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บรรณาธิการทกัทายบรรณาธิการทกัทาย  
 สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ      ฉบับนี้ ทางส านักงานตรวจสอบภายใน ได้เก็บเกี่ยวความรู้มาฝาก เรื่องต่างๆ เกี่ยวกับเกร็ดความรู้ฉบับนี้ ทางส านักงานตรวจสอบภายใน ได้เก็บเกี่ยวความรู้มาฝาก เรื่องต่างๆ เกี่ยวกับเกร็ดความรู้ฉบับนี้ ทางส านักงานตรวจสอบภายใน ได้เก็บเกี่ยวความรู้มาฝาก เรื่องต่างๆ เกี่ยวกับเกร็ดความรู้
ต่างๆ และเรื่อง การบริหารจัดการและการควบคุมความเส่ียงที่ส าคัญ ที่จะเป็นประโยชน์กับการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ต่างๆ และเรื่อง การบริหารจัดการและการควบคุมความเส่ียงที่ส าคัญ ที่จะเป็นประโยชน์กับการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ต่างๆ และเรื่อง การบริหารจัดการและการควบคุมความเส่ียงที่ส าคัญ ที่จะเป็นประโยชน์กับการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน 
มาให้รับทราบทั่วกันค่ะ และสุดท้ายนี้เปน็ช่วงอากาศแปรปรวน อุณหภูมิสูงข้ึน รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ มาให้รับทราบทั่วกันค่ะ และสุดท้ายนี้เปน็ช่วงอากาศแปรปรวน อุณหภูมิสูงข้ึน รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ มาให้รับทราบทั่วกันค่ะ และสุดท้ายนี้เปน็ช่วงอากาศแปรปรวน อุณหภูมิสูงข้ึน รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ    
แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ....แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ....แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ....   
   
   (นำงพรทิพย์  ธรรมปรีชำ)(นำงพรทิพย์  ธรรมปรีชำ)  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนตรวจสอบภำยในผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน  

สาระน่ารู้...สาระน่ารู้...สาระน่ารู้...   
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จดหมายข่าวจดหมายข่าว  

   มุมเล่าสู่กันฟังมุมเล่าสู่กันฟังมุมเล่าสู่กันฟัง 

 ด้วยอากาศของเมืองไทยที่ร้อนมาก หลายคนจึงอาจจะเกิดผดผ่ืนตามร่างกายได้ง่าย แถมในบางคนยังมีอาการคัน

อีกต่างหาก ดังนั้นเพื่อเตรียมรับมือกับปัญหาผดผ่ืน ควรปลูก 5 สมุนไพรเหล่านี้ไว้บริเวณบ้านเสมอ เพราะสามารถ

แก้ปัญหาผดผ่ืนได้ดีและยังมีประโยชน์อีกมากมายอีกด้วย ซึ่งจะมีพืชสมุนไพรแก้ผดผ่ืนอะไรบ้างนัน้ มาดูกันเลย.... 

 1. ต าลึง  นอกจากนิยมน ามาท าอาหารเนื่องจากมีรสชาติอร่อยแล้ว ก็สามารถน ามาใช้แก้ผดผ่ืนได้อีกด้วย             

นั่นก็เพราะต าลึงมีฤทธิ์เป็นยาเย็นสามารถช่วยดับพิษร้อนได้ดี จึงน ามาใช้รักษาผ่ืนที่เกิดจากผดร้อนได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

โดยวิธีการน ามาใช้นั้น ให้น าใบต าลึงสดประมาณ 4-5 ใบ มาขยี้หรือโขลกจนพอมีน้ าออกมาจากนั้นน ามาทาให้ทั่วบริเวณ 

ที่เป็นผ่ืน ทิ้งไว้สักพักแล้วล้างออกให้สะอาด ท าบ่อยๆ อาการผดผ่ืนจะค่อยๆ ดีข้ึน 

 2. กล้วย  กล้วยผลไม้มากประโยชน์ โดยเราสามารถน าเปลือกกล้วยมาใช้รักษาอาการผดผ่ืนได้ เพราะเปลอืกกลว้ย

มีฤทธิ์เย็น จึงสามารถลดผดผ่ืนและบรรเทาอาการแสบร้อนได้เป็นอย่างดี ซึ่งวิธีการน ามาใช้นั้น ให้เปลือกกล้วยมาประคบ

ลงบนผดผ่ืนและค่อยๆ ถูเบาๆ ให้ทั่ว ทิ้งไว้สักพักแล้วล้างออกให้สะอาด สามารถท าได้บ่อยครั้งตามต้องการ  

 3. ขมิ้นชัน  ขมิ้นชันมีฤทธิ์ในการลดการอักเสบของผิว จึงสามารถน ามาใช้รักษาอาการผดผ่ืน ไดอ้ยา่งดเียีย่ม 

โดยเฉพาะผดผ่ืนที่มีอาการอักเสบ โดยให้น าเหง้าขมิ้นมาฝนใส่ลงในน้ าต้มสุก และทาให้ทั่วบริเวณที่เป็นผดร้อนและผ่ืนคัน 

ทิ้งไว้สักพักแล้วล้างออกให้สะอาด จะสังเกตได้ว่าอาการคันและแสบร้อนค่อยๆ ทุเลาลงอย่างเหน็ไดชั้ด 

 4. ไพล  ไพลสมุนไพรที่หลายคนนิยมน ามาใช้แก้อาการปวด แต่รู้ไหมว่านอกจากสรรพคุณดังกล่าวแล้ว ไพล        

ก็สามารถ บรรเทาอาการผดร้อน ผ่ืนคัน และลดอาการอักเสบได้เหมือนกัน โดยวิธีน ามาใช้ ให้น าเหง้าสดของไพล 

มาฝานบางๆ จากนั้นน าไปต้มเคี่ยวเรื่อยๆ จนน้ ามันออกมาแล้วน าไปใช้ทาผดผ่ืนได้เลย 

 5. ว่างหางจระเข้  ว่านหางจระเข้ไม่เพียงแต่ช่วยลดอาการแสบร้อนจากแผลพุพองและแก้อาการฟกช้ าเท่านั้น           

แต่สามารถน ามาใช้เพ่ือลดอาการผ่ืนร้อนและผ่ืนคันได้เช่นกัน โดยให้น าว่านหางจระเข้มาฝานเปลอืกใบวา่นออกไปจากนั้น

น าวุ้นที่ได้มาล้างให้สะอาด แล้วน ามาประคบให้ทั่วผิวที่เป็นผดผ่ืน จะสามารถบรรเทาอาการได้ดีสุด  

 5 สมุนไพรแก้ผดผื่นเหล่านี้ ล้วนสามารถน ามาใช้ในการแก้ปัญหาผดผ่ืนและบรรเทาอาการคันได้เป็นอย่างดี     

แถมยังน ามาประกอบอาหารและใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ ได้อีกด้วย เพราะฉะนั้นอย่าลืมปลูกสมุนไพรแก้ผดผ่ืนเหล่านี้    

ไว้ในบ้าน เพ่ือรับมือกับอาการผดผ่ืนที่อาจเกิดข้ึนเลยเชียว 

อ้างอิง : http://women.sanook.com/61387/ 



 

  

                 1.  โครงสร้างหน่วยงานและการบริหารจัดการ 

 

2. การรักษาความปลอดภัยข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์ 

  

ข้อมูลอ้างองิ : จุลสารตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง   
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“การบริหารจัดการ 
และการควบคมุความเสี่ยงที่ส าคัญ” 

การแบง่แยกอ านาจหน้าที่ ควรเป็นไปตามหลกัการควบคุม

ภายในที่ดี โดยไม่ควรมอบหมายให้บุคลากรคนหนึง่คนใด

รับผิดชอบการปฏิบัติงานตลอดกระบวนการ ซ่ึงการมอบหมาย

ให้บุคลากรคนหนึง่คนใดปฏิบัตงิานหลายหนา้ที่ควบคู่กนัในบาง

กรณี ยังอาจเป็นชอ่งทางให้ข้อมลูหรือการท างานของระบบ

แนวทางการก ากับดูแล ให้ความส าคัญกับระบบการสอบยัน

การปฏิบัตงิานระหว่างบุคลากรภายในหน่วยงาน กรณีมีขอ้จ ากดั

ของบุคลากร ก็ควรก าหนดวิธีการก ากับดูแลและควบคมุการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรดังกล่าวอย่างรอบคอบและรดักุม   

การก าหนดนโยบาย แผนงานและขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 

จะท าให้บุคลากรสามารถปฏิบัตงิานได้อยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น 

และเป็นไปในแนวทางเดียวกนั ซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติงาน

โดยรวมมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้    ยังลดโอกาสการ

ปฏิบัติงานผิดพลาดในกรณีทีม่กีารสับเปลี่ยนหน้าทีแ่ละความ

แนวทางการก ากับดูแล ให้ความส าคัญกับความครบถ้วนและ

ความชดัเจนของนโยบาย แผนงาน และขั้นตอนการปฏิบัตงิานที่

เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยของขอ้มูลและระบบ

คอมพิวเตอร์การพัฒนา แกไ้ขหรือเปลี่ยนแปลง การส ารอง

ข้อมูลและระบบงานคอมพิวเตอร์ และการปฏิบัติงานประจ าอื่นที่

การก ากบัดูแลและตรวจสอบการปฏบิัติงานของพนักงาน

ระดับปฏบิัติการอย่างใกล้ชิดโดยผู้บังคับบัญชา จะท าให้การ

ปฏิบัติงานโดยรวมมีความถูกต้องและละเอียดรอบคอบมากขึ้น 

ซึ่งจะเป็นการลดโอกาส การเกดิข้อผดิพลาดและป้องกันการ

ปฏิบัติงานนอกเหนืออ านาจหนา้ที่และความรับผดิชอบทีไ่ด้รับ

แนวทางการก ากับดูแล  ให้ความส าคัญกับการรายงานการ

ปฏิบัติงานและตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจไดว้่าการ

ปฏิบัติงานถูกตอ้ง ครบถ้วน เป็นไปตามนโยบายและขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน และอยูใ่นกรอบอ านาจหนา้ที่และความรับผิดชอบ

ตามทีอ่งคก์รก าหนด 

การควบคุมการเข้าออกศนูย์คอมพิวเตอร์และการ

ป้องกนัความเสียหาย (Physical Security) จะเป็นการ

ป้องกันไม่ให้บุคคลที่ไม่มอี านาจหน้าที่เกีย่วข้องเข้าถงึ ล่วงรู้ 

(access risk) แก้ไขเปลี่ยนแปลง (Integrity risk) หรือก่อให้เกดิ

ความเสียหายตอ่ข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งรวมถึงความ

เสียหายจากปัจจยัภาวะแวดล้อมหรือภัยพิบัตติ่างๆ (availability 

แนวทางการก ากับดูแล ให้ความส าคัญกับการควบคุมการเข้า

ออกศูนย์คอมพิวเตอร์ทีร่ัดกมุเพียงพอ โดยจ ากัดสิทธิการเข้า

ออกและการตรวจสอบการเข้าออกอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งจัด

ให้มีระบบป้องกันความเสียหายจากปัจจัยสภาวะแวดลอ้มและ

ภัยพิบัติทีอ่าจเกิดขึน้ 

การควบคุมการใช้ข้อมูลและระบบงานคอมพวิเตอร์ และ

การป้องกันการบุกรุกผ่านระบบเครือข่าย (Logical Securi-

ty) อาจเกิดจากบุคคลภายในองค์กร เช่น ไมไ่ดม้ีการก าหนด

รหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบงานอย่างรดักุม หรือก าหนดสิทธิ

ให้แกผู่้ใชง้านภายในเพื่อเข้าถึงขอ้มูลและระบบงานคอมพิวเตอร์

ที่มากเกินความจ าเป็น เป็นต้น อาจเกดิจากการเชื่อมตอ่ระบบ

เครือข่ายภายในกับภายนอกที่จะเป็นช่องทางให้บุคคลภายนอก

เข้าถึงข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์ รวมทัง้ไวรัสหรือ malicious 

แนวทางการก ากับดูแล  ให้ความส าคัญกับการจัดให้มีระบบ

การตรวจสอบผู้ใชง้านกอ่นเข้าสูร่ะบบคอมพิวเตอร์ 

(authentication) การก าหนดใหม้ีการใส่รหัสผ่านก่อนเขา้สู่

ระบบคอมพิวเตอรก์ารก าหนดสิทธิผู้ใช้งานให้เหมาะสมกับ

หน้าที่ความรับผดิชอบและระบบป้องกันการบุกรุกจาก

บุคคลภายนอกผ่านระบบเครือขา่ย 
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“การบริหารจัดการและการควบคุมความเสี่ยงที่ส าคัญ” (ตอ่) 

 

3. การควบคุมการพัฒนา การแกไ้ขหรือเปล่ียนแปลงระบบคอมพิวเตอร์ (Change Management) 

 

4. การส ารองข้อมูลและระบบงานคอมพิวเตอร์ และการเตรียมพร้อมกรณีฉุกเฉิน 

 

5. การควบคุมการปฏิบัติงานประจ าด้านคอมพิวเตอร์ 

 

 

 

ข้อมูลอ้างอิง : จุลสารตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง   

   

 

เป็นเรื่องทีต่้องให้ความส าคัญ  โดยหากไม่มวีิธีการจัดการ

และการควบคุมที่รอบคอมและรัดกุมเพียงพอ อาจท าให้

ระบบงานคอมพิวเตอรม์ีการประมวลผลที่ไมถู่กต้อง หรือ

อาจไม่เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้งานได้ (integrity 

risk)  

แนวทางการก ากับดูแล ให้ความส าคัญกับการจัดให้มีระบบการ

ตรวจสอบผู้ใชง้านก่อนเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ (authentication) 

และการก าหนดใหม้ีการใส่รหัสผ่านกอ่นเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ 

โดยรหัสผ่านผิด และควรก าหนดรหัสผ่านใหม้ีความยากแก่การ

คาดเดา และควรมีการก าหนดสทิธิผู้ใช้งานให้เหมาะสมกับหน้าที่

การส ารองข้อมูลและระบบงานคอมพิวเตอร์  หากมิได้

ด าเนินการที่เพียงพอจะท าใหไ้ม่มีข้อมูลหรือระบบงาน

คอมพิวเตอร์ส าหรบัใช้งานไดอ้ย่างต่อเนื่องมปีระสิทธิภาพ

และในเวลาที่ต้องการ 

แนวทางการก ากับดูแล ให้ความส าคัญกับการส ารองข้อมูลและ

การท างานของระบบงานคอมพวิเตอร ์ในเรือ่งความครบถว้น

ของการเก็บรักษาสื่อทีใ่ช้บันทึก และการทดสอบความถูกต้อง

ครบถ้วนของข้อมูลและระบบงานคอมพวิเตอร์ที่ส ารองไว้ 

การเตรียมพร้อมกรณีฉุกเฉิน  เป็นการจัดท าแผน

ฉุกเฉินเพื่อรับรองเหตุการณฉุ์กเฉินที่อาจเกิดขึ้น ซึง่จะท า

ให้การควบคุมความเส่ียงด้าน availability risk มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น 

แนวทางการก ากับดูแล  ให้ความส าคัญกับการจัดท าแผน

รองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ที่ควรมีรายละเอยีดที่ชดัเจน

เกี่ยวกับขั้นตอนปฏิบัติและผูร้ับผิดชอบ ควรมีการสื่อสารให้

ผู้เกี่ยวขอ้งเข้าใจและรับทราบหน้าที่ความรับผดิชอบ รวมทัง้การ

ทดสอบแผนดงักล่าว เพื่อให้มั่นใจวา่สามารถน าไปใช้ไดจ้รงิ

เป็นเรื่องของการควบคุมการประมวลผล การดูแลการ

ท างานของระบบคอมพวิเตอร์ การย้ายโปรแกรมที่พัฒนา

แล้วสู่ระบบงานจรงิ ส ารองขอ้มูลและระบบงาน

คอมพิวเตอร์ และงานประจ าอื่นๆ หากไม่ได้มวีิธีการปฏิบัติ

และควบคุมที่รอบคอบและรัดกุมเพียงพอ อาจะก่อให้เกดิ

ความเส่ียงในด้านต่างๆ เช่น ความเส่ียงด้าน integrity risk 

ในกรณีที่ย้ายโปรแกรมที่พัฒนาแล้วสู่ระบบงานจริงไม่

ครบถ้วน ความเส่ียงด้าน availability risk ในกรณีที่มิไดม้ี

การดูแลการท างานของระบบคอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอ 

แนวทางการก ากับดูแล ให้ความส าคัญกับการก ากับดแูลและ

ควบคุมการปฏิบัตงิานประจ าด้านคอมพวิเตอร์อยา่งใกล้ชิดของ

ผู้บังคับบัญชา การปฏิบัตงิานทีม่ีขั้นตอนที่ชดัเจนและสามารถ

ตรวจสอบไดร้วมทั้งควรจดัใหม้รีะบบการรายงานและการ

ตรวจสอบการปฏิบัติงานประจ าดังกล่าวอยา่งสม่ าเสมอ 
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 สรุปกิจกรรมการด าเนนิงานในไตรมาส 3 เดือน เมษายน - มิถุนายน 2560                     

 - ด้านการตรวจสอบภายใน ส านักงานตรวจสอบภายในไดด้ าเนนิการเข้าตรวจสอบหนว่ยงานในสังกัดรวม 5 หน่วยงาน   
ได้แก่ 1.กองคลงั 2.ส านกังานนติกิาร 3.ศนูยฝ์กึอบรมวทิยาเขตวงัไกลกงัวล 4. คณะศลิปศาสตร ์(วทิยาเขตวงัไกลกงัวล)  5. คณะวศิวกรรมศาสตร ์
(วทิยาเขตวงัไกลกงัวล) 

 - ส านักงานตรวจสอบภายใน เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ดงันี้ 

 
  

ส านักงานตรวจสอบภายในเข้าร่วมกิจกรรมส านักงานตรวจสอบภายในเข้าร่วมกิจกรรมส านักงานตรวจสอบภายในเข้าร่วมกิจกรรม   

  

 - 4 เม.ย. 60 ประชุมคณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม 1 ส านักงานอธิการบดี            
โดย ผอ.พรทิพย์  ธรรมปรีชา 

 - 7 เม.ย. 60 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานหน่วยงานภาครัฐ ณ ห้องคเชนทร์ ช้ัน 3 
ส านักงานอธิการบดี  โดย ผอ.พรทิพย์  ธรรมปรีชา 

 - 11 เม.ย. 60 โครงการสืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ณ ห้องคชาธาร ส านักงาน
อธิการบดี  โดย บุคลากรทุกคนในส านักงานตรวจสอบภายใน 

 - 24 เม.ย. 60 โครงการสัมมนา เร่ือง “กลยุทธ์พิชิตคอรัปชั่นก้าวสู่มิติใหม่ Thailand 4.0 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ 
ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ โดย นส. ชาคริยา  รักไทย 

 - 28 เม.ย. 60 การประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสเพ่ือป้องกันการทุจริตเชิงรุก ณ ห้องประชุม 8601 ช้ัน 6 
อาคารบริหารธุรกิจ พ้ืนที่ศาลายา โดย ผอ.พรทิพย์  ธรรมปรีชา และ นส. ขวัญใจ  คงชีพ 

 - 4 พ.ค. 60 ประชุมผู้ดูแลเว็บไซต์ (ครั้งที่ 1) ณ ห้องประชุม RMUTR IT Academy ช้ัน 2 ส านักวิทยบริการฯ                  
โดย ว่าที่ ร.ต. ทิชากร  เกตุแก้ว  

 - 9 พ.ค. 60 สัมมนา เร่ือง การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การตรวจเงิน
แผ่นดิน พ.ศ.... ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ โดย ผอ.พรทิพย์  ธรรมปรีชา 

 - 18 พ.ค. 60 ประชุมหัวหน้าหน่วยงาน ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมคเชนทร์ ช้ัน 3 ส านักงานอธิการบดี                   
โดย ผอ.พรทิพย์  ธรรมปรีชา 

 - 18-20 พ.ค. 60 โครงการค่ายภาษาอังกฤษและความรู้อาเซียน ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน ณ อิงธาร รีสอร์ท      
จ.นครนายก โดย นส. จิตสุภา  หนองเป็ด และ นส. ขวัญใจ  คงชีพ 

 - 24-26 พ.ค. 60 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในเครือข่าย 9 มทร.              
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จ.ชลบุรี โดย ผอ.พรทิพย์  ธรรมปรีชา นส.ชาคริยา    
รักไทย นส.จิตสุภา  หนองเป็ด ว่าที่ ร.ต. ทิชากร  เกตุแก้ว และ นส. ขวัญใจ  คงชีพ 

 - 29 พ.ค. 60 ประชุมคณะกรรมการการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ณ ห้องประชุมไอยรา ช้ัน 3 
ส านักงานอธิการบดี โดย ผอ.พรทิพย์  ธรรมปรีชา 

 - 30 พ.ค. 60 โครงการฝึกอบรมโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษดัวยตนเอง : การฝึกอบรมบุคลากรด้านการบริหาร
จัดการระบบและข้อมูลโปรแกรม English Discovery ณ ห้อง A307 ช้ัน 3 อาคารสิรินธร             
โดย นางศุภรัตน์  วงศ์ศรี 

 - 6-7 มิ.ย. 60 โครงการธรรมาภิบาล ส าหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ณ โรงแรมบางแสน      
เฮอริเทจ และโรงพยาบาล จ.ชลบุรี โดย นส. ชาคริยา  รักไทย 

 - 7 มิ.ย. 60 เป็นวทิยากร หวัข้อการอภปิราย เรือ่ง “การบรหิารจดัการงานตรวจสอบภายในตามแนวทางการประกนัคณุภาพ
งานตรวจสอบภายใน” ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ โดย ผอ.พรทพิย ์ ธรรมปรชีา 

 - 27-28 มิ.ย. 60 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง “การจัดการ
ความขัดแย้งด้วยสันติวิธีในมหาวิทยาลัย” ณ ธนัฐธิชาบุรี เลค รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.เพชรบุรี        
โดย ผอ.พรทิพย์ ธรรมปรีชา 

 - 28 มิ.ย. 60 ตรวจสุขภาพ ประจ าปี 2560 ณ ห้องอาหารบุคลากร (ข้างโรงอาหาร) โดย นส.ชาคริยา  รักไทย     
นส.จิตสุภา  หนองเป็ด ว่าที่ ร.ต. ทิชากร  เกตุแก้ว นส.ขวัญใจ  คงชีพ และ นางศุภรัตน์  วงศ์ศรี 

 - 28-29 มิ.ย. 60โครงการธรรมาภิบาล ส าหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รุ่นที่ 2          
ณ โรงแรมแกรนจอนเทียน เพลส โฮเทล จ.ชลบุรี 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
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ภาพกิจ
กรรม

ภาพกิจ
กรรม  

เข้าใจคน จะได้เข้าใจคน จะได้เข้าใจคน จะไดบ้ริวารบริวารบริวาร   
เข้าใจงาน จะได้เข้าใจงาน จะได้เข้าใจงาน จะไดผ้ลสัมฤทธิ์ผลสัมฤทธิ์ผลสัมฤทธิ ์  
เข้าใจชีวิต จะได้มีเข้าใจชีวิต จะได้มีเข้าใจชีวิต จะได้มคีวามสุขความสุขความสุข   
เข้าใจทุกข์ แสดงว่าเริ่มเข้าใจ เข้าใจทุกข์ แสดงว่าเริ่มเข้าใจ เข้าใจทุกข์ แสดงว่าเริ่มเข้าใจ 

“““ธรรมธรรมธรรม”””   

กิจกรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

 

ส านักงานตรวจสอบภายใน 

เข้าด าเนินการตรวจสอบ                    

กองคลัง ส านักงานนติิการ 

คณะศิลปศาสตร์ 

(วิทยาเขตวังไกลกังวล) 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์

(วิทยาเขตวังไกลกังวล) 


