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บรรณาธิการทกัทายบรรณาธิการทกัทาย  
 สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ      ท่านผู้อ่านทุกท่าน พบกับจดหมายข่าว ฉบับท่ี 26 ซึ่งเป็นไตรมาสท่ี 2 ของงบประมาณ 2558 ท่านผู้อ่านทุกท่าน พบกับจดหมายข่าว ฉบับท่ี 26 ซึ่งเป็นไตรมาสท่ี 2 ของงบประมาณ 2558 ท่านผู้อ่านทุกท่าน พบกับจดหมายข่าว ฉบับท่ี 26 ซึ่งเป็นไตรมาสท่ี 2 ของงบประมาณ 2558    
และเราได้น าความรู้  เกี่ยวกับตรวจสอบภายในและสาระอื่นๆ อีกมากมายมาฝากทุกท่านเหมอืนเชน่เดมิซึ่งความรู้เหล่านี้อาจจะเป็นขอ้มลูและเราได้น าความรู้  เกี่ยวกับตรวจสอบภายในและสาระอื่นๆ อีกมากมายมาฝากทุกท่านเหมอืนเชน่เดมิซึ่งความรู้เหล่านี้อาจจะเป็นขอ้มลูและเราได้น าความรู้  เกี่ยวกับตรวจสอบภายในและสาระอื่นๆ อีกมากมายมาฝากทุกท่านเหมอืนเชน่เดมิซึ่งความรู้เหล่านี้อาจจะเป็นขอ้มลู   
ท่ีทุกท่านสามารถน าไปใช้ในการท างานและชวีิตประจ าวนัได้ ขอบคุณค่ะ ท่ีทุกท่านสามารถน าไปใช้ในการท างานและชวีิตประจ าวนัได้ ขอบคุณค่ะ ท่ีทุกท่านสามารถน าไปใช้ในการท างานและชวีิตประจ าวนัได้ ขอบคุณค่ะ   
   

(นำงพรทิพย์  ธรรมปรีชำ)(นำงพรทิพย์  ธรรมปรีชำ)  
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนตรวจสอบภำยในผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน  

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

   
   
   

 นอกจากการออกก าลังกายจะเป็นวธีิหนึ่งท่ีช่วยเผาผลาญไขมันสว่นเกนิและลดหน้าท้อง    
ให้คุณหนุ่มๆ ได้แล้วการดื่มเครื่องมือเพื่อสุขภาพก็เป็นอีกวิธีง่ายๆ ท่ีสามารถลดพุงสลายไขมันหน้าท้อง 
เพื่อใหคุ้ณมีหน้าทองแบนราบได้เหมือนกัน วันี้เราก็มีตวัอย่าง เครื่องดื่มส าหรบัลดพงุมาฝากกันนะคะ 

 1. ชามิ้นต์ ด้วยคุณสมบัตขิองมิ้นต์ จะชว่ยใหร้ะบบย่อยอาหารของคุณย่อยสลายไขมัน แม้แต่อาหารไขมันสงุอย่างเบอร์เกอร์หรือ 
สเต็ก ก็จะถูกย่อยได้อย่างรวดเร็ว แถมยังลดอาการท้องอืดพร้อมเรง่การขบัถ่ายได้อีกด้วย 

 2. ชาเขียว อย่างที่รู้กันว่าชาเขียวสามารถช่วยลดความอ้วน และควบคุมไขมันได้ดว้ย นอกจากนี้ชาเขยีวยังมีสารต้านอนุมุลอิสระที่ 
ชื่อ “คาเทซิน” ซึ่งช่วยลดไขมันบรเิวณหน้าท้องได้ เพยีงจบิชาเขียวกอ่นออกก าลังกายก็ช่วยเพิ่มอัตราการเผาผลาญไขมันในระหว่างนั้นได้แล้ว 

 3. นมถ่ัวเหลือง ถั่วเหลืองมีสารแลคตินที่ช่วยป้องกนัการสะสมไขมันของเซลล์ในร่างกาย พร้อมกับชว่ยสลายไขมันส่วนเกินเพยีง
ดื่มนมถั่วเหลือง 3 ครัง้ต่อสัปดาห์ ก็จะชว่ยเพิ่มอัตราการเผาผลาญไขมันส่วนเกินได้ดี 

 4. น้ าเปล่า เครื่องดื่มท่ีมีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายของเรามากท่ีสุด และยังดีต่อระบบเผาผลาญของร่างกาย รวมท้ังช่วยรักษา
สมดุลของของเหลวในร่างกายทั้งยงัลดอาการบวมน้ าไดด้้วย 

 5. น้ าแตงโม  มีสารอาหารมากมายรวมถึงไลโคปีนท่ีช่วยต้านมะเรง็ รวมถึงกรดอะมดินที่ชื่อว่าอาร์จินีน โดยการศึกษาท่ีตีพิมพ์
ในวารสาร Nutrition ระบวุ่า น้ าแตงโม ช่วยสร้างมวลกล้ามเนื้อไดแ้ต่คุณก็ต้องออกก าลังกายอย่างจรงิจังควบคู่กนัไปด้วย 

 6. น้ าสับปะรด สับปะรดมีสารที่เรียกว่า “โบรมีเลน” ซึ่งช่วยย่อยโปรตนีท าให้การย่อยอาหารง่ายยิง่ขึ้น รวมท้ังชว่ยลดอาการ
ท้องอืด นอกจากนี้การใส่น้ ามันท่ีสกัดจากเมล็ดแฟลกซ์ผสมลงในน้ าสับปะรดก็ถือว่าเป็น ประโยชนต์่อสุขภาพด้วย เพราะมีไขมันโมเลกุล
เดี๋ยวที่ไม่อ่ิมตัวในปริมาณค่อนข้างสูง (จากการศึกษาพบว่าหากกินไขมันประเภทนี้ในปริมาณท่ีพอเหมาะจะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือด
ได้ นอกจากนี้ไขมันโมเลกุลเดีย่วท่ีไม่อ่ิมตัวยังมีส่วนป้องกันเกดิโรคหวัใจได)้ 

 ไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือเครื่องดื่มอะไรก็ตามท่ีมีประโยชนต์่อสุขภาพ กค็วรจะรับประทานให้พอดกีับความต้องการของร่างกาย เพราะ
หากรับประทานน้อยเกินไปก็อาจจะขาดสารอาหาร หรือมากเกินไปกอ็าจเกิดการสะสมในร่างกาย อย่างไรกด็ีควรหาเวลาออกก าลังกายควบคู่
กันไปพร้อม ๆ กับการรับวิตามินและสารอาหารต่างๆ ในปริมาณท่ีเพียงพอกับความต้องการของร่างกาย เพื่อสุขภาพที่ดีท้ังภายในและ
ภายนอกของคุณเอกนะคะ 

         ขอขอบคุณขอมูลจาก http://guru.sanook.com/9567/ 

เครื่องดื่มที่ช่วยก าราบพุงให้อยู่หมัด  
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 การตรวจสอบท่ีส่งผลกระตุน้ให้เกิดการเปลีย่นแปลงท่ีดี ปัจจุบันมวีิธีการพ้ืนฐาน 3 วธิี ท่ีใช้ในการประเมินกิจกรรมใดๆ ได้แก่ การตรวจสอบ (Inspection) การตรวจสอบ
การปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing) และการตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing) 
 1. การตรวจสอบ หมายถึง การวดัผลผลิตจากกระบวนการเปรียบเทียบกับสิ่งท่ีเราก าหนดไว้ ซึ่งค าตอบจะมีอยู่เพียง 2 ค าตอบเสมอ คอื ผ่าน หรือ ไม่ผ่าน 
 2. การตรวจสอบการปฏิบตัิตามกฎระเบียบ หมายถึง การตรวจสอบการปฏิบัตติามคู่มอืการท างาน ขั้นตอนการด าเนนิงาน และวกีารปฏิบัติงาน ประโยชน์ขอ้แรกของการ
ตรวจสอบการปฏิบัตติามกฎระเบียบจะเหน็ได้จากรายการทางการเงิน เพราะความต้องการท่ีจะให้ความมั่นใจว่าขอ้มลูทางการเงินถูกต้อง แนวคิดในการประเมนิการปฏิบัตติามกฎระเบียบ
ถูกน ามาใช้ในชว่งปี ค.ศ. 1960 โดยเน้นท่ีวิชาชีพท่ีเกี่ยวขอ้งกับเรื่องคุณภาพและขยายไปยังวิชาชีพทหารและอตุสาหกรรมนวิเคลียร์ การตรวจสอบการปฏิบัตติามกฎระเบียบถูกน ามาใช้กับ
กิจกรรมท่ีมคีวามเส่ียงสูง โดยต้องการท่ีจะประเมินว่า กิจกรรมนั้นได้ปฏิบตัิตามกฎระเบียบอย่างเข้มงวด ผลท่ีได้จากการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบในเรื่องของความสม่ าเสมอ
และความมัน่ใจได้ก็คอื กฎระเบียบต่างๆ จะถูกปฏิบัติตาม 
 3. การตรวจสอบการบริหาร การตรวจสอบการบริหารจะเน้นไปท่ีผลท่ีเกิดขึ้น ประเมนิประสิทธิผลและความเหมาะสมของการควบคุมท่ีอยู่ภายใต้กฎระเบียบ ขั้นตอนการ

ด าเนินงานและวิธีการปฏิบัติงาน ดังนั้น การตรวจสอบการบริหารก็คอื การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบรวมถึงการวิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบ (Causw-and-Effect  

Analysis) ซึ่งมแีนวโนม้ว่าจะเป็นประโยชนอ์ย่างมากต่อการประเมินวิธีการปฏิบัติงานซึ่งจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกดิขึ้น 

 ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบการปฏิบตัิตามกฎระเบียบหรือการตรวจสอบการบริหารก็
ตาม ผู้ตรวจสอบตอ้งค านึงถึงกฎพื้นฐาน 4 ประการ  

 กฎข้อท่ี 1 ตอบสนองลูกค้าของคุณ การตรวจสอบต้องให้ได้มาซึ่งข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง
กับสินค้า กระบวนการท างานและระบบถ้าการควบคุมในปัจจุบนัยังคงสามารถท างานได้ดี 
ความมั่นใจของทุกๆ หน่วยงานจะเพิม่ขึ้น แต่ถ้าการควบคมุท างานได้ไม่ดีก็จะตอ้งมีการแก้ไข
ปัญหาผู้ตรวจสอบจะให้บริการลูกค้า 3 กลุม่ คอื ผุ้รับการตรวจสอบ หัวหน้าหนว่ยงาน
ตรวจสอบ และองคก์รผู้รับการตรวจสอบตอ้งการท่ีจะได้รับผลประโยชนม์ากท่ีสุดจากการ
ตรวจสอบ และตอ้งการท่ีจะรู้ด้วยว่าองค์กรมีการท างานอย่างมีประสิทธิผล ในกรณนีี้ความเห็น
ของผู้ตรวจสอบคอ่นข้างจะมีประโยชน์อย่างมาก ส าหรับหัวหน้าหนว่ยงานตรวจสอบจะตรงข้าม
กับผู้รับการตรวจสอบ โดยจะตอ้งรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานและรายงานของผู้ตรวจสอบ
หัวหน้าหนว่ยงานตรวจสอบควรต้องมีการก าหนดตารางเวลาและมีการมอบหมายงาน สดุท้ายผู้
ตรวจสอบตอ้งตอบสนองตอ่ความต้องการขององค์กร ซึ่งผู้ตรวจสอบสามารถชว่ยเหลือได้โดย
พิจารณาว่าบริษัทได้บรรลุเป้าหมายจริง 
  กฎข้อท่ี 2 ใชค้นท่ีมีคุณภาพ ตรวจสอบตอ้งสามารถท างานท่ีได้รับมอบหมายให้
บรรลุวตัถุประสงคอ์ย่างยุตธรรม หมายความว่า ความมีประสิทธิผลการการน าไปใช้ของ
กฎระเบียบเหล่านัน้อย่างยุติธรรม ผู้ตรวจสอบต้องมีความสามารถในการปฏิบัติงาน ตอ้ง
มั่นคงทางอารมณ์ ความเฉลียวฉลาด และความช านาญทางด้านก าไกการท างานต่างๆ ซึ่งจะหา
ได้จากการเข้ารับการฝึกอบรม การอ่านจากหนังสือ หรือการสังเกตจากผูอ้ื่น นอกจากผู้
ตรวจสอบตอ้งรู้ว่าควรจะตรวจสอบอย่างไรแล้ว ยังจะต้องเข้าใจถึงกระบวนการท่ีถูกตรวจสอบ 
วิธีท่ีดีอีกวิธีหนึ่งท่ีจะสร้างความเข้าใจได้ก็คอื การท าแผนภาพแสดงการปฏิบัติงานของกิจกรรม 
ท่ีท าการตรวจสอบ สดุท้ายผู้ตรวจสอบต้องมีความสามารถในการติดต่อสือ่สารอย่างดีเยีย่ม  
ท้ังในด้านการพูดและการเขียน 
 กฎข้อท่ี 3 การวดัผลจากหลักเกณฑ์ท่ีได้มกีารตกลงไว้ ผูต้รวจสอบภายในไม่ได้รับ
อนุญาตให้ก าหนดกฎเกณฑ์ขึ้นเอง แตต่้องท าการตรวจสอบโดยใช้มาตรฐานการปฏิบัตงิานท่ีมี
อยู่และเป็นท่ียอมรับของผู้รับตรวจ ซึ่งเป็นสว่นหนึ่งของการวางแผนในวงจรของ Plan-Do-
Check-Act มาตรฐานการปฏิบตัิงานภายในองค์กร เชน่ นโยบายองคก์ร ระบบการบริหาร
จัดการ และกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ลงไปเพ่ือให้สามารถบรรลวุัตถุประสงค์ท่ีก าหนด ได้แก่ 
ระดับของคูม่ือคุณภาพ หรอื แผนคุณภาพ ซึ่งเอกสารเหล่านี้จะประกอบด้วย ขั้นตอนการ
ด าเนินงานในระบบต่างๆ (Procedures)  

การตรวจสอบการบริหาร (การตรวจสอบการบริหาร (การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing)Management Auditing)Management Auditing)  

  อีกครั้งหนึ่งท่ีภาคอีสานเมือ่เสด็จขึน้ไปทรงเยี่ยมบนบ้านของราษฎรผู้หนึ่ง ทีค่ณะผู้ตามเสด็จท้ังหลายออกแปลกใจในการกราบบังคลทูล  อีกครั้งหนึ่งท่ีภาคอีสานเมือ่เสด็จขึน้ไปทรงเยี่ยมบนบ้านของราษฎรผู้หนึ่ง ทีค่ณะผู้ตามเสด็จท้ังหลายออกแปลกใจในการกราบบังคลทูล              
ท่ีคลอ่งแคลว่ และใช้ราชาศัพท์ได้อย่างน่าฉงนเมื่อในหลวงมีพระราชปฏิสนัถารถึงการใช้ราชาศัพท์ได้ดีนี้ จึงมคี ากราบทูลว่า ท่ีคลอ่งแคลว่ และใช้ราชาศัพท์ได้อย่างน่าฉงนเมื่อในหลวงมีพระราชปฏิสนัถารถึงการใช้ราชาศัพท์ได้ดีนี้ จึงมคี ากราบทูลว่า ““ข้าพระพุทะเจ้าเป็นโต้โผข้าพระพุทะเจ้าเป็นโต้โผ

ลิเกเก่าบัดนีม้ีอายมุากจึงเลิกรามาท านาท าสวนพระพุทะเจ้า...ลิเกเก่าบัดนีม้ีอายมุากจึงเลิกรามาท านาท าสวนพระพุทะเจ้า... ” ” มาถึงตอนส าคัญท่ีทรงพบนกในกรงท่ีเลี้ยงไว้ท่ีชานเรอืน ก็ทรงตรัสถามว่าเป็นนกอะไรมาถึงตอนส าคัญท่ีทรงพบนกในกรงท่ีเลี้ยงไว้ท่ีชานเรอืน ก็ทรงตรัสถามว่าเป็นนกอะไร
และมีกีต่ัว พ่อลิเกเก่ากราบบังคมทูลว่า มีท้ังหมดสามตัว พระมเหสมีันบนิหนีไปท้ิงพระโอรสไว้สองตัว ตวัหนึ่งท่ียังเล็ก ตรัสอ้อแออ้และมีกีต่ัว พ่อลิเกเก่ากราบบังคมทูลว่า มีท้ังหมดสามตัว พระมเหสมีันบนิหนีไปท้ิงพระโอรสไว้สองตัว ตวัหนึ่งท่ียังเล็ก ตรัสอ้อแออ้ ยู่ยู่ เลยและท้ิงให้พระเลยและท้ิงให้พระ
บิดาเลี้ยงแต่ผู้เดียวบิดาเลี้ยงแต่ผู้เดียว”   ”     

อ้างอิงอ้างอิงอ้างอิง   :::   http://www.khonkaen.go.th/auditor/admin/brochure_file/104434_57.pdfhttp://www.khonkaen.go.th/auditor/admin/brochure_file/104434_57.pdfhttp://www.khonkaen.go.th/auditor/admin/brochure_file/104434_57.pdf 

มุมมุมมุมอมอมอมยิ้มยิ้มยิ้ม   

การเปรียบเทียบระหว่างการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบยีบการเปรียบเทียบระหว่างการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบยีบ

และการตรวจสอบการบริหารและการตรวจสอบการบริหาร  

การตรวจสอบการปฏิบัตติามกฎระเบียบ การตรวจสอบการบริหาร 

ความต้องการคือการปฏิบตัิตามท่ีก าหนด ความต้องการคือการเปลี่ยนแปลง 

ผู้ตรวจสอบประเมินว่าได้มีการปฏิบตัิตามท่ี
ก าหนด 

ผุ้ตรวจสอบประเมินว่าการปฏิบัตมิี
ประสิทธิผลและเหมาะสม 

เน้นท่ีความสม่ าเสมอของการปฏิบัต ิ เน้นท่ีผลท่ีจะเกิดขึน้ 

และรายละเอียดท่ีลึกลงไปจะเป็นวิธีการปฏิบตัิงาน (Work Instruction) ดังนั้น ผู้ตรวจสอบ
ภายในจะต้องท าความเข้าใจและคุ้นเคยกับข้อก าหนดต่างๆ เหล่านี้เพ่ือใช้เป็นพื้นฐานในการ
ตรวจสอบ 
 กฎข้อท่ี 4 ใช้ข้อเท็จจริงในการจดัท าสรุป ดารตรวจสอบมีพื้นฐานจากข้อเท็จจริง 
การสรุปมาจากการประมวลขอ้มลู ขอ้เท็จจรงิอาจดี (เป็นไปตามท่ีตอ้งการ) หรอืไม่ด ี         
(ไม่เป็นไปตามท่ีต้องการ) ก็ได ้แต่ไมค่วรใช้วิจารณญาณหรอืความเห็นท่ีจะท าให้ข้อเท็จจริงการ
ได้ยิน หลักฐานจากเอกสาร/บันทึกข้อมูล หลักฐานจากการสมัภาษณ์ และหลกัฐานจากแบบ
ฉบับต่างๆ เชน่ การคิดเปอร์เซ็นต์ อัตราสว่นต่างๆ ผู้ตรวจสอบภายในใช้ Checklist และ
เครื่องมอือืน่ๆ ในการพิจารณาท่ีจะรวบรวมข้อเท็จจริง จากนั้นจะปฏิบตัิการภาคสนามเพื่อเก็บ
รวบรวมข้อเท็จจริง ผลลัพธ์ของกระบวนการตรวจสอบ กค็ือ รายงาน ซึ่งหัวหน้าหนว่ยงาน
ตรวจสอบได้รับจากผู้ตรวจสอบภายในและส่งให้ผู้รับตรวจในการเตรียมรายงาน ผู้ตรวจสอบ
ภายในจะต้องพิจารณาข้อเท็จจริงท่ีเป็นท้ังด้านดีและด้านไมด่ีดว้ย นัน่คือจะตอ้งท าการวิเคราะห์
ข้อมลูเบ้ืองตน้ ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องแจกแจงข้อสังเกตที่เป็นท้ังด้านดีและด้านไมด่ีท้ังหมด
แล้วจึงจดัเรียงข้อมลูตามประเภทการควบคมุ หรือตามประเภทของปัญหา โดยท่ัวไปมักพบ
ข้อสังเกตทางด้านไม่ดีหลายข้อท่ีเกี่ยวโยงกับการควบคุมเพียงไม่กีอ่ย่าง ซึ่งจะให้ผู้ตรวจสอบ
ภายในสามารถจัดเป็นกลุ่มหรอืเป็นแบบฉบับ (Pattern) ได้ในการตรวจสอบการปฏิบตัิตาม
กฎระเบียบ และฉบับเหล่านีจ้ะถูกรายงานในลักษณะเป็นไปตามข้อก าหนด (Conformities) 
หรือไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนด (Non-conformities) ในการตรวจสอบการบริหาร ผูต้รวจสอบ
ภายในต้องระบุถึงกลุม่ของข้อเท็จจริงทางด้านไม่ดีรวมถึงการควบคุมท่ีขาดหายไปพร้อมกบัความ
เสียหายทางธุรกิจท่ีเรียกรวมกันว่า สิ่งท่ีตรวจพบ (Finding) ซึ่งสิ่งท่ีตรวจพบนี้จะแสดงให้เห็น
ถึงสามเหตุและผลกระทบท่ีเกิดในกระบวนการโดยการรวบรวมขอ้เท็จจริงทางด้านไม่ดีกบัการ
ควบคุมท่ีเป็นจดุออ่นเป็นการยกระดับผู้ตรวจสอบภายในในการวิเคราะห์ระบบ ซึ่งเป็นการเพ่ิม
คุณค่าท่ียั่งยืน เนื่องจากระบบมีผลการะทบต่อกระบวนการปฏิบตัิงาน และกระบวนการ
ปฏิบัติงานท่ีมีผลกระทบต่อสนิค้าและบริการ   
 
 
 
 
 การตรวจสอบจะวดัผลการปฏิบตัิงานเทียบกับข้อก าหนด ซึ่งจะท าการตรวจสอบ
กระบวนการปฏิบตัิงาน หรอื ระบบงาน เทียบกับมาตรฐานการปฏิบัติงานและจะเกิดคณุค่า
ได้ก็ต่อเมื่อขอ้ก าหนดถูกทดสอบหรอืพิสูจนต์ามหลักวิทยาศาสตร์อย่างถี่ถว้น แต่เป็นท่ีน่า
เสียดายท่ีมักไมค่่อยพบกรณีเช่นนี้ คูม่อืขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานสว่นใหญม่ักไม่สมบรูณ์ 
ซึ่งเป็นผลมาจากการรวบรวมสว่นต่างๆ เข้ากับกฎระเบียบโดยมีทรัพยากรท่ีจ ากัดเนื่องจากการ
มุ่งประเด็นความสนใจไปท่ีผลลัพธ์ การตรวจสอบการบริหารสามารถที่จะพิจารณาถึงความ
เหมาะสมของแผนและแนวทางต่างๆ หากไม่เหมาะสมผู้พัฒนาและผู้ใช้มหีน้าท่ีในการปรับปรุง 
เนื่องจากหากไม่ปรับปรุงจะเกิดผลเสียท่ีตอ่เนื่อง ดังนั้นเมือ่พนักงานและผู้จัดการเริม่มองการ
ตรวจสอบว่าเป็นโอกาสในการปรับปรุง เขาจะเริ่มมองเห็นว่าผู้ตรวจสอบเป็นส่วนหนึ่งในการ
ร่วมเพ่ิมผลผลิตให้กับองคืกร แทนท่ีจะมองวา่เป็นต ารวจท่ีคอยจับผิดดังเช่นในอดีต  

การปลูกฝังความต้องการท่ีจะปรบัปรุงการปลูกฝังความต้องการท่ีจะปรบัปรุง  
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 สรุปกิจกรรมการด าเนินงานในไตรมาส 2 เดือน มกราคม - มีนาคม 2558                     

 - ด้านการตรวจสอบภายใน ส านักงานตรวจสอบภายในได้ด าเนินการเข้าตรวจสอบหน่วยงานในสังกัดรวม 5 หน่วยงาน 
ได้แก่ 1.วิทยาลัยเพาะช่าง 2.คณะศิลปะศาสตร์ (วิทยาลัยเพาะช่าง) 3.วิทยาลัยนวัตกรรมการจดัการ 4.คณะศิลปะศาสตร์(บพิตรพิมุข)
5.ส านักงานออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม  

 - ส านักงานตรวจสอบภายใน เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ ดังนี้ 

 

 - 13 ม.ค. 58 โครงการประชาสัมพันธ์ Undo (กบข.) ของข้าราชการและข้าราชการบ านาญ ณ ห้องคชาธาร                 
มทร.รัตนโกสินทร์  โดย นางพรทิพย์ ธรรมปรีชา และนางสาวประทีป รักไทย 

 - 14-25 ม.ค. 58 โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนยีบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) ด้าน Fundamental 
  ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ โดย ว่าท่ี ร.ต. ทิชากร เกตุแก้ว 
 - 26 ม.ค.,1-3 ก.พ.,13 ก.พ. 58 โครงการอบรมและพฒันาขดีความสามารถการแข่งขันบุคลากรมหาวทิยาลัย : 

สัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ณ มหาวทิยาลัยย่างกุ้ง ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาร ์

   โดยนางสาวประทีป รักไทย  
 - 30 ม.ค.-8 ก.พ. 58 โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบตัรผูต้รวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร ์กรุงเทพฯ โดย นางสาวขวัญใจ คงชีพ และนางสาว
จิตสุภา หนองเปด็ 

 - 5-6 ก.พ. 58 โครงการพฒันาระบบการบริหารงานบุคคล ณ หอ้งคชาธาร มทร.รัตนโกสินทร์             
โดยนางพรทิพย ์ธรรมปรีชา และนางสาวประทีป รกัไทย 

 - 19-20 ก.พ. 58 โครงการค่ายผลงานสายสนบัสนุน ณ จ.สุพรรณบุรี โดย นางสาวประทีป รักไทย 
 - 23-24 ก.พ. 58 โครงการพัฒนานักวิจัยสายสนับสนุน ณ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี โดยว่าท่ีร.ต.ทิชากร เกตุแก้ว 
 - 25 ก.พ. 58 ใหค้ าปรึกษาแนะน าการตรวจสอบภายใน ประจ าปี พ.ศ. 2558 ณ กลุ่มตรวจสอบภายใน  

ระดับกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ โดย นางพรทิพย์ ธรรมปรชีา นางสาวจติสภุา หนองเป็ด      
นางสาวขวัญใจ คงชพี และ ว่าท่ี ร.ต. ทิชากร เกตุแก้ว 

 - 26-27 ก.พ. 58 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารงบประมาณ ณ บึงฉวากรีสอร์ท จ.สพุรรณบุรี  
โดย นางสาวจิตสุภา หนองเป็ด และนางสาวขวัญใจ คงชีพ 

 - 1-3 มี.ค. 58 โครงการศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยทักษิณจ.สงขลา โดยบุคลากรส านกังานตรวจสอบภายใน  
 - 11-13 มี.ค. 58 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในเครือข่าย 9 มทร. ณ สวนนงนุช จ.ชลบุรี   โดย 

นางพรทิพย์ ธรรมปรชีา น.ส.ประทีป รักไทย น.ส.จิตสภุา หนองเป็ด น.ส.ขวัญใจ คงชีพ             
และว่าท่ี ร.ต.ทิชากร เกตุแก้ว 

 - 18 มี.ค. 58 โครงการมาตรการก ากับดูแลด้านการเงินและระบบการควบคุมภายในของสถาบันอดุมศกึษา ณ 
โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดย นางพรทพิย์ ธรรมปรีชา 

 - 25-27 มี.ค. 58 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใชง้านระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ MIS” ณ ห้อง
ประชุม RMUTR IT ACDEMY ชัน้ 2 ส านักงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย น.ส.ขวญัใจ คงชีพ 
และ ว่าท่ี ร.ต. ทิชากร เกตุแกว้ 

   

ส านกังานตรวจสอบภายในเขา้ร่วมกิจกรรมส านกังานตรวจสอบภายในเขา้ร่วมกิจกรรมส านกังานตรวจสอบภายในเขา้ร่วมกิจกรรม   
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ที่ปรึกษาที่ปรึกษาที่ปรึกษา---บรรณาธิการบรรณาธิการบรรณาธิการ                                                               
นางพรทิพย์ ธรรมปรีชา 

กองบรรณาธิการ                                            กองบรรณาธิการ                                            กองบรรณาธิการ                                            
นางสาวประทีป   รักไทย                นางสาวประทีป   รักไทย                นางสาวประทีป   รักไทย                
นางสาวจิตสุภา   หนองเป็ด                
นางสาวขวัญใจ   คงชีพ                    
ว่าที่ ร.ต.ทิชากร  เกตุแก้ว                 
นางศุภรัตน์     วงศ์ศรี 

พิสูจน์อักษรพิสูจน์อักษรพิสูจน์อักษร                                                                              
นางสาวขวัญใจ   คงชีพ 

ออกแบบออกแบบออกแบบ                                                                                    
นางศุภรัตน์    วงศ์ศรี 

จัดท าโดยจัดท าโดยจัดท าโดย                                                                              
ส านักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี     

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    

Tel : 0 2441 6037 , 0 2889 4585 Tel : 0 2441 6037 , 0 2889 4585 Tel : 0 2441 6037 , 0 2889 4585 ---   7 # 2156 Fax : 0 2889 4585 7 # 2156 Fax : 0 2889 4585 7 # 2156 Fax : 0 2889 4585 ---   7 # 21587 # 21587 # 2158   

ภาพกิจกรรมภาพกิจกรรม  

อยู่ร่วมกัน...ที่ส าคัญอยู่ร่วมกัน...ที่ส าคัญอยู่ร่วมกัน...ที่ส าคัญ   

คือ คือ คือ “““น้ าใจน้ าใจน้ าใจ”””   

อยู่กับคนหมู่ใหญ่อยู่กับคนหมู่ใหญ่อยู่กับคนหมู่ใหญ ่  

จงจ าไว้จงจ าไว้จงจ าไว.้..ต้อง......ต้อง......ต้อง...“““สามัคคีสามัคคีสามัคค”ี””   


