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บรรณาธิการทกัทายบรรณาธิการทกัทาย  
 สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ      ท่านผู้อ่านทุกท่าน พบกับจดหมายข่าว ฉบับที่ 25 ซึ่งเป็นไตรมาสที ่1 ของงบประมาณ 2558 และเราได้นําความรู้  ท่านผู้อ่านทุกท่าน พบกับจดหมายข่าว ฉบับที่ 25 ซึ่งเป็นไตรมาสที ่1 ของงบประมาณ 2558 และเราได้นําความรู้  ท่านผู้อ่านทุกท่าน พบกับจดหมายข่าว ฉบับที่ 25 ซึ่งเป็นไตรมาสที ่1 ของงบประมาณ 2558 และเราได้นําความรู้  
เก่ียวกับตรวจสอบภายในและสาระอ่ืนๆ อีกมากมายมาฝากทุกท่านเหมือนเดิมและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจดหมายข่าวส่งท้ายปี พ.ศ. 2557 นี้คงให้เก่ียวกับตรวจสอบภายในและสาระอ่ืนๆ อีกมากมายมาฝากทุกท่านเหมือนเดิมและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจดหมายข่าวส่งท้ายปี พ.ศ. 2557 นี้คงให้เก่ียวกับตรวจสอบภายในและสาระอ่ืนๆ อีกมากมายมาฝากทุกท่านเหมือนเดิมและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจดหมายข่าวส่งท้ายปี พ.ศ. 2557 นี้คงให้ขข้้ขอ้มูล สาระ        อมูล สาระ        อมูล สาระ        
และความรู้แก่ผู้อ่านไม่มากก็น้อย และสุดท้ายนี้เป็นโอกาสอันดี เนื่องในวารดิถีขึน้ปีใหม่นี้ ขออํานาจสิ่งศักดิ์และความรู้แก่ผู้อ่านไม่มากก็น้อย และสุดท้ายนี้เป็นโอกาสอันดี เนื่องในวารดิถีขึน้ปีใหม่นี้ ขออํานาจสิ่งศักดิ์และความรู้แก่ผู้อ่านไม่มากก็น้อย และสุดท้ายนี้เป็นโอกาสอันดี เนื่องในวารดิถีขึน้ปีใหม่นี้ ขออํานาจสิ่งศักดิ์
ทั้งหลายโปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยจตรุพธิพรชัยและฤทธผิล  ทั้งหลายโปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยจตรุพธิพรชัยและฤทธผิล  ทั้งหลายโปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยจตรุพธิพรชัยและฤทธผิล  
ในส่ิงอันพึงปรารถนาทุกประการค่ะ ขอบคณุค่ะ ในส่ิงอันพึงปรารถนาทุกประการค่ะ ขอบคณุค่ะ ในส่ิงอันพึงปรารถนาทุกประการค่ะ ขอบคณุค่ะ   

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

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

   
   

   

 
 ครบเคร่ืองเรื่อง “ไข่” มีเรื่องของ “ไข่ไก่” กับเคล็ดลับที่คุณอาจไม่ (เคย) รู้                                                                     

   ตอนนี้เวลานี้ถ้าใครประสบปัญหาผมแห้งแตกปลายอยู่ล่ะก็ แทนท่ีคุณจะเปิดกระเป๋าตังคเ์พื่อซื้อครีมนวด  
ขวดใหม่ เราขอแนะนําให้คุณ “กะเทาะ” เปลือกไข่แทนกันก่อนดกีว่า เพราะว่าภายในไข่มีโปรตีนชนดิใกล้เคียงกับของเสน้ผม   
ด้วยเหตนุี้ไขจ่ึงเป็นตัวเลือกท่ีเหมาะที่จะใช้แทนคอนดชิันเนอรแ์ละมาสก์บํารุงผม เพียงแค่นําไข่แดงมาผสมกับน้ํามันมะกอกเล็กน้อย  
ตีให้เข้ากันแล้วมาชโลมลงบนเส้นผม แต่ถ้ากลัวหัวเหม็นหืนก็สามารถเติมน้ํามันหอมระเหยเพิ่มกล่ินอะโรมาเข้าไปได้ หรือเพิ่มไข่แดง  
อีก 1 หน่วยสําหรับผมแห้งมาก ก่อนจะทิ้งไว้ประมาณ 20 นาที แล้วล้างออกด้วยน้ําอุ่น เท่านี้ผมคณุก็จะนุ่มสลวยสวยเก๋   
   แต่เดี๋ยวก่อน! ข้อดขีองไข่ยังไม่หมดแค่นั้น เพราะไขย่ังมีสว่นประกอบสําคัญในการบํารุงผวิ กล่าวกันว่า 
หากเอาไขข่าวผสมน้ําแล้วล้างหน้ากจ็ะทําให้หน้าใสและลดขนาดของรูขมุขนได้อย่างชะงดั ในขณะที่ไข่แดงจะอุดมไปด้วยวิตามินเอ จึงมี
ส่วนชว่ยเพิ่มความชุ่มชืน่ประดจุมอยส์เจอร์ไรเซอร์ ซึง่วิธีก็ไม่ต่างกัน คือผสมน้ําแล้วล้างหน้าก็เป็นอันเสร็จ......ไขข่องสาวๆ    
เกล้ียงตูเ้ย็นก็คราวนี้!!!!               
   จากประโยชนข์องไข่ในข้อท่ีผ่านมา เราคงเห็นพ้องต้องกันว่า “ไข่ขาว” นั้นดีต่อ “ผิวพรรณ” แต่ความ
เป็นจริงแลว้ไขย่ังดีต่อ “หนัง” อีกด้วย คุณสมบตัิสุดเกข๋องไข่ขาวอยู่ที่ความสามารถในการขจัดคราบ เนื่องจากความเหนียวหนดื 
ของไข่จะชว่ยดึงสิง่สกปรกให้หลุดลอกได้ง่าย โดยเฉพาะเครื่องหนังท้ังหลายแหล่ ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋า รองเท้า เข็มขดั ไปจนถึง
สิ่งของทีเ่ป็นหนังกส็ามารถทําความสะอาดไดส้บายๆ ดว้ยการใช้ไขข่าวดิบหยดไปบริเวณท่ีเป็นคราบ แลว้ขัดเบาๆ ดว้ยแปรงเล็กๆ 
จากนั้นให้นําผ้าแห้งค่อยๆ ถูแล้วเชด็ออกอีกครั้ง ในท่ีสุดเราจะได้พบกับผลลัพธ์อันน่าตื่นตะลึง เพราะคราบสกปรกจะหาย     
เป็นปลิดทิ้ง แต่นั่นยังไมเ่ริดเท่ากบัการท่ีไขข่าวจะทิ้งคราบบางๆ เอาไว้ และทําให้เครื่องหนังของคุณเงาขึ้น! ได้อย่างไม่น่าเชื่อ 
.....ลองดูกันดีไหม????   

 

         ขอขอบคุณขอมูลจาก http://women.sanook.com/32445/ 

เรื่อง “ไข่” ทีคุ่ณอาจไม่รู้  
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จดหมำยข่ำวส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน ปีที่ 6 ฉบับที่ 25        newsletternewsletter    22 

   

 

 ในองค์กรท่ีกล้าท่ีจะยอมรับและยินดีเผชิญหน้ากับความเส่ียงแบบเปิดเผย บทบาทของการตรวจสอบภายในก็ควรจะเกี่ยวขอ้งกับ การพัฒนาและยกระดับของการบริหารความ
เส่ียงท่ัวท้ังองค์กร หรอืท่ีเรียกกันติดปากว่า ERM : Enterprise Risk Management มากขึ้น เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แกอ่งค์กร 
 อะไรคือประเดน็ท่ีงานตรวจสอบภายในควรพิจารณาเพิ่มเติมในมุมของ ERM ท่ีอาจจะนาไปประกอบเป็นแนวทาง การตรวจสอบภายในบนฐานความเส่ียงหรอื Risk based 
Audit planning  
  -และการท่ีงานตรวจสอบต้องผูกพันกับงาน ERMจะทาให้เสียความเป็นอิสระและการตรวจสอบภายในบนฐานของข้อเท็จจริงหรอืไม ่ 
  -ผลของการตรวจสอบภายในท่ีเน้นการสนบัสนุน ERMจะมีสว่นชว่ยปรับปรุงกระบวนการบริหารความเส่ียง การควบคมุและการกากับกิจการท่ีดีอย่างไร 

 

 
 ในเรื่องนี้ แนวทางของ COSOได้กล่าวถึงไว้เป็นแนวทางท่ีอาจจะนาไปใช้
ประโยชน์ในงานการตรวจสอบภายในได้พอสมควร แม้ว่าบทบาทของงานตรวจสอบภายใน
จะไม่ได้กําหนดว่าตอ้งมีความรับผิดชอบหลักท่ีเกี่ยวข้องกับการเสนอแนะใหม้ีหรือการธํารง
รักษากลไก การทางานในลักษณะ ERM แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันว่างานการตรวจสอบ
ภายในเข้าไปมีบทบาทสําคัญอย่างน้อยในประเด็นตอ่ไปนี้ เป็นส่วนท่ีเกี่ยวขอ้งกับ

ความก้าวหน้าและพัฒนาการของระบบการบริหารความเส่ียง
แบบ ERMดว้ยนอกจากนัน้ งานการตรวจสอบภายใน     
ยังมีส่วนช่วยผู้บริหารระดับสูงในการแสดงขอ้คดิเห็น 
ข้อสังเกตว่าควรจะทําอย่างไรจึงจะปรับปรุงกระบวน 
การทํางานของการบริหารความเส่ียง แบบ ERM ได ้
 
 

 หากจะระบุว่ามีกิจกรรมของงานการตรวจสอบภายในอะไรบ้างท่ีมีลักษณะท่ี 

บูรณาการกับ ERM ขององค์กรบางกิจกรรมท่ีมี ความชัดเจนในเรื่องนี้ ได้แก่ 

 

 

  

บทบาทหลักของการบริหารความเส่ียงบทบาทหลักของการบริหารความเส่ียง  

  อย่างไรก็ดี มีกิจกรรมบางอย่างท่ีงานการตรวจสอบภายใน พึงให้ความระมัด อย่างไรก็ดี มีกิจกรรมบางอย่างท่ีงานการตรวจสอบภายใน พึงให้ความระมัด 
ระวังในการเข้าไปเกี่ยวข้องในการเชื่องโยงกับ ระวังในการเข้าไปเกี่ยวข้องในการเชื่องโยงกับ ERM ERM ภายในกิจการโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายในกิจการโดยเฉพาะอย่างยิ่ง  

 

 

 

 

คุณค่าในงานการตรวจสอบภายในเพื่อสนับสนุนกระบวนการพัฒนา คุณค่าในงานการตรวจสอบภายในเพื่อสนับสนุนกระบวนการพัฒนา ERMERM  
หากจะประมวลกิจกรรมของงานการตรวจสอบภายในท่ีอาจจะช่วยเพ่ิมคณุค่าของกิจกรรมหากจะประมวลกิจกรรมของงานการตรวจสอบภายในท่ีอาจจะช่วยเพ่ิมคณุค่าของกิจกรรม
ในอนาคตได้อกี หากเหน็ว่าการยกระดับและพัฒนากระบวนการ ในอนาคตได้อกี หากเหน็ว่าการยกระดับและพัฒนากระบวนการ ERM ERM น่าจะเป็นวตัถุ น่าจะเป็นวตัถุ 
ประสงค์ประการหนึ่งของงานการตรวจสอบภายใน ประเด็นของ ประสงค์ประการหนึ่งของงานการตรวจสอบภายใน ประเด็นของ ERM ERM ท่ีน่าจะอยู่ในท่ีน่าจะอยู่ใน
แผนงานการตรวจสอบภายในและกจิกรรมการตรวจสอบภายใน ควรจะครอบคลมุถึงแผนงานการตรวจสอบภายในและกจิกรรมการตรวจสอบภายใน ควรจะครอบคลมุถึง  

อย่างไรก็ดี งานการตรวจสอบภายในจะตอ้งไม่ละเลยหลักการสําคัญท่ีว่า อย่างไรก็ดี งานการตรวจสอบภายในจะตอ้งไม่ละเลยหลักการสําคัญท่ีว่า ERM ERM ไม่ใช่ไม่ใช่
เรื่องของการกําจัดความเสี่ยงแต่เพียงอย่างเดยีว หากแต่เป็นเรื่องของการยอมรับความเรื่องของการกําจัดความเสี่ยงแต่เพียงอย่างเดยีว หากแต่เป็นเรื่องของการยอมรับความ
เส่ียงในระดับหนึ่งและอยู่กับความเส่ียงให้ได ้เพราะหากปราศจากความเส่ียงก็อาจจะเส่ียงในระดับหนึ่งและอยู่กับความเส่ียงให้ได ้เพราะหากปราศจากความเส่ียงก็อาจจะ
หมายถึงการหดหายไปของโอกาสทางธุรกิจดว้ย และเมื่อโอกาสทางธุรกิจต่ํา กิจการก็จะหมายถึงการหดหายไปของโอกาสทางธุรกิจดว้ย และเมื่อโอกาสทางธุรกิจต่ํา กิจการก็จะ
ไม่สามารถเติบโตอย่างต่อเนื่อง และไม่อาจจะดํารงบทบาทขององค์กรในวงการต่อไปได ้ไม่สามารถเติบโตอย่างต่อเนื่อง และไม่อาจจะดํารงบทบาทขององค์กรในวงการต่อไปได ้
และการพัฒนาระบบ และการพัฒนาระบบ ERM ERM ให้ความสําคัญกบัการมองสถานะความเส่ียงในองค์กรรวมให้ความสําคัญกบัการมองสถานะความเส่ียงในองค์กรรวม
ของท้ังองคก์กร เพ่ือท่ีจะทําให้ผู้บริหารระดบัสูงกําหนดระดับความเส่ียงท่ียอมรับได ้ของท้ังองคก์กร เพ่ือท่ีจะทําให้ผู้บริหารระดบัสูงกําหนดระดับความเส่ียงท่ียอมรับได ้
เพ่ือดะเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน ์และพันธกิจขององค์กรเพ่ือดะเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน ์และพันธกิจขององค์กร  

อ้างอิง : อ้างอิง : www.cgd.go.thwww.cgd.go.th  

มุมมุมวิวิวิชาชาชาการการการ   คุณค่าของการตรวจสอบภายใน ต่อการบริหารความเส่ียงขององค์ 

   ตอน ราษฎรยังอยู่ได้ตอน ราษฎรยังอยู่ได้  

  ปีพุทธศักราช 2513 เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์ท่ีจะเสด็จพระราชด าเนินไปเยี่ยมราษฎรในต าบลหนึ่งของอ าเภอเมืองพัปีพุทธศักราช 2513 เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์ท่ีจะเสด็จพระราชด าเนินไปเยี่ยมราษฎรในต าบลหนึ่งของอ าเภอเมืองพัทลุทลุง อันเป็นแหล่ง      ง อันเป็นแหล่ง      
ท่ีผู้ก่อการร้ายคอมมวินิสต์ปฏิบตัิการรุนแรงท่ีสุดในภาคใต้เวลานั้น ดว้ยความหว่งใยอย่างยิ่งล้น ทางกระทรวงมหาดไทยได้กราบบังคมทูลท่ีผู้ก่อการร้ายคอมมวินิสต์ปฏิบตัิการรุนแรงท่ีสุดในภาคใต้เวลานั้น ดว้ยความหว่งใยอย่างยิ่งล้น ทางกระทรวงมหาดไทยได้กราบบังคมทูล                      
ขอให้ทรงรอให้สถานการณด์ีขึ้นกว่าท่ีเป็นอยูเ่สียก่อน แตค่ าตอบท่ีทางกระทรวงมหาดไทยได้รับก็คือ ราษฎรเขาเส่ียงภัยยิ่งกว่าเราหลายเขอให้ทรงรอให้สถานการณด์ีขึ้นกว่าท่ีเป็นอยูเ่สียก่อน แตค่ าตอบท่ีทางกระทรวงมหาดไทยได้รับก็คือ ราษฎรเขาเส่ียงภัยยิ่งกว่าเราหลายเ ท่าท่า                      
เพราะเขาต้องกินอยู่ท่ีนัน่เขายังอยู่ได้ แล้วเรา จะขลาดแม้แต่จะไปเยี่ยมเยียนทุกข์สุขของเขาเชียวหรือเพราะเขาต้องกินอยู่ท่ีนัน่เขายังอยู่ได้ แล้วเรา จะขลาดแม้แต่จะไปเยี่ยมเยียนทุกข์สุขของเขาเชียวหรือ  

อ้างอิงอ้างอิงอ้างอิง   :::   จุลสารตรวจสอบภายใน ปีท่ี 19 ฉบับที่ 102                                             จุลสารตรวจสอบภายใน ปีท่ี 19 ฉบับที่ 102                                             จุลสารตรวจสอบภายใน ปีท่ี 19 ฉบับที่ 102                                             
ประจ าเดือน ตุลาคม ประจ าเดือน ตุลาคม ประจ าเดือน ตุลาคม ---   พฤศจกิายน 2557 กรมบัญชีกลางพฤศจกิายน 2557 กรมบัญชีกลางพฤศจกิายน 2557 กรมบัญชีกลาง 

มุมมุมมุมอมอมอมยิ้มยิ้มยิ้ม   

สถานการณ์และความจําเป็นสถานการณ์และความจําเป็น  

การติดตามดูแล 

การตรวจสอบ สอบทาน 

การประเมินผล 

การรายงานผล 

บทบาทหลักขอการตรวจสอบภายในท่ีบูรณาการกับ บทบาทหลักขอการตรวจสอบภายในท่ีบูรณาการกับ ERMERM  

การเพิ่มความม่ันใจหรือหลักประกันว่าจะมีการดําเนินกระบวนการบริหารความเส่ียงเกิดข้ึนจริง 

การทบทวนการบริหารงานท่ีเป็นความเส่ียงหลักขององค์กร 

การประเมินประสิทธิภาพของระบบรายงานด้านความเส่ียงหลัก ๆ 

การประเมินกระบวนการท่ีเกี่ยวขอ้งกับระบบการบริหารความเส่ียง 

การเพ่ิมความมัน่ใจหรือหลักประกนัว่าการประเมินความเส่ียงอย่างถุกต้อง เหมาะหสม 

การกําหนดเกณฑ์ความเส่ียงท่ียอมรับได้ (Risk Appetite) 

การกําหนดกิจกรรมท่ีอยู่ในกระบวนการบรหิารความเส่ียง 

การบริหารจัดการท่ีเพ่ิมหลกัประกันว่าให้ความสําคัญกับความเส่ียง    

การตอบโตต้่อความเส่ียงท่ีเป็นความรับผิดชอบในระดับผู้บริหาร 

การมอบหมายความรับผิดชอบในการบริหารความเส่ียงในแต่ละระดับภายในองค์กร 

การทบทวนความเพียงพอและประสิทธิภาพของกระบวนการพัฒนา ERM ทั่วทั้งองค์กร 

โดยเฉพาะข้ันตอนการระบุความเส่ียง วิเคราะห์ความเสี่ยง จัดการความเสี่ยง และรายงาน

การเคลื่อนที่ของความเส่ียง รวมทั้งการให้ความเห็นของงานการตรวจสอบภายในว่าควร  

จะปรับปรุงอย่างไรได้อีก 

การทบทวนระบบการควบคุมจุดเส่ียงที่วิกฤติ และกระบวนการบริหารความเส่ียงตลอดจน

การตอบโต้กับความเส่ียงเพื่อนําไปสู่ระดับที่มีความเพียงพอและมีประสิทธิผล 

การให้คําแนะนําที่นําไปสู่การออกแบบและการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน     

และกลยุทธ์การถ่ายโอนความเส่ียง 

การนําเอาแนวคิดการวางแผนตรวจสอบภายในบทฐานความเส่ียงมาใช้ในการดําเนินงาน

ตรวจสอบภายในอย่างจริงจัง 

การทําให้เกิดความม่ันใจว่างานการตรวจสอบภายในจะดําเนินไปในทิศทางที่แก้ไข    

จุดเส่ียงที่สําคัญอันดับต้นๆ ของกิจการ 

การท้วงติงแก่ฝ่ายบริหารในการประเมินความเส่ียงที่ต่ําเกินไป และกําหนดกลยุทธ์การ

จัดจัดการกับความเส่ียงได้ไม่เพียงพอและยังไม่เกิดประสิทธิผลอย่างแท้จริง จนไม่อาจ 

จะเป็นหลักประกันได้ว่าจะทําให้การบริหารกิจการเป็นไปอย่างน่าเชื่อถือ 

การทําให้เกิดความเชื่อม่ันว่าการแสดงสถานะความเส่ียงและระบบการรายงานด้านความ

เส่ียงจะเป็นไปอย่างสมบูรณ์ ครบถ้วน ถูกต้อง และเหมาะสม 

การอํานวยความสะดวกให้เกิดการทํา workshop ที่สนับสนุน ERM 



จดหมำยข่ำวส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน ปีที่ 6 ฉบับที่ 25         newsletternewsletter            33 

 สรุปกิจกรรมการดําเนินงานในไตรมาส 1 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2557                     

 - ด้านการตรวจสอบภายใน ส านักงานตรวจสอบภายในได้ด าเนินการเข้าตรวจสอบหน่วยงานในสังกัดรวม 4 หน่วยงาน 
ได้แก่ 1.กองกิจการพิเศษ 2.คระวิศวกรรมศาสตร์ ศาลายา 3.กองอาคารสถานที่ยานพาหนะและภูมิทัศน์ 4.คณะอุตสาหกรรม   
การโรงแรมและการท่องเที่ยว  

  - ส านักงานตรวจสอบภายใน เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ ดังนี้ 
 

 

 2-7 พ.ย. 57 โครงการเสริมสร้างศักยภาพการตรวจสอบภายในของกระทรวงศึกษาธิการ โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น   
กทม. โดย นางสาวประทีป รักไทย และนางสาวจติสภุา หนองเป็ด 

 5-6 พ.ย. 57 โครงการประกันคุณภาพการศกึษา ณ ห้องคชาธาร มทร.รัตนโกสินทร์ โดยนางพรทิพย์ ธรรมปรีชา  
และนางสาวขวัญใจ คงชีพ  

 6 พ.ย. 57 ประชุมหัวหน้าหนว่ยงาน ครั้งท่ี 6/2557 ณ ห้องคเชนทร์ มทร.รตันโกสินทร ์                 
โดยนางพรทิพย ์ธรรมปรีชา  

 8 ธ.ค. 57 ใหค้ําปรึกษาแนะนาํการตรวจสอบภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ มหาวทิยาลัยราชภัฎ
พระนครศรีอยุธยา (กระทรวงศึกษาธิการ) โดยนางสาวประทีป รกัไทย 

 22 ธ.ค. 57 อบรม Tell Me More ณ สํานักงานวิทยบริการ มทร.รัตนโกสินทร์                     
กลุ่มท่ี 1 โดย ว่าท่ี ร.ต.ทิชากร เกตุแก้ว กลุ่มท่ี 2 โดย นางพรทิพย์ ธรรมปรีชา นางสาวขวัญใจ คงชพี               
และนางสาวจติสุภา หนองเปด็  

 22-23 ธ.ค. 57 สัมมนาส่งเสรมิขีดสมรรถนะผู้ตรวจสอบ ภายในภาครัฐ (กรมบัญชีกลาง) ณ โรงแรมเอเชีย กทม.   
โดย นางสาวประทีป รักไทย  

 

ส านกังานตรวจสอบภายในเขา้ร่วมกิจกรรมส านกังานตรวจสอบภายในเขา้ร่วมกิจกรรมส านกังานตรวจสอบภายในเขา้ร่วมกิจกรรม   

 

 

ชือ่ ว่าที่รอ้ยตรีทิชากร   เกตแุกว้  

    ชือ่เล่น เป้ 

    ต าแหนง่  นกัตรวจสอบภายใน  

 

 

ชือ่ นางสาวศภุรัตน ์  เทพรักษ ์ 

    ชือ่เล่น มนิ 

    ต าแหนง่  เจา้หนา้ที่บริหารงานทัว่ไป  
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ภาพกิจกรรมภาพกิจกรรม  

ประชุมหน่วยงานตรวจสอบภายใน ประจําเดือน พฤศจิกายน 2557ประชุมหน่วยงานตรวจสอบภายใน ประจําเดือน พฤศจิกายน 2557ประชุมหน่วยงานตรวจสอบภายใน ประจําเดือน พฤศจิกายน 2557   

เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบัน

พระมหากษัตริย์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว 

รัชกาลท่ี 9   
เข้าตรวจสอบที่กองกิจการพิเศษเข้าตรวจสอบที่กองกิจการพิเศษเข้าตรวจสอบที่กองกิจการพิเศษ   

เข้าร่วมโครงการเสริมสรา้งศักยภาพการตรวจสอบภายในของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปี 2558เข้าร่วมโครงการเสริมสรา้งศักยภาพการตรวจสอบภายในของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปี 2558เข้าร่วมโครงการเสริมสรา้งศักยภาพการตรวจสอบภายในของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปี 2558   

เข้าตรวจสอบคณะวศิวกรรมศาสตร์ ศาลายา 

ที่ปรึกษาที่ปรึกษาที่ปรึกษา---บรรณาธิการบรรณาธิการบรรณาธิการ                                                               
นางพรทิพย์ ธรรมปรีชา 

กองบรรณาธิการ                                            กองบรรณาธิการ                                            กองบรรณาธิการ                                            
นางสาวประทีป   รักไทย                นางสาวประทีป   รักไทย                นางสาวประทีป   รักไทย                
นางสาวจิตสุภา   หนองเป็ด                
นางสาวขวัญใจ   คงชีพ                    
ว่าที่ ร.ต.ทิชากร   เกตุแก้ว               
นางสาวศุภรัตน์   เทพรักษ์ 

พิสูจน์อักษรพิสูจน์อักษรพิสูจน์อักษร                                                                              
นางสาวขวัญใจ คงชีพ 

ออกแบบออกแบบออกแบบ                                                                                 
นางสาวจิตสุภา หนองเป็ด 

จัดทําโดยจัดทําโดยจัดทําโดย                                                                              
สํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี     
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

OFFICE OF INTERNAL AUDITOFFICE OF INTERNAL AUDITOFFICE OF INTERNAL AUDIT   

96 Mu 3 Photthamonthon Sai Salaya ,  Phutthamonthon Nakhon Pathom 73170 96 Mu 3 Photthamonthon Sai Salaya ,  Phutthamonthon Nakhon Pathom 73170 96 Mu 3 Photthamonthon Sai Salaya ,  Phutthamonthon Nakhon Pathom 73170    
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“““ความลําบากความลําบากความลําบาก”””   

สอนให้เราต้องอดทนสอนให้เราต้องอดทนสอนให้เราต้องอดทน   

“““ความเป็นคนความเป็นคนความเป็นคน”””   

สอนให้เราก้าวต่อไปสอนให้เราก้าวต่อไปสอนให้เราก้าวต่อไป   

เข้าร่วมโครงการ “การตรวจสอบภายใน 

ประจําปี 2558”  

การปฏิบัติงานให้คําปรึกษาแนะนํา   

เข้าตรวจสอบคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมฯ 

เข้าตรวจสอบกองอาคารสถานที่ยานพาหนะฯเข้าตรวจสอบกองอาคารสถานที่ยานพาหนะฯเข้าตรวจสอบกองอาคารสถานที่ยานพาหนะฯ   

ผู้อํานวยการสาํนักงานตรวจสอบภายใน มอบของขวัญปีใหม่ให้กับหน่วยงานต่างๆ ในมทร.รัตนโกสินทร์ผู้อํานวยการสาํนักงานตรวจสอบภายใน มอบของขวัญปีใหม่ให้กับหน่วยงานต่างๆ ในมทร.รัตนโกสินทร์ผู้อํานวยการสาํนักงานตรวจสอบภายใน มอบของขวัญปีใหม่ให้กับหน่วยงานต่างๆ ในมทร.รัตนโกสินทร์   


