
บรรณาธิการทกัทาย 
 ท่านผู้อ่านทุกท่าน กลับมาพบกับจดหมายข่าว ฉบับที่ 41              
เป็นไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2562 ซึ่งเป็นไตรมาสแรกของปี และเช่นเคย เราก็มีสาระ
ความรูแ้ละเรื่องราวดีๆ รวมทั้งสรุปการตรวจสอบประจ าไตรมาส 1 และกิจกรรมต่างๆ  
ของหน่วยงานตรวจสอบภายในเหมือนเช่นเดิม....  

(ดร.มาลัย   กมลสกุลชัย) 
อาจารย์ ปฏิบัติหน้าที่ 

ผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายใน 

 
 

จดหมายข่าว 

 

ประเด็น “มลพิษ” ในอากาศ นับวันย่ิงใกล้ตัวเราเข้ามาเรื่อยๆ 

วันน้ีคุณซื้อหน้ากากป้องกันฝุ่นพิษแล้วหรือยัง กลายเป็น

ค าถามของคนที่ใช้ชีวิตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ในตอนน้ี Tonkit360 ยังมีความจริงเกี่ยวกับ “มลพิษ”          

จากรถยนต์มีคุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน มาฝากกัน 

น้ ามันไร้สารตะกั่ว ยังไงก็ยังอันตราย 

แม้ประเทศไทยและท่ัวโลกจะบังคับให้รถยนต์เบนซินใช้น้ ามัน     
ที่มีส่วนผสมของสารตะกั่วลดลงมาตั้งแต่ ปี 2527 จนกลายมาเป็นน้ ามันไร้สารตะกั่วที่รู้จักกันในปัจจุบัน      
ซึ่งแม้จะท าให้มลพิษลดลง แต่ในส่วนผสมของน้ ามันเชื้อเพลิงดังกล่าว ก็ยังมีสารพิษชนิดอ่ืนอีกมากมายที่ก่อให้เกิด
มลพิษในอากาศอยู่ดี 
 คาร์บอนมอนอกไซด์ครึ่งโลกมาจากรถยนต์! 
 อากาศที่มีมลพิษคาร์บอนมอนอกไซด์ลอยอยู่บนโลกใบหนึ่ง กว่าครึ่งหน่ึงหรือร้อยละ 51 เปอร์เซ็นต์ มาจาก
ไอเสียที่ปล่อยออกมาจากรถยนต์ ซึ่งแม้ในช่วงเริ่มต้นมันจะไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตโดยตรง แต่หากมันสะสมอยู่ใน
ร่างกายและกระแสเลือดเป็นปริมาณที่มากพอก็มีสิทธิ์จะท าให้เป็นอันตรายถึงชีวิตได้เช่นกัน 
 มลพิษจากรถยนต์ไม่ได้ออกจากท่อไอเสียอย่างเดียว 
 พูดถึงมลพิษหลายคนอาจจะคิดถึงเพียงแค่ควันไอเสีย ที่ถูกปล่อยออกมาจากท่อไปเสียรถยนต์อย่างเดยีว
เท่าน้ัน ทว่าในความเป็นจริงแล้ว รถยนต์ 1 คัน ปล่อยไอเสียได้แทบจะทุกทิศทาง เพราะนอกจากท่อไอเสียแล้ว            
ยังมีไอระเหยที่ถูกปล่อยออกมาพร้อมไอน้ ามันจากบริเวณห้องเครื่อง ไอความร้อนจากเครื่องยนต์ รวมถึงผงฝุ่น
คาร์บอนที่เกิดจากการเบรกที่ออกมาทางล้อทั้ง 4 ล้อ ก็ถือเป็นมลพิษทั้งสิ้น 
 เช็คระยะ ถ่ายน้ ามันเครื่อง ก็ช่วยลดมลพิษได้  
 คุณที่ใช้รถยนต์ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการช่วยลดมลพิษได้เช่นกัน เพียงแค่กันหมั่นตรวจสอบสมรรถนะ
ของรถของคุณให้สมบูรณ์อยู่เสมอ อาทิ การน ารถเข้าเช็คระยะ และการเปล่ียนถ่ายน้ ามันเครื่องนอกจากจะช่วย
ประหยัดเงินค่าซ่อมในระยะยาวแล้ว ก็ยังช่วยลดมลพิษที่ออกมาจากรถของคุณได้เช่นกัน 
 รถยุคใหม่ไร้มลพิษ แต่ควันพิษยังเพิ่มขึ้น 
 แมป้จัจบุนัจะมเีทคโนโลยีใหมท่ีผ่ลิตรถยนตท์ีช่ว่ยรกัษาสิง่แวดล้อม อาท ิรถยนตไ์ฟฟา้ รถยนตไ์ฮบรดิรถยนต์
พลังงานทางเลือก ซึ่งดีกว่าในยุค 20 ปีก่อนมากมาย แต่การที่ปัจจุบันรถยนต์ทั่วโลกมีปริมาณเพิ่มมากขึ้ น 
โดยเฉพาะรถที่ใช้เชื้อเพลิงเบนซินและดีเซลที่ยังเป็นรถยนต์ส่วนใหญ่ของโลก เท่ากับว่าด้วยปริมาณรถยนต์         
ที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบันส่งผลให้ก่อมลพิษเพิ่มมากขึ้นน่ังเอง 
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การตรวจสอบการบริหาร 
(Management  Auditing) 

 การตรวจสอบที่ส่งผลกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดี ปัจจุบนัมีวิธีการพื้นฐาน 3 วิธี ที่ใช้ในการ

ประเมนิกิจกรรมใดๆ ไดแ้ก่ การตรวจสอบ (Inspection) การตรวจสอบการปฏบิติัตามกฎระเบยีบ 

(Comliance Auditing) และ การตรวจสอบ การบริหาร (Management Auditing)  

 1. การตรวจสอบ หมายถึง การวัดผลผลติจากกระบวนการเปรียบเทยีบกับสิง่ทีเ่ราก าหนดไว้ 

ซึ่งค าตอบจะมีอยู่เพียง 2 ค าตอบเสมอ คือ ผ่าน หรือ ไม่ผ่าน 

 2. การตรวจสอบการปฏบิติัตามกฎระเบยีบ หมายถึง การตรวจสอบการปฏบิติัตามคูม่อืการ

ท างาน ขั้นตอนการด าเนินงาน และวิธีการปฏิบัติงานประโยชน์ข้อแรกของการตรวจสอบการ

ปฏิบัติตามกฎระเบยีบจะเห็นไดจ้ากรายการทางการเงิน เพราะความต้องการที่จะให้ความมัน่ใจ

ว่าข้อมูลทางการเงินถูกต้อง แนวความคดิในการประเมินการปฏบิัติตามกฎระเบียบถูกน ามาใช้

ในช่วงปี ค.ศ. 1960 โดยเน้นที่วิชาชีพที่เก่ียวข้องกับเรื่องคุณภาพและขยายไปยังวิชาชีพทหาร

และอุตสาหกรรมนิวเคลยีร์ การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบถูกน ามาใช้กับกิจกรรมที่มี

ความเสี่ยงสูง โดยต้องการที่จะประเมนิว่า กิจกรรมนั้นได้ปฏบิัติตามกฎระเบียบอย่างเข้มงวด  

ผลที่ไดจ้ากการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบในเรื่องของความสม่ าเสมอและความมัน่ใจ

ได้ก็คือ กฎระเบียบต่างๆ จะถูกปฏิบัติตาม 

 3. การตรวจสอบการบริหาร การตรวจสอบการบริหารจะเนน้ไปทีผ่ลที่เกิดขึ้น ประเมิน

ประสิทธิผลและความเหมาะสมของการความคุมที่อยู่ภายใต้กฎระเบียบ ขัน้ตอนการด าเนินงาน 

และวิธกีารปฏบิติังาน ดงันัน้ การตรวจสอบการบริหารก็คอื การตรวจสอบการปฏบิติัตามกฎระเบยีบ 

รวมถึงการวิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบ (Cause-and-Effect Analysis) ซึง่มีแนวโน้มว่าจะเปน็

ประโยชน์อย่างมากต่อการประเมนิวิธีการปฏิบัติงานซึ่งจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น 

 

 

การเปรียบเทียบระหว่างการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการตรวจสอบการบริหาร 

    

การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ การตรวจสอบการบริหาร 

ความต้องการคือการปฏิบัติตามที่ก าหนด ความต้องการคือการเปลี่ยนแปลง 

ผู้ตรวจสอบประเมินว่าไดม้ีการปฏิบัติตามที่ก าหนด ผู้ตรวจสอบประเมินว่าการปฏิบัติมีประสิทธิผล

และเหมาะสม 

เน้นทีค่วามสม่ าเสมอของการปฏิบัติ เน้นทีผ่ลที่จะเกิดขึน้ 
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 ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบยีบหรือการตรวจสอบการบริหารก็ตาม 

ผู้ตรวจสอบต้องค านึงถึงกฎพื้นฐาน 4 ประการ ประการแรกคือ การตรวจสอบต้องตอบสนอง

ความต้องการของลกูคา้ ประการที2่ ผูต้รวจสอบต้องมคีวามสามารถในการปฏบิติังาน ประการที3่  

การตรวจสอบต้องวัดผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์ที่ได้มีการตกลงไว้ และ

ประการสุดท้าย คือ ข้อสรุปจากการตรวจสอบต้องมาจากข้อเท็จจริง  

   : ตอบสนองลกูคา้ของคณุ การตรวจสอบตอ้งใหไ้ดม้าซึง่ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง  

 กับสนิคา้ กระบวนการท างานและระบบการควบคมุในปจัจบุนัทีน่ ามา 

 ใชอ้ยูแ่ละใชไ้ดจ้ริง ผูต้รวจสอบประเมนิการควบคมุต่อความต้องการ   

ทีก่ าหนด และจดัท ารายงานถ้าการควบคมุในปจัจบุนัยงัคงสามารถท างานไดด้ ีความมัน่ใจของทกุๆ 

หน่วยงานจะเพิ่มขึน้ แต่ถ้าการควบคุมท างานได้ไม่ดีก็จะต้องมีการแก้ไขปญัหาผู้ตรวจสอบจะ

ให้บริการลูกค้า 3 กลุ่มคือ ผู้รับการตรวจสอบ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ และองค์กรผู้รับการ

ตรวจสอบต้องการที่จะได้รับผลประโยชน์อย่างมาก ส าหรับหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบจะตรง

ข้ามกับผู้รับการตรวจสอบ โดยจะต้องรับผดิชอบตอ่การปฏิบัติงานและรายงานของผู้ตรวจสอบ

หวัหนา้หนว่ยงานตรวจสอบควรจะต้องมกีารก าหนดตารางเวลาและมกีารมอบหมายงาน สดุทา้ย 

ผู้ตรวจสอบต้องตอบสนองต่อความต้องการขององค์กร ซึ่งผู้ตรวจสอบสามารถช่วยเหลือได้โดย

พิจารณาว่าบริษัทได้บรรลุเป้าหมายจริง  

 : ใช้คนทีม่ีคุณภาพ  ตรวจสอบต้องสามารถท างานที่ได้รับมอบหมาย

  ให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างยุติธรรม หมายความว่าผู้ตรวจสอบต้อง

  ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจกรรมที่ถูกตรวจสอบ ถ้าผู้ตรวจสอบเปน็ 

ผู้ก าหนดกฎระเบียบจะไม่สามารถประเมินความมปีระสิทธิผลและการน าไปใช้ของกฎระเบียบ

เหล่านั้นอย่างยุติธรรม ผูต้รวจสอบต้องมีความสามารถในการปฏิบัติงาน ต้องมั่นคงทางอารมณ์ 

ความเฉลียวฉลาด และความช านาญทางด้านกลไกลการท างานต่างๆ ซึ่งจะหาไดจ้ากการเข้ารับ

การฝึกอบรม การอ่านจากหนังสือ หรือการสังเกตจากผู้อื่น นอกจากผู้ตรวจสอบต้องรู้ว่าควร

จะต้องสอบอย่างไรแล้ว ยังจะต้องเข้าใจถึงกระบวนการที่ถูกตรวจสอบ วิธีที่ดีอีกวิธีหนึ่งที่จะ

สร้างความเข้าใจได้ก็คือ การท าแผนภาพแสดงการปฏิบัติงานของกิจกรรมที่ท าการตรวจสอบ 

สุดท้ายผู้ตรวจสอบต้องมคีวามสามารถในการติดต่อส่ือสารอย่างดีเยี่ยมทั้งในด้านการพูดและ

การเขียน 

 : การวัดผลจากหลักเกณฑท์ี่ได้มีการตกลงไว้ ผู้ตรวจสอบภายในไม่ได้

  รับอนุญาตให้ก าหนดกฎเกณฑ์ขึ้นเอง แต่จะต้องท าการตรวจสอบ 

  โดยใชม้าตรฐานการปฏบิติังานทีม่อียูแ่ละเปน็ทีย่อมรับของผูรั้บตรวจ 

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนในวงจรของ Plan-Do-Check-Act มาตรฐานการปฏิบัติงาน

ภายในองค์กร เช่น นโยบายองค์กร ระบบการบริหารจัดการ และกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ 

ส าหรับมาตรฐานการปฏิบัติงานภายนอกในระดบัสากลเช่น QS-9000 ISO-9001 ซึ่งจะต้องมี

การก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานในระดับย่อยๆ ลงไปเพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่

ก าหนด ไดแ้ก่ ระดบัของคู่มือคุณภาพ หรือ แผนคณุภาพ ซึ่งเอกสารเหล่านี้จะประกอบด้วย 

ขั้นตอนการด าเนินงานในระบบต่างๆ (Procedures) และรายละเอียดที่ลกึลงไปจะเป็นวิธีการ

ปฏิบัติงาน (Work Instruction) ดังนั้น ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องท าความเขา้ใจและคุ้นเคยกับ 

 

กฎข้อที่ 1 

 

กฎข้อที่ 2 

 

กฎข้อที่ 3 

ข้อก าหนดต่างๆ เหล่านี้เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการตรวจสอบ 
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 : ใช้ข้อเท็จจริงในการจัดท าสรุป  การตรวจสอบมีพื้นฐานจาก 

  ขอ้เทจ็จริง การสรุปมาจากการประมวลขอ้มลู ขอ้เทจ็จริงอาจดี 

  (เปน็ไปตามทีต้่องการ) หรือไมด่ ี(ไมเ่ปน็ไปตามทีต้่องการ) ก็ได้ 

แต่ไมค่วรใชวิ้จารณญาณหรือความเหน็ทีจ่ะท าใหข้อ้เทจ็จริงเบีย่งเบนขอ้เทจ็จริง หรือทีรู้่จกักันว่า 

“หลักฐาน” ซึ่งมาจาก 5 แหล่ง ไดแ้ก่ หลักฐานทางกายภาพ หลักฐานจากประสาทสัมผัส เช่น 

การมองเหน็การไดย้นิ หลกัฐานจากเอกสาร/บนัทกึขอ้มลู หลกัฐานจากการสมัภาษณ ์และหลกัฐาน

จากแบบฉบับต่างๆ เชน่ การคิดเปอร์เซ็นต์ อัตราส่วนต่างๆ ผู้ตรวจสอบภายในใช้ Checklist และ

เครื่องมืออ่ืนๆ ในการพิจารณาที่จะรวบรวมข้อเทจ็จริง จากนัน้จะปฏบิัติการภาคสนามเพื่อเก็บ

รวบรวมข้อเท็จจริง ผลลัพธ์ของกระบวนการตรวจสอบ ก็คือ รายงาน ซึ่งหัวหน้าหน่วยงาน

ตรวจสอบได้รับจากผู้ตรวจสอบภายในและส่งใหผู้้รบัตรวจในการเตรียมรายงาน ผู้ตรวจสอบ

ภายในจะต้องพจิารณาขอ้เทจ็จริงทีเ่ปน็ทัง้ดา้นดแีละดา้นไมด่ดีว้ย นัน่คอืจะต้องท าการวิเคราะห์ 

ข้อมูลเบื้องต้นผู้ตรวจสอบภายในจะต้องแจกแจงขอ้สังเกตที่เป็นทั้งด้านดแีละด้านไม่ดีทั้งหมด 

แล้วจึงจดัเรียงข้อมูลตามประเภทการควบคมุ หรือตามประเภทของปญัหา โดยทั่วไปมักพบ

ข้อสังเกตทางด้านไม่ดีหลายข้อที่เก่ียวโยงกับการควบคุมเพียงไม่ก่ีอย่าง ซึ่งจะท าให้ผู้ตรวจสอบ

ภายในสามารถจัดเป็นกลุ่มหรือเปน็แบบฉบับ (Pattern) ได้ในการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎ 

ระเบียบ แบบฉบบัเหล้านีจ้ะถูกรายงานในลักษณะเป็นไปตามข้อก าหนด (Conformities) หรือไม่

เป็นไปตามข้อก าหนด (Non-conformities) ในการตรวจสอบการบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน

จะต้องระบุถึงกลุ่มของขอ้เท็จจริงทางด้านไม่ดีรวมถึงการควบคุมที่ขาดหายไปพร้อมกับความ

เสียหายทางธุรกิจที่เรียกรวมกันว่า ส่ิงที่ตรวจพบ (Finding) ซึ่งสิ่งที่ตรวจพบนี้จะแสดงให้เห็นถึง

สาเหตุและผลกระทบทีเ่กิดในกระบวนการโดยการรวบรวมข้อเท็จจริงทางด้านไม่ดีกับการ

ควบคุมที่เปน็จดุอ่อนเปน็การยกระดับผู้ตรวจสอบภายในในการวิเคราะห์ระบบ ซึ่งเปน็การเพิ่ม

คณุคา่ทีย่ัง่ยนื เนือ่งจากระบบมผีลกระทบต่อกระบวนการปฏบิติังาน และกระบวนการปฏบิติังาน 

ก็มีผลกระทบต่อสินค้าและบริการ       

การตรวจสอบจะวัดผลการปฏิบัติงาน     

เทียบกับข้อก าหนด ซึ่งจะท าการ

ตรวจสอบกระบวนการปฏบิติังาน หรือ  

ระบบงาน เทยีบกับมาตรฐานการปฏบิติังานและจะเกิดคณุคา่ไดก็้ต่อเมือ่ขอ้ก าหนดถูกทดสอบหรือ

พสิจูนต์ามหลกัวิทยาศาสตร์อยา่งถ่ีถ้วน แต่เปน็ทีน่า่เสยีดายทีม่กัไมค่อ่ยพบกรณเีชน่นี ้คูม่อืขัน้ตอน

และวีการปฏบิติังานสว่นใหญม่กัไมส่มบรูณ ์ซึง่เปน็ผลมาจากการรวบรวมสว่นต่างๆ เขา้กับกฎระเบยีบ

โดยมทีรัพยากรทีจ่ ากัด เนือ่งจากการมุง่ประเดน็ความสนใจไปทีผ่ลลพัธ ์การตรวจสอบการบริหาร

สามารถทีจ่ะพจิารณาถึงความเหมาะสมของแผนและแนวทางต่างๆ หากไมเ่หมาะสมผูพ้ฒันาและผูใ้ช้

มหีนา้ทีใ่นการปรับปรุง เนือ่งจากหากไมป่รับปรุงจะเกิดผลเสยีทีต่่อเนือ่ง ดงันัน้เมือ่พนกังานและ 

ผู้จัดการเร่ิมมองการตรวจสอบว่าเป็นโอกาสในการปรับปรุง เขาจะเร่ิมมองเห็นว่าผู้ตรวจสอบ

เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเพิ่มผลผลิตให้กับองค์กร แทนที่จะมองว่าเป็นต ารวจที่คอยจับผิด   

ดังเช่นในอดีต 

 

กฎข้อที่ 4 

 

การปลูกฝังความต้องการที่จะปรับปรุง 

                  กฎของผูต้รวจสอบการบริหาร 

 เตรียมตัวให้พร้อม ค้นหาแบบฉบับของสิ่งที่บกพร่อง 

 พิจารณาสาเหตุและผลกระทบ ใช้ภาษาทางธุรกิจ (เช่น ต้นทุน ความเสี่ยง และโอกาส) 
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 สรุปกิจกรรมการด าเนินงานในไตรมาส 1 เดือน ตลุาคม - ธันวาคม 2561                     

  - ด้านการตรวจสอบภายใน ส านักงานตรวจสอบภายในได้ด าเนินการเข้าตรวจสอบ
หน่วยงานในสังกัด        จ านวน 1 หน่วยงาน คือ กองกิจการพิเศษ  

  - ส านักงานตรวจสอบภายใน เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ดังนี ้

  

- 4 ต.ค. 61 ประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจ าปี 2561 ณ ห้องประชุม 1 ช้ัน 2           

โดย ผอ.มาลัย  กมลสกุลชัย และ ขวัญใจ  คงชีพ 

 - 9 ต.ค. 61 ประชุมหัวหน้าหน่วยงาน ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมคเชนทร์ ช้ัน 3 โดย ผอ.มาลัย กมลสกุลชัย 

- 4-5 ต.ค. 61 การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมคเชนทร์       

ช้ัน 3 โดย ผอ.มาลัย กมลสกุลชัย 

- 30 ต.ค. 61 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานด้านการประกันคุณภาพและก ากับติดตามการด าเนินงานการประกัน

คุณภาพหลักสูตรและคณะ ณ ห้องประชุม 1 ช้ัน 2 โดย ขวัญใจ คงชีพ 

- 31 ต.ค. 61 รับเชิญเป็นวิทยากร โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง 

การปฐมนิเทศนักวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมคชาธาร โดย ชาคริยา รักไทย 

- 6 พ.ย. 61 ประชุมเพ่ือรบัฟังการสาธติการใช้โปรแกรมตรวจสแกนโปรแกรม Adobe ในคอมพิวเตอร ์ณ หอ้งประชุม 1 

ช้ัน 2 โดย ผอ.มาลัย กมลสกุลชัย และศุภรัตน์ วงศ์ศรี 

- 20 พ.ย. 61 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมคเชนทร์ ช้ัน 3 โดย ผอ.มาลัย กมลสกุลชัย 

- 24 พ.ย. 61 เฝ้ารบัเสดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีณ วทิยาลยัเพาะช่าง โดย ผอ,มาลยั กมลสกลุช้ย 

- 3 ธ.ค. 61 โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ “เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุดลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ           

ณ หอประชุมบัวสวรรค์ โดย บุคลากรในหน่วยงาน 

- 11-12 ธ.ค. 61 โครงการสัมมนาทบทวนวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ : ขับเคลื่อนค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ณ ห้องระชุมคชาธาร โดย ผอ.มาลัย กมลสกุลชัย 

- 13 ธ.ค. 61 ประชุมเตรยีมความพรอ้มการจดัการแข่งขันกฬีามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลแหง่ประเทศไทย ครัง้ที ่35  

“รัตนโกสินทร์เกมส์” ณ ห้องประชุม 1 ช้ัน 2 โดย ทิชากร เกตุแก้ว 

- 19-21 ธ.ค. 61 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายใน 9 มทร. ณ โรงแรมริเวอร์วิว เพลส จ.พระนครศรีอยุธยา 

โดย ชาคริยา รักไทย จิตสุภา หนองเป็ด ขวัญใจ คงชีพ ทิชากร เกตุแก้ว และ ศุภรัตน์ วงศ์ศรี 

- 26 ธ.ค. 61 งานแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35             

“รัตนโกสินทร์เกมส์” ณ หอประชุมบัวสวรรค์ โดย ผอ.มาลัย กมลสกุลชัย 

- 26 ธ.ค. 61 เข้าร่วมกิจกรรมในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562 ณ หอประชุมบัวสวรรค์ โดยบุคลากรในหน่วยงาน 

- 27 ธ.ค. 61 ประชุมเตรียมความพร้อม (โครงการวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

เป็นวันครบรอบ 14 ปี แห่งการสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม 1 ช้ัน 2 โดย ผอ.มาลัย           

กมลสกุลชัย  



ดร.มาลัย  กมลสกุลชัย 

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

นางสาวขวัญใจ   คงชีพ  นางศุภรัตน์    วงศ์ศรี 

ส านักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
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เขา้รว่มโครงการ การเขา้รบัการอบรม  

และกจิกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลยั 

ภาพกิจกรรม 


