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บรรณาธิการทกัทายบรรณาธิการทกัทาย  
 สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ      ท่านผู้ตรวจสอบภายในและท่านผูอ้่านทุกๆ ท่าน ในไตรมาสนี้เป็นไตรมาสท่ี 4 ซึ่งครบ 1 ปี ท่านผู้ตรวจสอบภายในและท่านผูอ้่านทุกๆ ท่าน ในไตรมาสนี้เป็นไตรมาสท่ี 4 ซึ่งครบ 1 ปี ท่านผู้ตรวจสอบภายในและท่านผูอ้่านทุกๆ ท่าน ในไตรมาสนี้เป็นไตรมาสท่ี 4 ซึ่งครบ 1 ปี 
งบประมาณ 2558 และยังเป็นเดอืนท่ียุ่งมากส าหรับทุกๆ หน่วยงาน และเป็นชว่ยฝนตกหนักถล่มทลายดว้ย ยังไงก็ขอให้ผู้อ่านทุกท่านงบประมาณ 2558 และยังเป็นเดอืนท่ียุ่งมากส าหรับทุกๆ หน่วยงาน และเป็นชว่ยฝนตกหนักถล่มทลายดว้ย ยังไงก็ขอให้ผู้อ่านทุกท่านงบประมาณ 2558 และยังเป็นเดอืนท่ียุ่งมากส าหรับทุกๆ หน่วยงาน และเป็นชว่ยฝนตกหนักถล่มทลายดว้ย ยังไงก็ขอให้ผู้อ่านทุกท่าน
ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ ด้วยความหว่งใยจาก ทีมงาน ตสน. ค่ะ..... และเราก็มีข่าวสาร ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ ด้วยความหว่งใยจาก ทีมงาน ตสน. ค่ะ..... และเราก็มีข่าวสาร ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ ด้วยความหว่งใยจาก ทีมงาน ตสน. ค่ะ..... และเราก็มีข่าวสาร 
สาระน่ารู้ต่างๆ มาฝากผู้อ่านทุกท่านเช่นเคย จะมีเรื่องอะไรบ้างนั้น เรามาเริ่มต้นท่ีสาระน่ารู้สาระน่ารู้ต่างๆ มาฝากผู้อ่านทุกท่านเช่นเคย จะมีเรื่องอะไรบ้างนั้น เรามาเริ่มต้นท่ีสาระน่ารู้สาระน่ารู้ต่างๆ มาฝากผู้อ่านทุกท่านเช่นเคย จะมีเรื่องอะไรบ้างนั้น เรามาเริ่มต้นท่ีสาระน่ารู้
กันเลยดีกว่าค่ะ  กันเลยดีกว่าค่ะ  กันเลยดีกว่าค่ะ     

(นางพรทิพย์  ธรรมปรีชา)(นางพรทิพย์  ธรรมปรีชา)  
ผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายในผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายใน  

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

   
   
   
   

ลูกพลับ เป็นผลไม้มากไปด้วยสารอนุมูลอิสระ แคลอรี่ต่ าแถมยังอุดมไปด้วยเส้นใยอาหารมีประโยชน์
มากมายไม่ว่าจะเป็น ช่วยในการขับถ่าย บ ารุงสายตา ฯลฯ แต่ถึงแม้ว่าลูกพลับจะมีประโยชน์มากเพียงไร 
หากรับประทาน ในขณะที่ท้องว่างก็น ามาซึ่งโทษได้เช่นกัน  เพราะหากรับประทานตอนท้องว่างกระเพาะ
อาหาร จะหลั่งกรดออกมามาก ซึ่งจะรวมตัวกับยาง และสารแขวนลอยในลูกพลบั อาจท าให้คลื่นไส้และ
ระคายเคืองในกระเพาะอาหารได้        

มะละกอ เป็นผลไม้ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระค่อนข้างสูงและยังน ามาประกอบอาหารได้ทั้งคาวและหวาน        มี
สรรพคุณบ ารุงผิวพรรณ แก้ท้องผูก ช่วยย่อยอาหาร ฯลฯ  แต่มะละกอไม่เหมาะที่จะรับประทานตอนท้อง
ว่าง เพราะในมะละกอมีเอนไซม์อยู่มาก พอเราทานตอนท้องว่างอาจจะส่งผลกับกระเพาะได้ 

สับปะรด อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตตุ่างๆมากมาย อาทิ วิตามินบี วิตามินซี แคลเซียม โพแทสเซียม ฟอสฟอรัส ธาตุเหล็ก ฯลฯ แตสั่บปะรดเปน็หนึง่ ในผลไม้ที ่           
ไม่ควรรบัประทานตอนทอ้งวา่ง เนือ่งจากสับปะรดมีรสเปรีย้ว อาจส่งผลใหร้ะคายเคอืงกระเพาะอาหารได ้

ส้ม จัดเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูง ช่วยในเรื่องผิวพรรณได้เป็นอย่างดี แต่ไม่ควรทานยามท้องว่างเพราะรสเปรีย้วของส้ม จะท าให้กระเพาะอาหารระคายเคืองได้ 

มะนาว มีวิตามินซีสูงมาก อีกทั้งมีประโยชน์ค่อนข้างหลากหลาย เช่น แก้ท้องผูก เจริญอาหาร ฯลฯ แต่ทั้งน้ีมะนาวก็ไม่ควรทานตอนท้องว่างเพราะรสเปรี้ยวอาจท าให้
ระคายเคืองกระเพาะอาหารได้เช่นเดียวกบัส้มและสับปะรด   

ผลไม้ที่ไม่ควรกินตอนท้องว่าง  
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จดหมายข่าวจดหมายข่าว  

   มุมเล่าสู่กันฟังมุมเล่าสู่กันฟังมุมเล่าสู่กันฟัง 

มุมมุมมุมอมอมอมยิ้มยิ้มยิ้ม       "จะให้เป็นช่างจริง” มีเรื่องนึงเคยฟังจากผู้ใหญ่เล่าเม่ือนานมาแล้ว มีช่างไปท าฝ้าเพดานในวัง คนนึง
ก าลังยืนบนบันได ส่วนหัวอยู่ใต้ฝ้า อีกคนคอยจับบันไดอยู่ด้านล่าง พอดีในหลวงเสด็จมา คนที่อยู่ข้างล่างเห็นในหลวงก็
ก้มลงกราบ คนอยู่ด้านบนไม่เห็น ก็บอกว่า "เฮ้ย จับดีๆ หน่อยสิ อย่าให้แกว่ง"  ในหลวงทรงจับบันไดให้ เค้าก็บอกว่า 
"เออ ดีๆ เสร็จงานน้ีจะให้เป็นช่างจริง" (สงสัยคงจะเพิ่งเข้ามาท างานยังไม่ผ่านโปร) พอเสร็จก็ก้าวลง พอเห็นว่าในหลวง
เป็นคนจับบันไดให้ ถึงกับเข่าอ่อน จะตกบันได รีบลงมาก้มกราบ ในหลวงทรงตรัสกับช่างว่า "แหม ดีนะที่ชมว่าใช้ได้ 
แถมจะปรับต าแหน่งให้เป็นช่างอีกด้วย" 



จดหมายข่าวส านักงานตรวจสอบภายใน ปีที่  7 ฉบับที่ 28        newsletternewsletter    22 

 

   “IT Service Delivery Risk” 
เป็นความเสี่ยงเนื่องจากการ      
ที่ระบบสารสนเทศไม่สามารถ
ตอบสนองการให้บริการในมุมมอง
ของ “Performance” และ 
“Availability” เช่น ระบบล่มเข้าถึง
ข้อมูลไม่ได้ หรือ ระบบมีช่องโหว่    
ถูกแฮกเกอร์หรือไวรัสคอมพิวเตอร์

โจมตี ท าให้ระบบช้าลง หรือ ไม่สามารถให้บริการแก่ลูกค้าตามปกติได้  

 “IT Solution Delivery Risk” เปน็ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการ
น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้กับกระบวนการที่เกิดใหม่ เช่น การเปิด
โครงการใหม่ หรือ การให้บริการใหม่ หรืออาจจะเป็นการปรับปรุง
กระบวนการที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นโดยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ 
ยกตัวอย่างเช่น โครงการไม่เสร็จตามเวลาที่ก าหนดไว้ เนื่องจากมีปัญหา
เกิดขึ้นในระบบสารสนเทศ หรือ คุณภาพ ของการให้บริการในโครงการ
ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์เนื่องจากเกิดปัญหาทางด้านเทคนิคที่เก่ียวข้องกับ
การน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ 

 “IT Benefit Realization Risk” เป็นความเสี่ยงเนื่องจากการที่เรา
ไม่สามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งานตอบสนองได้อย่างคุ้มค่า
เพียงพอในการเพิ่มประสิทธิภาพและประประสิทธิผลของกระบวนการซึ่ง
ต้องการให้ “IT” เป็น “Business Enabler” หมายถึง การน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้อย่างไม่ถูกต้องและไม่ม่ันคงปลอดภัยเพียงพอ ส่วนใหญ่มี
สาเหตุมาจากระบบสารสนเทศที่มีความเสี่ยงสูงและมีผลกระทบสูงซึ่งทราบ
ได้จากการท า Business Impoct Andysis (BIA) และ Risk Assessment 
(RA) ตามหลกั Business Continuity Management (BCM) ท าใหผู้บ้รหิาร
ระดบัสงูไมส่ามารถมองเหน็ “ประโยชนน”์ ในการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช ้
มองไมเ่หน็ Retum On Investment (ROI) ของการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศใน
องค์กร จึงถือเป็นความเสี่ยงหนึ่งในระดับองค์กรที่ต้องน ามาพิจารณาเพื่อ
ลดความเสี่ยงให้อยู่ในเกณฑ์ที่ผู้บริหารยอมรับได้ในความหมายของ Risk 
Appetite และ Risk Toleronce  

 The Three Core Disciplines of IT Risk Management    
แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีและมีประสิทธิภาพนั้นควรต้อง
ประกอบด้วยองค์ประกอบสามประการ โดยได้แนวคิด มาจาก      
“The Three Core Disciplines of IT Risk Management” ได้แก่ 
“Foundation” “Process” และ “Awareness” ซึ่งจากการวิจัยของ   
MIT Sloan Center for Information System Research และ Gartner    
ซึ่งปรับปรุงมาจากผลงานวิจัย “Building IT Risk Management Effec-
tiveness” ของ George Westerman 

 

 ในส่วนขององค์ประกาอบ “Foundation” หมายถึง ระบบ
โครงสร้างพื้นฐานและระบบโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ (Infrostructure and 
Application) ต้องมีการวางรากฐานที่ดีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริการ
จัดการทรัพย์สินหรือ “IT Asset Monogement” และยังรวมถึงการ
ก าหนดกระบวนการและหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรให้ชัดเจน          
อีกด้วย 

 ส าหรับองค์ประกอบที่
สองคือ “Process” หมายถึง 
“Risk Governance Process”  
ที่สามารถท าให้ผู้บริหารระดับสูง
มองเห็นภาพรวมของความเสี่ยงใน
ระดับ “Enterprise Level”          
ซึ่งจะท าให้ผู้บริหารระดับสูงสามารถ “ตัดสินใจ” และ “ก าหนดล าดับ
ความส าคัญ” จัดการกับความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
ส าหรับองค์ประกอบสูดท้าย ได้แก่ “Awareness” หมายถึง ต้องสร้าง 
“Risk Aware Culttre” ภายในองค์กรให้ส าเร็จ เพื่อให้ทุกคนในองค์กร
ได้รับรู้ถึงผลกระทบที่อาจเกิดจากความเสี่ยง และให้ความร่วมมืออย่าง 
“เต็มที่” และ “เต็มใจ” ในการบรหิารจดัการความเสีย่งในลกัษณะ “รว่มดย้
ชว่ยกัน” ไมใ่ช ่“ตา่งคน ตา่งท า”  

 ประโยชนท์ีไ่ดจ้ากการน า “Risk IT Framework” มาใชใ้นองคก์ร 

 1. ท าใหผู้บ้รหิารระดบัสงูทีไ่มคุ่น้เคยภาษา “คน IT” สามารถเขา้ใจความ
เสีย่งดา้นการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นองคก์รใดไดช้ดัเจนยิง่ขึน้ เรยีกวา่ 
“เหน็ภาพ” มากขึน้ในมองของ “IT Risk” ทีม่ผีลกระทบกับการด าเนนิงานตา่งๆ
ขององคก์ร จนอาจสง่ผลใหเ้กิดความเสยีหายแก่องคก์รจนกลายเปน็ “Business 
Risk” โดยจะท าใหผู้บ้รหิารระดบัสงูตระหนงัถงึความเสีย่งและสามารถ “ฟนัธง” 
หรอื “แก้ไข” ปญัหาความเสีย่งทีอ่าจเกิดขึน้ในอนาคตไดอ้ยา่งทนัทว่งท ี

 2. เปน็แนวทางในการบรหิารจดัการความเสีย่งทีเ่ก่ียวขอ้งกับการน า
เทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นองคก์รอยา่งครบวงจร ทัง้มมุมองทางดา้นเทคนคิ 
และมมุมองดา้นการบรหิารจดัการ ตลอดจน มมุมองดา้นความมัน่คงปลอดภัย
สารสนเทศ (Information Security) 

 3. ท าใหเ้กิดการสรา้งวฒันธรรมดา้นการบรหิารจดัการความเสีย่งขึน้ใน
องคก์ร หรอื ทีเ่รยีกวา่ “Risk Aware Culture” ท าใหท้กุคนมคีวามสามารถใน
การรบัรูค้วามเสีย่งโดยทัว่กันในภาษาเดยีวกัน Common Language) และสามารถ
เชือ่มโยงและบรูณาการบรหิารจดัการความเสีย่งขององคก์รในภาพรวมใหด้ยีิง่ขึน้ 

 

ที่มา: https://www.acisonline.net/?p=1135&lang=th                      
(หมายเหตุ ผู้สนใจสามารถอ่านบทความฉบับสมบูรณ์ไดที่ลิงค์ ที่อ้างถึง)  

 ในปัจจุบันแนวปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล Enterprise Governance หรือ Corporate Governance เช่น COSO ERM มีการ
กล่าวถึงการบริหารความเสี่ยงขององค์กรในภาพรวมท่ีรู้จักกันในนาม Enterprise Risk Monogement (ERM) Fromework ซึ่งเป็นแนวทาง
บริหารจดัการความเสีย่งขององค์กรโดยรวมในภาพใหญ่ (Holistic Approach) ท่ีไม่ลงรายละเอียดในการประเมิน “ความเสีย่งท่ีเกีย่วข้องกับการ
น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการขับเคลื่อนองค์กรอย่างกว้างขวางและระบบสารสนเทศกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานของการด าเนินธุรกิจและ
ธุรกรรมต่างๆ ขององค์กรซึ่งจะขาดเสยีไม่ได ้ในเม่ือการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์กรมีความส าคัญต่อองค์กรเช่นนี้ เราอาจกล่าวได้ว่า 
“IT Risk” ก็คือ “Business Risk” นั่นเอง จากแนวคดิ “IT Risk” เราสามารถจัดกลุ่ม “IT Risk ได้ 3 กลุ่ม ดงันี้  

แนวคิดและหลักการบรหิารจัดการความเสี่ยงทีเ่กี่ยวข้องกับการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นองค์กรได้อย่างมปีรุสิทธิภาพ 
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 สรุปกิจกรรมการด าเนินงานในไตรมาส 4 เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2558                     

 - ด้านการตรวจสอบภายใน ส านักงานตรวจสอบภายในได้ด าเนินการเข้าตรวจสอบหน่วยงานในสังกัดรวม 3 หน่วยงาน 
ได้แก่ 1.ส านักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ 2.ส านักงานวิทยาเขตวังไกลกังวล ครั้งที่ 2 3.คณะศิลปศาสตร์ (วังไกลกังวล) 

 - ส านักงานตรวจสอบภายใน เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

ส านกังานตรวจสอบภายในเขา้ร่วมกิจกรรมส านกังานตรวจสอบภายในเขา้ร่วมกิจกรรมส านกังานตรวจสอบภายในเขา้ร่วมกิจกรรม   

- 8 ก.ค. 58 ผู้อ านวยการเป็นวทิยากรร่างค าของบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ ชลพฤกษ์รสีอร์ท จ.นครนายก 
โดย ผอ.พรทิพย์ ธรรมปรีชา 

 - 9-10 ก.ค. 58 โครงการ “กลยทุธ์การบริหารหนว่ยงานตรวจสอบภายใน” ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงั 
โดย ผอ.พรทิพย์ ธรรมปรีชา และ นางสาวชาครยิา รักไทย  

 - 17-18 ก.ค. 58 โครงการพฒันาศกัยภาพผูบ้รหิารมหาวทิยาลัย “กฎหมายส าหรบัผูบ้รหิารมหาวทิยาลัย” ณ ธนฐัธิชาบรุ ีเลค รสีอรท์ แอนด ์สปา   
จ.เพชรบุร ีโดย ผอ.พรทิพย์ ธรรมปรีชา  

 - 20-21 ก.ค. 58 โครงการสัมมนาเพิ่มผลสัมฤทธ์ิผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ เรื่อง การประเมินความเสี่ยงจากรายงานงบการเงิน 
(กรมบัญชีกลาง) ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรงุเทพฯ โดย ผอ.พรทิพย ์ธรรมปรีชา    

 - 22-23 ก.ค. 58 โครงการสมัมนาจดัท าแผนระยะยาง 15 ป ีมหาวทิยาลัย ณ หอ้งคชาธาร โดย ผอ.พรทิพย ์ธรรมปรชีา 
 - 27 ก.ค. 58 ประชุมเพื่อพิจารณาร่างค าเสนอของบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได ้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ ห้องคเชนทร ์

ชั้น 3 ส านักงานอธิการบดี โดย ผอ.พรทิพย ์ธรรมปรีชา 
 - 26-27,28-29 ก.ค. 58 โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน “การสร้างและการพฒันาทีมงาน” ของ มทร.รัตนโกสินทร์      

ณ เดอะเลกาซี ริเวอรแ์คว รีสอรท์ จ.กาญจนบุรี โดยบุคลากรส านักงานตรวจสอบภายใน 
  - 6-7 ส.ค. 58 โครงการเสริมสรา้งทักษะการจัดสรรโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมคชาธาร โดย ผอ.พรทิพย์ ธรรมปรชีา 
 - 11 ส.ค. 58 โครงการเฉลิมพระเกียรตสิถาบันพระมหากษัตรยิ์ (83 พรรษา มหาราชินี) ณ ห้องประชุมคชาธาร โดยบคุลากร

ส านักงานตรวจสอบภายใน 
 - 21-22,27-28 ส.ค. 58 โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบตัิการ เรื่อง “แนวปฏิบัตใินการเขียนเสนอวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย   

และการจัดท ารายงานการประชุมท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ณ ธนัฐธิชาบุรี เลค รีสอร์ท แอนสปา จ.เพชรบรุี โดย ผอ.พรทิพย์ 
ธรรมปรีชา และ นางศุภรตัน์ วงศ์ศร ี

 - 1-3 ก.ย. 58 โครงการเตรียมความพร้อมด้านวิเทศสัมพันธ์เพื่อเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน ณ เพชรริมธารรีสอร์ท จ.เพชรบุรี         
โดย ว่าท่ี ร.ต. ทิชากร เกตแุก้ว และ นางศภุรัตน์ วงศ์ศรี 

 - 3-5 ก.ย. 58 โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการวเิคราะห์ค่างานเพื่อก าหนดกรอบระดับต าแหน่งท่ีสูงขึ้น ส าหรบับคุลากรสาย
สนบัสนนุ ประจ าปงีบประมาณ 2559-2562 ณ ภเูขางาม รสีอรท์ จ.นครนายก โดย น.ส.ชาครยิา รกัไทย และ น.ส.จติสภุา หนองเปด็ 

 - 7-8 ก.ย. 58 โครงการอบรมสมัมนา เรือ่ง การจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนกิสแ์นวทางใหม่ ณ สวนนงนชุ จ.ชลบรุ ี        
โดย น.ส.ชาครยิา รักไทย น.ส.จิตสุภา หนองเปด็ และ น.ส.ขวญัใจ คงชีพ 

 - 10-11 ก.ย. 58 โครงการสัมมนาจัดท าแผนระยะยาว 15 ปี ครัง้ที่ 2 ณ ห้อง 508 ชัน้ 8 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สริินธร  
โดย ผอ.พรทิพย์ ธรรมปรีชา และ น.ส.ขวัญใจ คงชพี 

 - 12-13 ก.ย. 58 โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายแกบุ่คลากรมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง “กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพัสดุ” ณ มวกเหล็ก  
พาราไดส์ รสีอร์ท จ.สระบุร ีโดย ผอ.พรทิพย์ ธรรมปรชีา และ ว่าท่ี ร.ต. ทิชากร เกตุแก้ว 

 - 21 ก.ย. 58 ฝึกอบรมการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ณ หอ้ง IT Service Center ชัน้ 2 ส านักวิทยบริการ         
โดย นางศุภรตัน์ วงศ์ศรี  

 - 22 ก.ย. 58 โครงการมอบประกาศเกียรติคุณด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมเดอะ 
ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ โดย ผอ.พรทิพย์ ธรรมปรีชา และ น.ส.ชาคริยา รักไทย 

 - 24 ก.ย. 58 เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดการแขง่ขันภาษาญ่ีปุ่น เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10 ประจ าปี 2558 ณ ห้องประชุมคชาธาร  
โดย ผอ.พรทิพย์ ธรรมปรีชา 

 - 25 ก.ย. 58 โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหาร และเข้าร่วมงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจ าปี 2558 ณ ห้องประชุม 508 ชั้น5 
และห้องคชาธาร โดยบุคลากรส านักงานตรวจสอบภายใน 

 - 30 ก.ย. 58 ผู้บรหิารของส านักงานอธิการบดีเข้ารับการสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 โดย ผอ.พรทิพย์ ธรรมปรีชา  



ท่ีปรึกษาท่ีปรึกษาท่ีปรึกษา---บรรณาธิการบรรณาธิการบรรณาธิการ                                                               
นางพรทิพย์ ธรรมปรชีา 

กองบรรณาธิการ                                            กองบรรณาธิการ                                            กองบรรณาธิการ                                            
นางสาวประทีป   รักไทย                นางสาวประทีป   รักไทย                นางสาวประทีป   รักไทย                
นางสาวจติสุภา   หนองเป็ด                
นางสาวขวัญใจ   คงชีพ                    
ว่าท่ี ร.ต.ทิชากร  เกตุแก้ว                 
นางศุภรตัน์     วงศ์ศร ี

พิสูจน์อักษรพิสูจน์อักษรพิสูจน์อักษร                                                                              
นางสาวขวัญใจ   คงชีพ 

ออกแบบออกแบบออกแบบ                                                                                    
นางศูภรตัน์    วงศ์ศร ี

จัดท าโดยจัดท าโดยจัดท าโดย                                                                              
ส านักงานตรวจสอบภายใน มหาวทิยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรตันโกสนิทร ์
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ภาพกิจกรรมภาพกิจกรรม  

ถ้าท าอะไรดีๆ แล้วถ้าท าอะไรดีๆ แล้วถ้าท าอะไรดีๆ แล้ว   
คนมองว่าสร้างภาพคนมองว่าสร้างภาพคนมองว่าสร้างภาพ   

...ก็ช่างเขา......ก็ช่างเขา......ก็ช่างเขา...   
อย่างน้อยเราก็ยังได้ท าดีอย่างน้อยเราก็ยังได้ท าดีอย่างน้อยเราก็ยังได้ท าด ี  

ไม่เหมือนเขา ที่แค่ ไม่เหมือนเขา ที่แค่ ไม่เหมือนเขา ที่แค่ “““คิดดีคิดดีคิดด”ี””   
ยังท าไม่ได้เลยยังท าไม่ได้เลยยังท าไม่ได้เลย!!!!!!   

โครงการเฉลิมพระเกยีรติสถาบัน

พระมหากษัตริย์  83 พรรษา มหาราชินี 


