
ส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน  96 ม.3 ถ.พุทธมณฑลสำย 5  ต.ศำลำยำ  อ.พุทธมณฑล  จ.นครปฐม 73170 

บรรณาธิการทกัทายบรรณาธิการทกัทาย  
 สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ      ท่านผูอ้่านทุกท่าน กลับมาพบกับจดหมายข่าว ฉบับที่ 40 เป็นไตรมาส   
ที่ 4 ของงบประมาณ 2561 ซึง่เป็นไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ จงึขอส่งทา้ยดว้ยสาระความรู้
และเรื่องราวดีๆ เรื่องแรก สาระหน้ารู้ “โรคกระดูกพรุนคืออะไร” เรื่องที่ 2 แนวทางการบริหาร   
ความเสี่ยงองคก์ร COSO Enterprise Risk Management 2017   
เรื่องที่ 3 สรุปการตรวจสอบประจ าไตรมาส 4 และกิจกรรมต่างๆ 
ของหนว่ยงานตรวจสอบภายใน (ดร.มำลัย   กมลสกุลชัย)(ดร.มำลัย   กมลสกุลชัย)  

อำจำรย์ ปฏิบัติหน้ำที่อำจำรย์ ปฏิบัติหน้ำที่  
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนตรวจสอบภำยในผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน  

 

   

   

   

               www.oia.rmutr.ac.thwww.oia.rmutr.ac.thwww.oia.rmutr.ac.th                                                      ปีที่ ปีที่ ปีที่ 101010   ฉบบัที่ 40 ประจ ำเดอืน  กรกฎำคม ฉบบัที่ 40 ประจ ำเดอืน  กรกฎำคม ฉบบัที่ 40 ประจ ำเดอืน  กรกฎำคม ---   กนัยำยน 2561กนัยำยน 2561กนัยำยน 2561   

 

จดหมายข่าวจดหมายข่าว  

สาระน่ารู้ สาระน่ารู้ สาระน่ารู้ >>>>>>>>>   โรคกระดูกพรุน......คืออะไร? โรคกระดูกพรุน......คืออะไร? โรคกระดูกพรุน......คืออะไร? <<<<<<<<<   

 โรคกระดุนพรนุ  คืออะไร? 
  รศ.นพ.กระเษียร  ปัญญาค าเลิศ  อาจารย์ประจ าภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวชวทิยา คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กลา่วบรรยายเรื่อง “ลดเส่ียงกระดูกพรุน เพิ่มคุณภาพชีวิต” ว่า โรคกระดูกพรุน คือ ภาวะความ
ผิดปกติของกระดูกที่มกีารลดลงขอความหนาแนน่ของมวลกระดูก ส่งผลใหก้ระดูกมีโอกาสหักได้ง่าย นบัได้ว่าเปน็ภัยใกล้ตัว
ที่ไม่ควรมองข้าม ซึง่ร่างกายของคนเราจะมีมวลกระดูกสูงทีสุ่ดในวัย 30 ปี หลังจากนั้นรา่งกายจะค่อยๆ สูญเสียมวลกระดูก 
เส่ียงต่อการเกิดกระดูกหักไดง้่าย โดยเฉพาะเพศหญิงมวลกระดูกจะลดลงอย่างรวดเรว็หลังหมดประจ าเดือน  
  ภาวะกระดูกหัก หรือกระดูกสะโพกหักในผู้สูงอายุเป็นหนึง่ในปญัหาสุขภาพที่พบบ่อยไม่น้อยไปกว่าเรื่องอื่นๆ 
โดยเฉพาะผูสู้งอายทุีม่ปีญัหากระดกูพรนุ ซึง่มภีาวะของกระดกูทีเ่ปราะบางกวา่ปกต ิจากสถติผิูป้ว่ยทีเ่กดิภาวะกระดกูสะโพกหัก 
50% เคยมีกระดูกหักที่อื่นมาก่อนแล้ว และ 80% เกิดเนื่องจากกระดูกพรุน ซึ่งกระทบตอ่คุณภาพชีวิตของผู้ป่วย ท าให้ไม่
สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ แยกเป็นสถิติได้ ดงันี้ 

  * 50%  ของผู้ป่วย ต้องมีเครือ่งช่วยเดิน 

  * 25%  ของผู้ป่วยมีความพิการตลอดชีวิตและอาจจะต้องนอนติดเตียง 

  * 22%  ต้องได้รบัการชว่ยเหลือในการขับถ่าย 

  * 11%  ผู้ดูแลต้องให้การช่วยเหลือผู้ป่วยในการอาบน้ า 

  * 5%  ต้องได้รบัการชว่ยในการรับประทานอาหาร 

 นอกจากนี้ต้องให้ความส าคัญในการป้องกนัและการดูแลไมใ่ห้ผู้ปว่ยล้ม คอยพยุงให้ผูป้่วยมีการทรงตวัที่ดี ตรวจสอบ
ผลข้างเคียงของยาที่ท าให้มนึงง ปวดศีรษะ เดินเซ หรือไม่ รวมถงึการปรบัปรุงสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยให้เหมาะสม 
เพื่อป้องกันการหกล้มหรือเกิดอุบัติเหตุ ที่จะส่งผลให้เกิดภาวะกระดูกหักซ้ าได้ 

 ปัจจัยเส่ียงต่อโรคกระดูกพรุน 
 ปัจจัยที่มีผลต่อมวลกระดูกนัน้มีหลายอย่าง อาทิ อายุมาก พันธุกรรม ภาวะหมดประจ าเดือน โรคเรื้อรังบางอย่าง 
การใช้ยาบางอย่าง เปน็ตน้ โดยผลกระทบที่เกดิขึ้นผูป้่วยมกัไม่รู้ว่าตนเองมีภาวะกระดูกพรุน เนื่องจากส่วนใหญ่มกัไม่มี
อาการแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน อาการที่อาจเป็นสัญญาณกระดูกพรนุ อาทิ ปวดหลัง หลังค่อม ตัวเตี้ยลง เป็นตน้ 
 โรคกระดูกพรนุจ าเปน็ต้องไดร้ับการดูแลและรักษาจากแพทย์ผู้เช่ียวชาญอย่างใกล้ชิด การผ่าตัดหรือดามกระดูกทีห่ัก
ไม่สามารถรักษาโรคกระดุกพรุนหรือลดความเส่ียงที่จะเกิดกระดูกหกัที่ต าแหนง่อื่นๆ ได้ 

 วิธีรักษาโรคกระดูกพรุน 
 แนวทางการรักษานัน้มี 2 วิธคืีอ 
 1.  การรักษาโดยการใช้ยา ไดแ้ก่ ยาต้านการสลายกระดูก และยากระตุ้นการสร้างกระดูก 
 2.  การบริโภคอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ โดยเฉพาะอาหารที่มีแคลเซียมสูง เสริมวิตามินดี รักษาโรคที่มีผลให้
สูญเสียมวลกระดูกได้เร็วขึ้น หลีกเล่ียงพฤติกรรมเส่ียงต่อภาวะกระดูกพรนุ เช่น กินเหลา้ สูบบุหรี่ และควรออกก าลังกายที่
เหมาะสมอย่างสม่ าเสมอ 
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แนวทางการบริหารความเสี่ยงองค์กร 
COSO Enterprise Risk Management 2017 

ความส าคัญของการบริหารความเสี่ยง 

 การบริหารความเสี่ยง (ไม่ว่าจะด าเนินการให้ดอีย่างไร) กไ็ม่สามารถท าให้ความเสี่ยงหมดไปจากองค์กร เนื่องจากความเสี่ยง 

มอียูโ่ดยทัว่ไปในการด าเนนิธุรกจิ การบรหิารความเสีย่งจะชว่ยลดความไมแ่นน่อน ท าใหอ้งคก์รสามารถด าเนนิงานไดอ้ยา่งมปีระสทิธิภาพ

สามารถปรบัตวัและจดัการกบัความเสีย่งเหลา่นัน้ไดท้นัทว่งท ีการจดัการกบัความเสีย่งควรค านกึถงึโอกาสในการสรา้งคณุคา่ใหอ้งคก์ร

ดว้ยดังนั้น องค์กรจ าเป็นต้องบูรณาการ การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคก์รเข้ากับการก าหนดกลยุทธ์และการจัดการผลการ

ด าเนินงาน เพื่อตระหนกัถงึผลประโยชน์ที่เกีย่วข้องกับคุณค่าขององค์กร ทั้งนี้ การบริหารความเสี่ยงองค์กรจะสร้างประโยชนใ์ห้กับ

องค์กร ดังนี ้

 เพิ่มโอกาสทางธุรกจิ : ในกระบวนการระบุเหตุการณ์ นอกจากการระบุความเส่ียงหรือความท้าทายที่

เกีย่วขอ้งในปจัจบุนัและในอนาคตผูบ้รหิารสามารถระบโุอกาสทีอ่าจเกดิขึน้ไดเ้ชน่กนั เนือ่งจากเหตกุารณห์นึง่หรือ

หลายเหตุการณ์มีความเปน็ไปได้ทีจ่ะเกิดขึ้นซึง่อาจส่งผลกระทบทัง้ด้านบวกและด้านลบต่อองค์กร เหตุการณ์

ในด้านบวกสามารถน าไปวางแผนและเพิ่มโอกาสทางธุรกจิได้ 

 ลดเหตุการณ์เชิงลบที่นอกเหนือความคาดหมาย : เมื่อองค์กรมีการระบุความเส่ียง ประเมินความเส่ียง 

และมีการตอบสนองที่เหมาะสม ก็จะช่วยให้องค์กรสามารถลดโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์เชิงลบ และลดค่าใช้จ่าย

ที่เกี่ยวข้องจากความสูญเสีย 

 ระบุและจัดการความเส่ียงทัง้องค์กร : มีความเส่ียงมากมายทั้งภายนอกและภายในองค์กรที่ส่งผลกระทบ

ต่อกิจการ ดังนั้น ผูบ้รหิารจึงต้องระบุและจัดการกบัความเส่ียงที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ เพื่อให้องค์กรสามารถ

ด าเนินงานได้อย่างราบรื่น 

 เพิ่มทางเลือกในการตอบสนองกับความเส่ียง : การบรหิารความเส่ียงทั่วทั้งองค์กรได้เสนอทางเลือกต่างๆ 

ในการตอบสนองกบัความเส่ียง เช่น การหลีกเล่ียงความเส่ียง การลด การโอน หรือ การยอมรับ เพื่อใหผู้้บริหาร

ใช้วิธีการตอบสนองทนัความเส่ียงแต่ละเหตุการณ์อย่างเหมาะสม 

 ปรับปรงุการใชท้รัพยากร : เมื่อองค์กรมีข้อมูลความเส่ียงที่ถูกต้องและทันเวลา ผู้บริหารสามารถประเมิน

ความต้องการทรัพยากรโดยรวมและจัดสรรทรัพยากรให้มปีระสิทธิภาพสูงสุดได้ 

 ลดความแปรปรวนและปรับปรุงผลการด าเนินงาน : องค์กรสามารถลดความแปรปรวนและปรับปรุงผล

การด าเนินงานโดยรวม โดยการบูรณาการการบริหารความเส่ียงทั่วทั้งองค์กรเข้ากับการด าเนินงานทั่วไป และ

เช่ือมโยงวัตถปุระสงค์ทางธุรกิจเข้ากับความเส่ียงมากยิ่งขึน้ 

 เพิ่มความยืดหยุ่นและความคล่องตัวขององค์กร : การบรหิารความเส่ียงทั่วทั้งองค์กรเปน็แนวทาง

ให้ผู้บริหารสามารถคาดการณ์เหตุการณ์ที่อาจเกดิขึ้น มีโอกาสเกิดขึ้นหรือเหตุการณ์ทีไ่ม่น่าจะเกิดขึ้นได้ 

เนื่องจากความสามารถในการปรบัตวัให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง จะท าให้องค์กรมีความยืดหยุ่นและ

สามารถปรบัตัวได้ยิ่งขึ้น 
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แนวคิดส าคัญของการบริหารความเสี่ยง 

 การบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของ COSO 2017 ให้ความส าคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์ในบริบทของพนัธกิจ 

วิสัยทัศน์ และคา่นิยมหลัก ผา่นการเชื่อมโยงกลยุทธ์ และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจเขา้กับความเสี่ยง ซ่ึงจะช่วยให้องค์กรสามารถ

วางแผนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร เพื่อมุ่งสู่การสร้างคุณค่าให้แก่องค์กรได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งสามารถแสดงความสัมพัน ธ์               

ทั้ง 3 องค์ประกอบได้ ดงันี้ 

 “พันธกิจ” หมายถึง ความมุ่งหมายพื้นฐานในการจัดตั้งองค์กร ซึ่งแสดงถึงเป้าหมายที่องค์กรต้องการบรรลุผล เช่น             

เพื่อจ าหน่ายอาหารออแกนิคพรีเมียมเพือ่สุขภาพที่อรอ่ยและผลิตจากแหล่งวัตถดุิบในท้องถิ่น “วิสัยทัศน”์ หมายถึง เป้าหมาย

ขององค์กรทีต่้องการด าเนินการให้ส าเร็จในอนาคต เชน่ เป็นผูผ้ลิตรายใหญ่ที่สุดในตลาดส าหรับสินค้าออแกนิคจากแหล่งผลติที่

ยั่งยืน  “ค่านิยมหลัก” หมายถึง คุณลักษณะและบรรทดัฐาน ลกัษณะเฉพาะของแต่ละองค์กรเกี่ยวกับสิ่งที่ดีหรอืไมด่ี และสิง่ใด

ยอมรับได้หรือยอมรับไม่ได้ซึ่งสง่ผลตอ่พฤติกรมในการปฏิบัตงิานของบุคลากรภายในองค์กร เชน่ บริษัทด าเนินการเพือ่สร้าง

สภาพแวดล้อมที่ดตี่อสุขภาพ ใชว้ัตถดุิบที่ปลูกด้วยปุ๋ยธรรม พืชที่ไม่ผา่นการตดัตอ่พันธุกรรม และปลูกด้วยดนิที่มีสารอินทรีย์ 

1. พันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยมหลัก (Mission, Vision, and Core Values) 

 ภาพที่ 1 : แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างกลยุทธ์ในบริบทของพนัธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยมหลัก เพื่อก าหนดทิศทาง      

และผลการด าเนนิงานขององคก์ร และแสดงจุดยนืขององคก์รให้ผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบว่าองค์กรมุ่งไปสู่จดหมายปลายทางอย่างไร 

อย่างไรกด็ี พันธกจิ วิสัยทัศน์ และค่านิยมหลัก อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดห้ากความคาดหวังของผู้มีสว่นได้ส่วนเสียเปลี่ยนแปลงไป 

การก าหนดกลยุทธ์ควรมีความสัมพันธ์กับพันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยมหลักขององค์กร 

 “กลยุทธ์” หมายถงึ แผนการปฏบัิติงานสู่การปฏิบัติเพือ่ให้บรรลเุป้าหมาย กลยทุธ์ต้องก าหนดให้สอดคล้องและสนับสนุน

กับการบรรลุพันธกจิและวิสัยทศัน์ รวมถึงสอดคล้องกับค่านิยมและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ การก าหนดกลยุทธ์ที่ชดัเจนจะท าให้

เกิดการบริหารงานและวางแผนการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ น าไปสู่การตัดสินใจที่เหมาะสม นอกจากนี้กลยุท ธ์            

ยังใช้ในการก าหนดวัตถุประสงค์ทางธุรกิจเพื่อเชื่อมโยงเข้ากับวัตถุประสงค์ระดับอื่นในองค์กรเมื่อผู้บริหารบูรณาการ             

การบริหารความเสี่ยงองค์กรเข้ากับการก าหนดกลยุทธ์ เข้าใจโปไฟล์ความเสี่ยงทั้งหมดขององค์กร จะท าให้ผู้บริหารมีข้อมู ล            

ความเสี่ยงที่จ าเป็นต่อการพิจารณาเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมได้ การบูรณาการการบริหารความเสี่ยงองคก์รเข้ากับการก าหนด       

กลยทุธ์ผูบ้รหิารตอ้งค านงึถงึ 1) โอกาสทีก่ลยทุธ์และวตัถปุระสงคท์างธุรกจิอาจไมส่อดคลอ้งกบัพนัธกจิ วสิยัทศัน ์และคา่นยิมหลัก 

22)2) ประเภทและระดบัความเสีย่งทีอ่งคก์รอาจเผชญิในการเลอืกด าเนนิการตามกลยทุธ์ตา่งๆ และ 3) ประเภทและระดบัความเสีย่ง 

โดยธรรมชาตทิี่เกิดจากการด าเนินการตามกลยุทธ์ เพื่อให้องคก์รบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกจิและสร้างมูลค่าเพื่อให้องค์กรได้  

 

 

พันธกิจ วิสัยทัศน ์

และค่านิยมหลัก 

  

 

ผลการด าเนินงานท่ีดีขึน้ 

 

กลยุทธ ์

วัตถุประสงค์ทาง 

ธุรกิจและผลการ 

ด าเนนิงาน 

2. การบริหารความเสี่ยงองค์กรส่งผลต่อกลยุทธ์ (Enterprise Risk Management Affects Strategy) 
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 ผลการด าเนินงานเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน หน้าท่ี 

และวิธีการในการบรรลุผลตามกลยุทธ์และวัตถุประสงค์

ทางธุรกิจขององค์กร เนื่องจากความเสี่ยงท่ีอาจส่งผลต่อ

ผลการด าเนินงานขององคก์ร มีความหลากหลาย และมี

ท้ังทราบล่วงหน้าและไม่ทราบลว่งหนา้ ดงันัน้ จงึจ าเปน็ 

ต้องใช้การวัดประสิทธิภาพวิธีต่างๆ ได้แก่ การวัดผล          

ดา้นการเงนิ เชน่ ผลตอบแทนจากการลงทุน หรอืความสามารถ     

ในการท าก าไร การวดัผลดา้นการด าเนนิงาน เชน่ จ านวนชัว่โมง 

ในการท างาน ปริมาณการผลิต หรือร้อยละก าลังการผลิต 

การวัดผล ด้านหน้าท่ี เช่น การปฏิบัติตามข้อตกลงระดับการ

ให้บริการหรือการปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดดา้นกฎระเบยีบต่างๆ การวัดผลด้านโครงการ เช่น การเปิดตัว

ผลิตภณัฑ์ใหม่ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ผู้บริหารจ าเป็นต้องเข้าใจความสัมพันธร์ะหว่างความเสี่ยง   

และผลการด าเนินงานท่ีต้องการ โดยพิจารณาจากโปรไฟล์ความเสี่ยง ขององค์กร ซึ่งจะแสดงถึ ง

องคป์ระกอบตา่งๆ ของความเสีย่งในแตล่ะระดบัขององคก์ร เชน่ ระดบัความเสีย่งในภาพรวมขององคก์ร 

ในระดับหนว่ยธุรกิจในระดบัการปฏิบัติงาน องค์ประกอบต่างๆ ของความเสี่ยงเหล่านี้ จะท าให้ผู้บริหาร

สามารถพิจารณาประเภท ความรุนแรง และความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงและผลกระทบต่อ

ผลการด าเนนิงานได ้ภาพท่ี 2 แสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งความเสีย่งและผลการด าเนนิงาน ความสมัพนัธ ์

ระหวา่งความเสีย่งและผลการด าเนนิงานมักไม่เป็นเส้นตรงมักแสดงในรูปแบบแผนภูมิ ซึ่งองค์กรสามารถ

สร้างความสมดุลระหว่างปริมาณความเสี่ยงและผลการด าเนินงานท่ีต้องการได้  

3. ผลการด าเนินงานที่ดีขึ้น (Enhance Performance) 

โปรไฟล์ความเส่ียง 

เป้าหมาย 

คว
าม

เสี่
ย
ง 

ภาพที่ 2  ความสัมพันธ์ระหวา่งความเส่ียง 

และผลการด าเนินงาน 

อ้างอิงข้อมูล 

 วารสารวิชาชีพบัญชี ปีที่ 14 ฉบับที่ 42 มิถุนายน 2561 

โดย  ดร.จุฑามน  สิทธิผลวนิชกุล  อาจารย์ประจ าภาควิชาการบัญชี 

คณะพาณชิยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 สามารถติดตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงองค์กร COSO 

Enterprise Risk Management 2017 ต่อได้ในจุลสารตรวจสอบภายใน 

ฉบับที่ 126 คะ่ 
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 สรุปกิจกรรมการด าเนินงานในไตรมาส 4 เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2561                     

  - ด้านการตรวจสอบภายใน ส านักงานตรวจสอบภายในได้ด าเนินการเข้าตรวจสอบหน่วยงานในสังกัด        
รวม 2 หน่วยงาน คือ ส านักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ  และส านักงานนิติการ (ตามนโยบายของ                
กรมบัญชีกลาง)  

  - ส านักงานตรวจสอบภายใน เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

 
 

 

ส านักงานตรวจสอบภายในเข้าร่วมกิจกรรมส านักงานตรวจสอบภายในเข้าร่วมกิจกรรมส านักงานตรวจสอบภายในเข้าร่วมกิจกรรม   

  

 - 5 ก.ค. 61 พิธีไหว้ครู  ประจ าปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมบัวสวรรค์ โดย ผอ.มาลัย  กมลสกุลชัย   
 - 12-13 ก.ค. 61 โครงการบริหารคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามหลักเกณฑ์ประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน

ภาครัฐ ณ โรงแรมดิเอมเมรัลด์ รัชดา กรุงเทพฯ โดย ชาคริยา  รักไทย 
- 19-20 ก.ค. 61 ประชุมวชิาการระดบัชาติ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร ์ครัง้ที ่3 เรือ่ง การบูรณาการความรู้

เพื่อสังคมที่ยั่งยืน The Integration of knowledge for Sustainable Society” อาคารสัมมนาคารเฉลิม
พระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล โดย ผอ.มาลัย 

- 26 ก.ค. 61 โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10” ณ ห้องประชุมคชาธาร โดย บุคลากรในหน่วยงาน 

- 1-3 ส.ค. 61 โครงการอบรมหลักสูตรการตรวจสอบภายในส าหรับผู้ตรวจสอบภายในมือใหม่ ณ โรงแรม เดอะทวิน 
ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ โดย ผอ.มาลัย  กมลสกุลชัย 

- 1 ส.ค. 61 โครงการอบรมพัฒนาทักษะคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจ าคณะ สถาบัน ส านัก เรื่อง “การ
ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณในยุค Thailand 4.0” (ภาคปฏิบัติ) ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
โดย นส.ชาคริยา  รักไทย 

- 2 ส.ค. 61 ทบทวนการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และหารือปัญญาในการใช้งาน ณ ห้องอบรม IT service 
center ช้ัน 2 ส านักวิทบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย นางศุภรัตน์  วงศ์ศรี 

- 6-7 ส.ค. 61 โครงการสัมมนาทบทวนวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ ณ ห้องคชาธาร โดย ผอ.มาลัย  กมลสกุลชัย และ 
นส.ขวัญใจ  คงชีพ 

- 10 ส.ค. 61 โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ ห้องประชุมคชาธาร โดยบุคลากรในหน่วยงาน 

 - 15 ส.ค. 61 โครงการค่ายจริยธรรม คุณธรรม ส าหรับอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เร่ือง “การส่งเสริม
จริยธรรม คุณธรรมในสังคมไทย ด้วยการเทศน์มหาชาติ สวดคาถาพันเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ ณ 
ห้องประชุมคชาธาร  โดย บุคลากรในหน่วยงาน 

- 28 ส.ค. 61 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานด้านการประกันคุณภาพและก ากับติดตามการด าเนินงานการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและคณะ ณ ห้องประชุม 1 ช้ัน 2 ส านักงานอธิการบดี โดย นส.ขวัญใจ  คงชีพ 

- 5-7 ก.ย. 61 โครงการบูรณาการแผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมเดอะ
พาลาสโซ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ โดย ทิชาการ  เกตุแก้ว และนส.ขวัญใจ  คงชีพ 

- 11 ก.ย. 61 โครกงารสัมมนาการตรวจสอบภายในภาครัฐประจ าปี ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ ถนนรองเมือง 
กรุงเทพฯ โดย นส.ชาคริยา  รักไทย 

- 21 ก.ย. 61 โครงการสัมมนาผุ้บริหาร และร่วมงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ ห้องประชุม
คชาธาร และห้องประชุมบัวสวรรค์ โดยบุคลากรในหน่วยงาน 

- 26 ก.ย. 61 ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานการจัดพิธีถวายผ้าพระกฐิน
พระราชทาน ประจ าปีพุทธศักราช 2561 ณ ห้องประชุมคเชนทร์ ช้ัน 3 โดย ผอ.มาลัย กมลสกุลชัย 

- 26 ก.ย. 61 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาชัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 รอบคัดเลือก
เขตภาคกลาง ณ ห้องประชุมคเชนทร์ ช้ัน 3 ส านักงานอธิการบดี โดย ทิชากร  เกตุแก้ว  

- 27 ก.ย. 61 ประชุมเพื่อหารือ เร่ือง การจัดหาโปรแกรม Adobe ร่วมกับ ฝ่ายจัดการลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ ของบริษัท 
Adobe โดย ผอ.มาลัย  กมลสกุลชัย และ ศูภรัตน์  วงศ์ศรี ณ ห้องประชุม 1 ส านักงานอธิการบดี 
    



ท่ีปรึกษาท่ีปรึกษาท่ีปรึกษา---บรรณาธิการบรรณาธิการบรรณาธิการ      ดร.มาลัย  กมลสกุลชัย 

กองบรรณาธิการกองบรรณาธิการกองบรรณาธิการ                                                                                                                                       

นางสาวชาคริยา   รักไทยนางสาวชาคริยา   รักไทยนางสาวชาคริยา   รักไทย   นางสาวจติสุภา   หนองเปด็   นางสาวขวญัใจ   คงชีพ                    
ว่าท่ี ร.ต.ทิชากร  เกตุแก้ว นางศุภรัตน์     วงศ์ศร ี

พิสูจน์อักษร พิสูจน์อักษร พิสูจน์อักษร    นางสาวขวัญใจ   คงชีพ  ออกแบบออกแบบออกแบบ               นางศุภรัตน์    วงศ์ศร ี

จัดท าโดยจัดท าโดยจัดท าโดย   ส านักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
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