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บรรณาธิการทกัทายบรรณาธิการทกัทาย  
 สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ      ท่านผู้อ่านทุกๆ ท่าน เนื่องด้วยในไตรมาสนี้ เป็นไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2560 ท่านผู้อ่านทุกๆ ท่าน เนื่องด้วยในไตรมาสนี้ เป็นไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2560 ท่านผู้อ่านทุกๆ ท่าน เนื่องด้วยในไตรมาสนี้ เป็นไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2560 
ทางส านักงานตรวจสอบภายในขออวยพรปีใหม่ ให้อ านาจพุทธาอันศักดิ์สิทธิ์ จงลิขิตให้ทุกท่านสุขหรรษา ให้สบโชคทางส านักงานตรวจสอบภายในขออวยพรปีใหม่ ให้อ านาจพุทธาอันศักดิ์สิทธิ์ จงลิขิตให้ทุกท่านสุขหรรษา ให้สบโชคทางส านักงานตรวจสอบภายในขออวยพรปีใหม่ ให้อ านาจพุทธาอันศักดิ์สิทธิ์ จงลิขิตให้ทุกท่านสุขหรรษา ให้สบโชค
ปลอดภัยไร้โรคา ชนทั่วหล้านับถือช่ือเกรียงไกร และทางส านักงานตรวจสอบภายในปลอดภัยไร้โรคา ชนทั่วหล้านับถือช่ือเกรียงไกร และทางส านักงานตรวจสอบภายในปลอดภัยไร้โรคา ชนทั่วหล้านับถือช่ือเกรียงไกร และทางส านักงานตรวจสอบภายใน   
ก็มีความรู้ต่างๆ มาฝากกับผู้อ่านทุกท่านเช่นเคยค่ะ... ก็มีความรู้ต่างๆ มาฝากกับผู้อ่านทุกท่านเช่นเคยค่ะ... ก็มีความรู้ต่างๆ มาฝากกับผู้อ่านทุกท่านเช่นเคยค่ะ...    
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 แค่ดื่มนมวันละ1 แก้ว …ลดการเกิดโรคเกาต์ได้ >>  
 “โรคเกาต์” เป็นโรคข้ออักเสบที่ก่ออาการปวดอย่างรุนแรง เกิดจากระดับ       
กรดยูริกในร่างกายสูงเป็นเวลานานก่อตัวเป็นผลึกยูริก ซึ่งผลึกยูริกเหล่านี้มักจะไป

เกาะติดกับกระดูกส่วนข้อ ถ้าผลึกยูริกเกาะอยู่กับกระดูกอย่างนี้จะไม่แสดงอาการอะไรเลย 
จนกระทั่งเมื่อบางส่วนที่ยึดเกาะอยู่เกิดหลุดลงมาในข้อ เม็ดเลือดขาวจ านวนมากจะเข้ามา
จัดการกับส่วนที่หลุดออกมาจนก่อให้เกิดการอักเสบของข้อ ดังนั้นการท าให้กรดยูริกใน
ร่างกายเราอยู่ในช่วงปกติจึงเป็นเรื่องส าคัญมากในการป้องกันไม่ให้เป็นโรคเกาต์  
 ถ้าเช่นนั้นแล้วกรดยูริกในร่างกายเรามาจากไหน? แท้จริงแล้วกว่า 80% ของปริมาณ
กรดยูริกในร่างกายเกิดจากภายในร่างกายเราเอง ส่วนอีก 20% ที่เหลือมาจากอาหารที่ทาน 
โดยไตจะมีหน้าที่ในการขับกรดยูริกส่วนเกินทิ้งทางปัสสาวะ ซึ่งจากผลการศึกษาทาง
การแพทย์ต่างๆท าให้ทราบว่า สาเหตุหลักของการเกิด “ภาวะกรดยูริกสูง” เกิดจากไต   
ขับทิ้งกรดยูริกได้ไม่ดี ส่วนการทานอาหารที่ท าให้กรดยูริกสูงมากเกินไปเป็นเพียงสาเหตุรอง  
 ส่วนต้นเหตุที่ท าให้ไตขับทิ้งกรดยูริกได้แย่เกิดจาก 2 ประเด็น ได้แก่  
 - อินซูลิน (ฮอร์โมนที่ช่วยคุมน้้าตาล) มีมากเกินไปส่งผลขัดขวางไตในการขับกรดยูริก 
ซึ่งจะพบได้ในคนที่ “อ้วน”   
 - ความผิดปกติทาง “พันธุกรรม” ซึ่งพบได้น้อย  
 ดังนั้นสรุปการป้องกันไม่ให้เป็นโรคเกาต์ที่เราทุกคนท าได้คือ การคุมน้ าหนักไม่ให้อ้วน ไม่ทานอาหารที่ท าให้กรดยูริก
สูงมากเกินไป  
 ท้ายนี้ส าหรับผู้ที่มีหรือเสี่ยงต่อภาวะกรดยูริกสูงนะครับ มีงานวิจัยเมื่อไม่นานมานี้พบว่า “การทานนมไขมันต่ าแค่
วันละ 1 แก้ว สามารถลดการเกิดโรคเกาต์ได้มากกว่า 40%” ทั้งนี้กลไกที่นมสามารถลดการเกิดโรคเกาต์ได้อย่างน่าทึ่ง
นั้น เนื่องมาจากในนมมีโปรตีนที่ชื่อ “เคซีน” เมื่อผ่านลงมาล าไส้จะถูกเปลี่ยนเป็นกรดอะมิโนที่ชื่อ “อลานีน” แล้วเข้าสู่
ร่างกาย ซึ่ง “อลานีน” นี้เองจะไปช่วยให้ไตขับกรดยูริกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึนนั่นเอง  
  หมายเหตุ: ส าหรับผู้ที่ไม่สามารถดื่มนมได้เนื่องจากมีปัญหาการย่อยแลคโตส สามารถดื่มนมชนิดแลคโตสฟรีแทนได้
ครับ, ผลิตภัณฑ์จากนมเช่น โยเกิร์ตไขมันต่ า ก็ได้ผลเช่นกันนะครับ ]  
     

ขอขอบคุณขอมูลจาก http://health.sanook.com/5973/ 
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 ระบบคุณธรรมแห่งชาติ เป็นวิธีการ (Approach) ท่ีพัฒนาขึ้นเพ่ือใช้ประเมินความมีประสิทธิภาพในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันของแต่ละ
ภาคส่วน การประเมินโดยใช้ระบบคุณธรรมแห่งชาติจะให้กรอบแนวทางท่ีองค์กรต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน สามารถน าไปใช้วิเคราะห์ท้ังลักษณะ
และสาเหตุของการเกิดคอร์รัปช่ันในแต่ละประเทศ และวิธีการต่อสู้เพ่ือป้องกันการทุจริตคอร์รัปช่ันท่ีมีประสิทธิภาพ 

 ระบบคุณธรรมแห่งชาติ ประกอบด้วย สถาบันหลัก 13 สถาบัน ซึ่งเปรียบเสมือนเสาหลักท่ีค้ าจุนสังคม ให้พัฒนาไปอย่างโปร่งใส และมี
คุณธรรม ประกอบด้วย                
  1) ฝ่ายนิติบัญญัติ (Legislative) 2) ฝ่ายบริหาร (Exexutive) 3) ฝ่ายตุลาการ (Judiciary)      
  4) ภาครัฐ (Public Sector) 5) ส่ือสารมวลชน (Media) 6) ภาคธุรกิจ (Business)      
  7) ผู้ตรวจการแผ่นดิน (Ombudsman) 8) พรรคการเมิอง (Political Parties) 9) ภาคประชาสังคม (Civil Society)  
  10) การบังคับใช้กฎหมาย (Law Enforoement)    11) องค์กรบริหารจัดการการเลือกตั้ง (Electoral Management Body)  
  12) องค์กรหรือสถาบันการตรวจเงินแผ่นดิน (Audit Institution) 13) หน่วยงานตอ่ตา้นการทุจรติคอรร์ปัช่ัน (Anti-Corruption Agency)
 ท้ังน้ี ระบบคุณธรรมแห่งชาติท่ีมีประสิทธิภาพจะช่วยส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งในการบริหารจัดการภาครัฐ และสร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้เกิด
การทุจริตคอร์รัปช่ัน โดยเฉพาะในส่วนของการป้องกันการใช้อ านาจในทางท่ีผิด การผิดวินัย และการยักยอกในทุกรูปแบบ อย่างไรก็ตาม หาก
หน่วยงานขาดกฎระเบียบท่ีก ากับดูแล และการด าเนินงานอย่างเหมาะสมและขาดคุณธรรมทุจริตคอร์รัปช่ันจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
สังคมและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ              
 บทบาทขององค์กรหรือสถาบันการตรวจเงินแผ่นดิน (Audit Institution) เป็นหน่ึงในเสาหลักของระบบคุณธรรม ซึ่งมีบทบาทส าคัญในการสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับระบบคุณธรรม เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตคอร์รัปช่ัน ปัจจุบันองค์กรหรือสถาบันการตรวจเงินแผ่นดินมีหลายระดับ ดังน้ี 
 1. สถาบันการตรวจสอบสูงสุดแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASAENSAI : ASEAN Supreme Audit Institutions) จัดตั้งโดยการลงนามใน
ข้อตกลงการจัดตั้ง ASEANSAI เมื่อป ีพ.ศ. 2554 ณ เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย สมาชิกประกอบด้วยส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินของประเทศ
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 10 ประเทศ มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างและพัฒนาความเข้าใจ และแลกเปล่ียนความรู้เพ่ือพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้               
 2. องค์กรสถาบันการตรวจสอบสูงสุดแห่งเอเชีย (ASOSAI : ASIAN Organization of Supreme Audit Institutions) เป็นหน่ึงในกลุ่มสถาบันการ
ตรวจสอบสูงสุดภูมิภาค (Regional Groups) ขององค์กรสถาบันการตรวจสูงสุดระหว่างประเทศ หรือ INTOSAI (The International Organization of 
Supreme Audit Institutions) จัดตั้งเมื่อ ป ีพ.ศ. 2522 เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจ ความร่วมมือ การแลกเปล่ียนความรู้ และประสบการณ์ด้านการ
ตรวจสอบภาครัฐ                
 3. สถาบันการตรวจสอบสูงสุดระหว่างประเทศ หรือ INTOSAI เป็นองค์กรความร่วมมือด้านการตรวจเงินแผ่นดินนานาชาติ ประกอบด้วย 
สมาชิกเป็นส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินประเทศต่างๆ รวม 192 ประเทศ INTOSAI ก่อตั้งข้ึนเมื่อป ีพ.ศ. 2496 มีสถานะเป็นองค์กรท่ีด าเนินการ
อย่างเป็นอิสระและไม่เป็นองค์กรทางการเมือง มีหน้าที่จัดวางกรอบการท างานของหน่วยตรวจสอบภายนอกของภาครัฐ เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาและ 
ถ่ายทอดองค์ความรู้ ปรับปรุงและพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐ และเพิ่มศักยภาพทางวิชาชีพรวมท้ังก าหนดมาตรฐานการตรวจสอบภาครัฐ (ISSAI) 
โดยยึดถือหลักการ “ประสบการณ์ร่วมกันเป็นประโยชน์ต่อทุกคน” (Mutual Experience Benefit All) 

  

 การทุจริตคอร์รัปช่ันสามารถหลีกเล่ียงหรือป้องกันได้ โดยใช้ระบบคุณธรรมแห่งชาติ (NIS) ซึ่งสถาบันหลัก 13 แห่ง ดังกล่าวข้างต้น เป็นเสา
หลักของระบบคุณธรรมท่ีต้องบูรณาการร่วมกันสร้างสังคมคุณธรรม (Integrity Society) หากปราศจากหรือขาดเสาหลักใดเสาหลักหน่ึงก็จะเป็นการ
ยากท่ีจะสร้างสังคมคุณธรรมและหยุดยั้งไม่ให้เกิดการทุจริตคอร์รัปช่ันได้ ในทางตรงกันข้ามถ้าทุกภาคส่วนของสังคมมีศีลธรรมอันดีมีความรบัผิดชอบ
ต่อสาธารณะ มีความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนแล้ว จึงเรียกได้ว่ามีสังคมคุณธรรมซึ่งไม่เพียงแต่
จะเป็นสังคมท่ีท าให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นแล้ว แต่ยังเป็นสังคมท่ีปราศจากการทุจริตคอร์รัปช่ัน หรือมีก็น้อยมากอีกด้วย 

 

ขอขอบคุณขอมูลจาก : International Symposium on National Integrity System  

 ในประเทศมาเลเซีย รัฐบาลให้ความส าคัญเรื่องระบบคุณธรรมโดยการจัดตั้งสถาบันคุณธรรมแห่งมาเลเซีย 

(Malaysian Institute of Integrity) มีการก าหนดแผนคุณธรรมแห่งชาติ (National Integrity Plan) และมีคณะกรรมการ

พิเศษ รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ระบบคุณธรรมภาครัฐ สถาบันคุณธรรมแห่งมาเลเซียจะท าหน้าที่            

การเสริมสร้างคุณธรรม ท างานวิจัย และจัดท าดัชนีช้ีวัด การรับรู้คุณธรรมและจริยธรรมของชาติ 

ระบบคุณธรรมแห่งชาติ  
(National Integrity System : NIS) 

ในประเทศตุรกี มีการจัดตั้งองค์กรตรวจสอบ เรียกว่า Turkish Court of Accounts หรือ TCA มีหน้าที่ตรวจสอบการบัญชี 

การรับจ่ายเงิน และทรัพย์สินของหน่วยงานภาครัฐ รวมท้ังตรวจสอบด้านการเงินของพรรคการเมือง เพ่ือเสนอรายงาน

การตรวจสอบให้ศาลรัฐธรรมนูญ 

ส าหรับประเทศไทย มีส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นองค์กรตรวจสอบอิสระและเป็นกลางมีหน้าท่ี

รับผิดชอบตรวจสอบการรับจ่าย การเก็บรักษา และการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของแผ่นดิน                          

รวมทั้งตรวจสอบผลการด าเนินงาน โดยยึดหลักคุณธรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (InTegrity Codes) 5 ประการ              

คือ ความรับผิดชอบ ความอุตสาหพยายาม ความซื้อสัตย์สุจริต ความละเอียดรอบคอบ และความระมัดระวัง               

ปัจจุบันมาตรการลงโทษ ผู้ทุจริตคอร์รัปช่ันในประเทศไทย มี 5 ประเภท คือ                                                                            

1. มาตรการทางอาญา เช่น จ าคุก ปรับ 2. มาตรการทางแพ่ง เช่น ชดใช้ค่าเสียหาย 3. มาตรการทางวินัย เช่น ไล่ออก ปลดออก                

4. มาตรการทางวนัิยงบประมาณและการคลัง เช่น โทษปรบัทางปกครอง 5. มาตรการทางภาษอีากร เช่น การเสียคา่ปรบัจากการหลีกเล่ียงภาษ ี
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 สรุปกิจกรรมการด าเนนิงานในไตรมาส 1 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2559                     

 - ด้านการตรวจสอบภายใน ส้านักงานตรวจสอบภายในไดด้้าเนนิการเข้าตรวจสอบหนว่ยงานในสังกัดรวม 4 หน่วยงาน   
ได้แก่ 1.กองนโยบายและแผน 2.ส านกังานประชาสมัพนัธ์ 3.วทิยาลยัพลงังานและสิง่แวดลอ้มอยา่งยัง่ยนืรตันโกสนิทร ์4. สถาบันวจิยัและพฒันา 

 - ส้านักงานตรวจสอบภายใน เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ดงันี้ 

 - 18 ต.ค. 59 พิธีบ้าเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูิพลอดุลยเดช ณ หอประชมุ
บัวสวรรค์ โดย บุคลากรทกุคนในหน่วยงานเขา้ร่วม 

 - 18-19 ต.ค.59 โครงการประกนัคุณภาพเพือ่การศึกษา  ณ หอ้งคชาธาร โดย น.ส.ชาคริยา  รักไทย 
 - 20 ต.ค. 59 ประชุมผู้ดแูลเว็บไซต์ ครั้งที ่1  ณ หอ้งประชุม RMUTR IT Academy ชั้น 2 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี โดย 

ว่าที่ ร.ต. ทิชากร  เกตแุก้ว และ นางศภุรัตน์  วงศ์ศรี 
 - 27 ต.ค. 59 ร่วมพิธีบ าเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายแด่พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูิพลอดุลยเดช ณ หอประชุม

บัวสวรรค์ โดย บุคลากรทกุคนในหน่วยงานเขา้ร่วม 
 - 3 พ.ย. 59 ประชุมคณะกรรมการสอบสวนหาขอ้เท็จจรงิ ณ หอ้งประชุม 2 ชั้น 2 โดย ผอ.พรทิพย์  ธรรมปรีชา 
 - 4-5 พ.ย. 59 พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ าปี 2559 ณ วัดช่องลม พระอารามหลวง อ. เมือง จ.ราชบุรี โดย 

บุคลากรทุกคนในหนว่ยงานเข้าร่วม 
 -  15-16 พ.ย. 59 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างงานและตกแต่งภาพแบบมัลติมีเดีย” ณ ห้องประชมุ RMUTR IT  

Academy ชั้น 2 ส านักวทิยบรกิารและเทคโนโลยี โดย ว่าที่ ร.ต. ทิชากร  เกตแุก้ว  และ นางศุภรัตน์  วงศ์ศรี 
 - 17 พ.ย. 59 ประชุมคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง ณ ห้องประชมุ 2 ชั้น 2 โดย ผอ.พรทิพย์  ธรรมปรีชา 
 - 23 พ.ย. 59 ประชุมการควบคุมภายใน ณ ห้องประชุม 1 ชัน้ 2 ส านักงานอธิการบดี โดย ผอ.พรทิพย์  ธรรมปรีชา 
 - 28 พ.ย. 59 ประชุมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัตกิารเพื่อการบริหารองคก์ร ณ หอ้งคเชนทร ์ชัน้ 3 โดย ผอ.พรทพิย ์ธรรมปรชีา  
 - 28-29 พ.ย. 59 โครงการสมัมนาชีแ้จงการตรวจสอบภายใน เรือ่ง การประกนัคณุภาพงานตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ณ กรมบัญชกีลาง โดย น.ส.ชาครยิา  รกัไทย และ น.ส.จติสภุา  หนองเป็ด 
 - 30 พ.ย. 59 พธีิเปิดการประชมุสมัมนาเชงิวชิาการระดบันานาชาต ิพหวุทิยาการในการด าเนนิชวีติและอยา่งยัง่ยนื A Multidisciplinary View 

on Sustainable Life and Business : Sus-LaB ณ หอ้งประชมุ A508 ชัน้ 5 อาคารสรินิธร โดย ผอ.พรทพิย ์ ธรรมปรชีา 
 - 30 พ.ย. 59 นทิรรศการศลิปะปูนป้ันแหง่ประเทศไทย ครัง้ที ่ประจ าปีพทุธศกัราช 2559 อาคารพพิธิภณัฑเ์พาะชา่งเฉลมิพระเกยีรต ิวทิยาลยั

เพาะชา่ง โดย ผอ. พรทพิย ์ ธรรมปรชีา 
 - 2 ธ.ค. 59 โครงการพฒันาศกัยภาพผูต้รวจสอบภายในของสว่นราชการ ณ กรมบัญชกีลาง โดย น.ส.ขวญัใจ  คงชพี 
 -  2 ธ.ค. 59 ประชมุผูด้แูลเวบ็ไซต ์ครัง้ที ่2 หอ้งประชมุ  RMUTR IT Academy ชั้น 2 ส านกัวิทยบรกิารและเทคโนโลยี โดย                       

ว่าที่ ร.ต. ทิชากร  เกตแุก้ว  และ นางศภุรัตน์  วงศ์ศรี 
 - 8-9 ธ.ค. 59 โครงการกจิกรรมพฒันาองคก์ร “การสือ่สารภายในองคก์ร” ณ บ้านแมน่้ า จ.สมทุรสงคราม โดย วา่ที ่ร.ต. ทชิากร  เกตแุกว้ 
 - 9 ธ.ค. 59 ประชมุคณะกรรมการอ านวยการเลอืกตัง้สภามหาวทิยาลยัจากคณาจารยป์ระจ าและขา้ราชการ ณ หอ้งประชมุ 2 ชัน้ 2         

โดย ผอ.พรทพิย ์ ธรรมปรชีา 
 - 9 ธ.ค. 59  ประชมุซกัซอ้มความเขา้ใจในการใหร้อ้ยละการเลือ่นคา่จา้งของพนกังานมหาวทิยาลยัและคา่ตอบแทนของพนกังานราชการ         

ณ หอ้งประชมุคเชนทร ์ โดย  น.ส.ชาครยิา  รกัไทย 
 - 14 ธ.ค. 59 ประชมุคณะกรรมการสอบสวนหาขอ้เทจ็จรงิ ณ หอ้งประชมุ 2 ชัน้ 2 ส านกังานอธิการบด ีโดย ผอ.พรทพิย ์ ธรรมปรชีา 
 - 13-15 ธ.ค. 59 โครงการสง่เสรมิสขุภาพและการแขง่ขนักฬีาเชือ่มความสมัพนัธ์ของบุคลากร มทร.ร. ประจ าปี 2559 ณ มทร.ร. โดย บุคลากร

ทกุคนในหนว่ยงาน 
 - 19-20 ธ.ค. 59 โครงการอบรมเชงิปฏบัิตกิาร “การพฒันาเวบ็ไซตด์ว้ยเทคนคิ SEO” ณ หอ้งประชมุ RMUTR IT Academy ชั้น 2 ส านัก

วิทยบริการและเทคโนโลยี โดย ว่าที่ ร.ต. ทิชากร  เกตแุก้ว  และ นางศภุรัตน์  วงศ์ศรี 
 - 21-24 ธ.ค. 59 โครงการอบรมสัมมนาเชงิปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหารเพือ่การบริหารองค์กร ณ วัดหทยันเรศวร์ จ.นครปฐม   

โดย ผอ.พรทพิย์  ธรรมปรีชา 
 - 25-29 ธ.ค. 59 โครงการเสริมสร้างศักยภาพการตรวจภายในของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดย  

น.ส. ชาคริยา  รักไทย  และ น.ส.จิตสุภา  หนองเป็ด 
 - 26-28 ธ.ค. 59 โครงการสัมมนาจัดท าแผนระยะยาว 15 ปี ณ ห้องประชมุคชาธาร โดย ผอ.พรทิพย์  ธรรมปรีชา และน.ส. 

ขวัญใจ  คงชีพ 
 - 27-28 ธ.ค. 59 โครงการพฒันาบุคลากร เรื่อง หลักการเขียน การประชุม และสรุปมติที่ประชมุอย่างมีประสิทธิภาพ            

ณ โรงแรมซิลเวอรว์ูดส์  อ.บางเลน จ.นครปฐม  โดย นางศุภรตัน์  วงศ์ศรี 

 
  

ส านักงานตรวจสอบภายในเข้าร่วมกิจกรรมส านักงานตรวจสอบภายในเข้าร่วมกิจกรรมส านักงานตรวจสอบภายในเข้าร่วมกิจกรรม   



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
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OFFICE OF INTERNAL AUDITOFFICE OF INTERNAL AUDITOFFICE OF INTERNAL AUDIT   
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ภาพกิจกรรมภาพกิจกรรม  

จิตใจดี คิดดี คงดีนักจิตใจดี คิดดี คงดีนักจิตใจดี คิดดี คงดีนัก   
พูดดี มีคนรัก มากมายเหลือพูดดี มีคนรัก มากมายเหลือพูดดี มีคนรัก มากมายเหลือ   
กระท าดี ได้ดี มีเหลือเฟือกระท าดี ได้ดี มีเหลือเฟือกระท าดี ได้ดี มีเหลือเฟือ   
ไม่ควรเบ่ือ ท าดี ทุกที่ทางไม่ควรเบ่ือ ท าดี ทุกที่ทางไม่ควรเบ่ือ ท าดี ทุกที่ทาง   

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ประจ ามหาวิทยาลัย  

ครั้งที่ 3/2559  

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559 

ส านักงานตรวจสอบภายในเข้าด าเนนิการตรวจสอบ                    

การเข้าร่วมโครงการ/อบรม/กิจกรรม 
ของบุคลากร 

กองนโยบายและแผน 

วิทยาลัยพลังงานและส่ิงแวดล้อม

อย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร ์


