE OF INTERNAL AUDITOFFICE OF INTERNAL AUDITOFFICE OF INTERNAL AUDIT   
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เวลาเวลาเวลา   

ไม่อาจไม่อาจไม่อาจย้อนย้อนย้อนกลับไปกลับไปกลับไป   

แต่แต่แตเ่วลาเวลาเวลามีให้เรามีให้เรามีให้เรา   

เร่ิมเร่ิมเร่ิมตต้้ตน้ใหม่เสมอนใหม่เสมอนใหม่เสมอ   

โครงการอบรมหลักสูตร  

It audit for non-auditor masterclass 2014    


