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บรรณาธิการทกัทายบรรณาธิการทกัทาย  
 สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ      ท่านผู้อ่านทุกท่านจดหมายข่าวฉบับนี้เราได้น าความรู้และสาระน่ารู้ต่างๆ มาฝากท่านเหมือนเช่นเคย  และในโอกาสวันสงกรานต์ ท่านผู้อ่านทุกท่านจดหมายข่าวฉบับนี้เราได้น าความรู้และสาระน่ารู้ต่างๆ มาฝากท่านเหมือนเช่นเคย  และในโอกาสวันสงกรานต์ 
ขออาราธนาคณุพระศรรีัตนตรยัจงดลบันดาลให้ชาวราชมงคลรัตนโกสินทร์ทุกท่านมีแตค่วามสุข ความเจริญ สุขกายสบายใจ ห่างไกลโรคา และเบิกบาขออาราธนาคณุพระศรรีัตนตรยัจงดลบันดาลให้ชาวราชมงคลรัตนโกสินทร์ทุกท่านมีแตค่วามสุข ความเจริญ สุขกายสบายใจ ห่างไกลโรคา และเบิกบานส านส าราญใจ ในราญใจ ใน
วันมหาสงกรานต์ด้วยเทอญวันมหาสงกรานต์ด้วยเทอญ  

(นำงพรทิพย์  ธรรมปรีชำ)(นำงพรทิพย์  ธรรมปรีชำ)  
ผู้อ ำนวยกำรส ำนกังำนตรวจสอบภำยในผู้อ ำนวยกำรส ำนกังำนตรวจสอบภำยใน  

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

   
   
   

 
 

 
 
 
 
  
 

     เข้าสู่ฤดูร้อนอีกแล้ว หน้าร้อนทีไร เดี๋ยวปวดหัว เดี๋ยวปวดท้อง ท้องเสียบ้างล่ะ แล้ว เราจะมีวิธีดูแลสุขภาพตนเอง ให้แข็งแรงอย่างไรบ้าง? ไม่ต้องมานั่งคิดให้
ปวดหัวแลว้นะคะ เพราะว่าวันน้ี เรามี 8 วิธี ดูแลสุขภาพในฤดูร้อนมาฝากคุณ       
 1. ไม่ควรกินน้้าแข็ง หรือดื่มน้้าเย็นจัด ฤดูร้อน อากาศร้อน ต้องหาทางช่วยดับความร้อน เพื่อป้องกันความร้อน กระทบร่างกายมากเกินไป เป็นหลักการที่
ถูกต้อง ซึ่งช่วยให้คุณเจ็บป่วยน้อยลง    
 2. ควรดื่มน้้าเยอะ ๆ เพราะหน้าร้อนจะสูญเสียเหงื่อมาก และควรดื่มน้้าเปล่าที่สุกแล้ว หรือจะเสริมปรุงแต่งด้วยน้้าตาล เกลือแร่ หรือสมุนไพรอื่น ๆ ก็
สามารถรับประทานได้   
 3.ไม่ควรนอนให้ลม หรือความเย็นโกรก ความร้อนจากแดดท้าให้เสียเหงื่อ เสียพลัง เมื่อนอนหลับตา ลมในขณะเหงื่อออก จะท้าให้อุณหภูมิร่างกายลดต่้าลง 
ถ้าอุณหภูมิภายนอกยังสูงอยู่ แล้วเหงื่อไม่สามารถระบายออกมาได้ จะมีความร้อนสะสม อยู่ข้างใน ท้าให้เวียนหัว รู้สึกหนักหัว ไม่สดช่ืนแจ่มใส หรืออาจท้าให้เป็น
ไข้หวัดได้   
 4. การนอนพักผ่อน ควรนอนหลับให้เพียงพอ   
 5. ควรเลือกทานอาหารอ่อนๆ ตอนเช้า เช่น ข้าวต้ม เพราะในช่วงเช้า ยังไม่ควรทานอาหารที่หนัก ๆ แค่ทานผักผลไม้เยอะ ๆ และหลีกเลี่ยง อาหารทอดๆ 
มัน ๆ แห้ง ๆ   
 6. ควรดูแลสุขภาพของเด็กๆ โดยเฉพาะเรื่องเส้ือผ้า อาหาร ที่อยู่อาศัย และการด้าเนินชีวิต   
 7. ส้าหรับหญิงตั้งครรภ์ ส่ิงที่ควรปฏิบตัิในหน้าร้อน คือ ต้องสวมเส้ือผ้าที่มิดชิด เพื่อป้องกันการกระทบกับความเย็น อาหารที่กินต้องสะอาด ไม่ควรนอน
บนส่ือที่เย็น และห่มผ้าคลุมกายเสมอ ระวังอย่าให้เป็นไข้หวัด ห้ามอาบน้้าร้อนจัด หรือเย็นจัด   
 8. บุคคล 3 ประเภทที่ต้องระวังให้มาก คือ คนสูงอายุ ผู้ที่มีระบบย่อยอาหารที่ไม่ดี คนที่มีม้ามพร่อง ผู้ที่มีลักษณะสามอย่าง ที่กล่าวมานั้น เม่ือได้รับความ
ร้อนจากแสงแดด หรือถ้าดื่มน้้าเย็นมากเกินไป และเกิดความช้ืนสะสม ในร่างกาย อาจท้าให้เกิดอาการ ท้องเสีย ติดเช้ือราง่าย ข้ีหนาว ปวดหัว ตัวร้อน เป็นต้น  
แล้วฤดูร้อนจะเป็นฤดูกาลที่มีความสุข.. ถ้าคุณดูแลสุขภาพ 

 
        
       ที่มา http://brightlives.th.88db.com/health/health_summer.htm  โรงพยาบาลวิภาวด ี
 

8 วิธีดูแลสุขภาพรับมือกับหน้าร้อน 
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ค้าถาม 10 ข้อ สู่หน่วยตรวจสอบภายในระดับโบว์สีน ้าเงนิ   

 

  กรมบัญชีกลางได้ก าหนด มาตรฐานการตรวจสอบในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการและแนวทางการประกันคุณภาพ
งานตรวจสอบภายในภาครัฐ เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผล โดยมาตรฐานฯ และแนวทาง
ประกันฯ ได้เน้นถึงกิจกรรมการตรวจสอบภายในต้องมีความเป็นอิสระโดยให้ระบุถึงความอิสระไว้ในกฎบัตรความส าเร็จของหน้าที่ตรวจสอบภายในนั้นจึงต้อง
พึ่งพาค าว่า “ความเป็นอิสระ” โดยจุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายจะอยู่ที่การที่ผู้ตรวจสอบภายในสามารถจะเข้าไปประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงๆ 
และสามารถตรวจสอบในจุดที่มีความเสี่ยงสูง ได้อย่างเต็มที่ไม่ต้องค านึงว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบดูแลในจุดนั้น โดยเฉพาะในส่วนที่อยู่ภายใต้การดูแลของ
ผู้บริหารระดับสูง และสามารถรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อผู้บริหารระดับสูงสุด และถ้ามีความเป็นอิสระต่อองค์กรมากเท่าใดประสิทธิผลในการ
ตรวจสอบภายในก็น่าจะมีมากเป็นเงาตามตัวขึ้นเท่านั้น ได้มีคณะผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญและมากด้วยประสบการณ์ จ านวน 5 ท่าน ที่ท างาน
หรือเคยท างานอยู่ในหน่วยงานตรวจสอบของกระทรวงกลาโหมสหรัฐ กรมสรรพากรสหรัฐ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานการศึกษา และบริษัทใน
ภาคเอกชนที่ติดในบรรษัทใหญ่ 500 อันดับของการจัดอันดับของ Fortune ซึ่งโดยรวมๆ แล้วทั้ง 5 ท่านนั้นมีประสบการณ์ในการตรวจสอบมาไม่ต่ ากว่า 
200,000 ชั่วโมง (ประมาณคนละไม่ต่ ากว่า 20 ปี ในการท างานโดยเฉลี่ย) ได้ให้แนวทางปฏิบัติอันเป็นเลิศที่มีประโยชน์อย่างมากในทางปฏิบัติที่ได้รับการ
พิสูจน์มาแล้ว ได้แบ่งปันความรู้ประสบการณ์อันยาวนานของเขาจากการท างานด้านตรวจสอบภายในและในฐานะเป็นผู้ที่สอบทานงานตรวจสอบภายในของ
ผู้อื่น (Peer Review) ว่าอะไรคือปฏิบัติการที่ดีเลิศในการที่จะสามารถท านายทายทักความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดของหน้าที่ตรวจสอบภายใน 
โดยเขาได้สร้างค าถาม 10 ค าถามเป็นตัวชี้วัดว่าหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีคุณภาพระดับรับประกันโบว์สีน้ าเงินได้ (Blue ribbon practices) และยัง
รับประกันว่าหน่วยงานไหนที่ได้คะแนนในการปฏิบัติตามได้เกิน 6 จาก 10 ข้อค าถามนี้ก็ความอยู่ในข่ายของหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีปฏิบัติการทาง
วิชาชีพอันเป็นเลิศได้ 

 1) หัวหน้าสูงสุดของสายงานตรวจสอบภายในถูกจ้าง ถูกไล่ออก ถูกจ่าย

ค่าตอบแทน และถูกก าหนดเงินโบนัสโดยคณะกรรมการอิสระหรือเทียบเท่า (ทีไ่ม่

รวมผู้บริหารระดับสูงของบริษัท) หรือไม่ 
 2) หัวหน้าสูงสุดของสายงานตรวจสอบภายใน ร่วมกันกับคณะกรรมการอิสระ

หรือเทียบเท่าเป็นคนจดัท างบประมาณ จัดท าโครงการสร้างหน่วยงานคุณสมบัติของคนใน

หน่วยงาน และจดัสรรค่าตอบแทนพนักงานภายในสายงานตรวจสอบภายในหรือไม่ 

 3) หัวหน้าสูงสุดของสายงานตรวจสอบภายในนั้น รายงานโดยตรงและเป็นการ

เฉพาะกับคณะกรรมการอิสระหรือเทียบเท่านั้นท้ังในแง่ของเนื้องานและการบริหารงาน

ภายในหน่วยงานหรอืไม ่

 4) หัวหน้าสายงานตรวจสอบภายในโดยกฎบัตรซึ่งได้รับการลงนามอนมุัติ โดย

คณะกรรมการอิสระหรอืเทียบเท่านั้น มีการก าหนดขอบเขต ลักษณะ เวลา เนือ้หา และ

รูปแบบของการรายงานการตรวจสอบ หรือไม่ 
 5) หวัหน้าสูงสุดของสายงานตรวจสอบภายในมีอ านาจหน้าท่ีอย่างไม่จ ากัด

หรือไม่ ตามกฎบตัรในการท่ีจะปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเรือ่งของกิจกรรมการปฏิบัตงิาน 

นโยบาย และข้ันตอนการท างานต่างๆ ของบริษัท (ตามขอ้จ ากัดของข้อพิจารณาทาง

กฎหมายและตัวแปรส าคัญอืน่ๆ) 

 6) หัวหน้าสูงสุดของสายงานตรวจสอบภายในได้รับการปกป้องด้วยสัญญาใน
ลักษณะท่ีเป็นสัญญาท่ีมกีารก าหนดจ านวนเวลาขั้นต่ าในการท างานท่ียกเลิกไม่ได ้และมีขอ้

ระบุถึงการท่ีเลิกสัญญาโดยไม่มคีวามผิดที่ใหผ้ลตอบแทนเหมาะสมอย่างมากหรอืไม่ 

 7) ผู้ท่ีได้รับการตรวจทุกคนถกูก าหนดให้ตอ้งตอบสนองตอ่สิ่งร้องขอของ

หัวหน้าสายงานตรวจสอบภายในเพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบภายในตามเวลาท่ีระบุไว้

แน่นอนอย่างจ ากัดหรือไม ่และข้อยกเวน้ตามแนวปฏิบัตนิี้ทุกข้อไดม้ีการขยายผลขึ้นไปให้

คณะกรรมการอิสระ หรือเทียบเท่าเพ่ือแก้ปัญหาเหล่านั้นหรือไม ่

 8) การให้การสนับสนุนและสนองตอบต่อผู้ตรวจสอบภายในและการ
ตรวจสอบภายในเป็นหนึ่งในปัจจัยของการประเมินผลงานของผู้จัดการและผู้บริหาร

ระดับสูงทุกคนหรอืไม ่
 9) หัวหน้าสูงสุดของสายงานตรวจสอบภายในได้รับอ านาจจากบริษัทในการ

อนมุัติท่ีจะขอค าปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญภายนอกด้านกฎหมาย หรือด้านอื่นๆ เกี่ยวกับ

ประเด็นในการตรวจสอบท่ีส าคัญๆ บางเรื่องอย่างไม่มีข้อจ ากัดหรือไม่ 

 10) หวัหน้าสูงสุดของสายงานตรวจสอบภายในมีสิทธ์และโอกาสได้เข้าพบ

กรรมการในคณะกรรมการอิสระหรอืเทียบเท่า แต่ละท่านเป็นรายบุคคลอย่างเป็น

ความลับ และอย่างทันต่อเวลาในการหารือเรื่องส าคัญๆ หรือไม่ 
ค าถามอันเป็นเลิศทั้ง 10 ข้อนี้ถ้าได้น าไปก าหนดไว้ในกฎบัตรของการ

ตรวจสอบและมีการน าไปปฏิบตัิอย่างจรงิจังจะเป็นเกราะคุ้มกันให้กับสายงาน

ตรวจสอบได้อย่างแท้จริงในการให้ความเห็นอย่างมืออาชีพและให้ความเป็นอิสระ

แก่ผู้ตรวจสอบ ในเรื่องจรรยาบรรณ ความเหมาะสม และความถูกต้องของการ

ปฏิบัติงานและกิจกรรมต่างๆ ในองค์กร 

ที่มา : จากบทความของ Peter Hughes ในหัวข้อเรือง Why Auditors Audit 

มุมมุมวิวิวิชาชาชาการการการ 

ค าค าค าถามถามถามทั้งทั้งทั้ง   101010   ทีท่ี่ทีน่่าน่าน่าสนสนสนใจใจใจมีมีมีดังดังดังนีน้ี้นี ้  

  อีกครั้งหนึง่ที่ภาคอีสานเม่ือเสด็จขึน้ไปทรงเยีย่มบนบ้านของราษฎรผูห้นึ่งท่ีคณะผู้ตามเสด็จท้ังหลาย

ออกแปลกใจในการกราบบงัคมทูล ท่ีคล่องแคล่วและใชร้าชาศัพท์ได้อย่างน่าฉงนเม่ือในหลวงมีพระราชปฏิสันถาร

ถึงการใช้ราชาศัพท์ได้ดีนี้ จึงมีค ากราบทูลว่า “ข้าพระพุทธเจ้าเป็นโตโ้ผลิเกเก่าบัดนี้มีอายุมากจึงเลิกรามาท านาท าสวน

พระพุทธเจ้า...”มาถึงตอนส าคัญท่ีทรงพบนกในกรงท่ีเล้ียงไว้ที่ชานเรือน ก็ทรงตรัสถามว่า เป็นนกอะไรและมีกี่ตัว... พ่อลิเกเก่า

กราบบังคมทูลว่า มีท้ังหมดสามตัว พระมเหสีมันบินหนีไปท้ิงพระโอรสไวส้องตัว ตัวหนึ่งท่ียงัเล็ก ตรัสอ้อแอ้อยู่เลยและท้ิงให้พระบิดา

เล้ียงดแูต่ผูเ้ดียว” 

 เรื่องนี้ ดร.สุเมธเล่าว่าเป็นท่ีต้องสะกดกล้ันหัวเราะกนัท้ังคณะไม่ยกเวน้แม้ในหลวง 

  อ้างอิงอ้างอิงอ้างอิง   :::   จุลสารตรวจสอบภายใน ปีท่ี 18 ฉบับท่ี 98 ประจ้าเดอืน กุมภาพันธ์จุลสารตรวจสอบภายใน ปีท่ี 18 ฉบับท่ี 98 ประจ้าเดอืน กุมภาพันธ์จุลสารตรวจสอบภายใน ปีท่ี 18 ฉบับท่ี 98 ประจ้าเดอืน กุมภาพันธ-์--มีนาคม 2557  กรมบัญชีกลางมีนาคม 2557  กรมบัญชีกลางมีนาคม 2557  กรมบัญชีกลาง 

มุมมุมมุมอ
มอมอมย
ิ้มยิ้มยิ้ม   
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 สรุปกิจกรรมด าเนินงานในไตรมาส 2 เดือน มกราคม - มีนาคม 2557                     

 ด้านการตรวจสอบภายใน ส านักงานตรวจสอบภายในได้ด าเนินการเข้าตรวจสอบหน่วยงานในสังกัดรวม 3 หน่วยงาน ได้แก่ 
กองพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยเพาะช่าง และส านักงานวิทยาเขตวังไกลกังวล  

  

 ส านักงานตรวจสอบภายใน เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ ดังนี้ 

 

- 8 - 9 ม.ค. 57 เข้าร่วมโครงการปฏิบัติงานในระบบ 
GFMIS กับงานตรวจสอบ ณ หอ้งประชุมชั้น 7 
กรมบัญชีกลาง โดย นางสาวขวัญใจ คงชีพ         
และนางสาวจติสุภา หนองเปด็  
- 8 ม.ค. 57 เข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงการตรวจสอบ
ภายในใหก้ับสว่นราชการ ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 อาคาร
ใหม่ กรมบัญชีกลาง โดยนางพรทิพย์ ธรรมปรีชา 
- 17 ม.ค. 57 งานวันสถาปนามหาวิทยาลัยและงานเลี้ยง
สังสรรค์ปีใหม่ ณ มทร.รัตนโกสนิทร์ ศาลายา       
โดยนางพรทิพย ์ธรรมปรีชา นางสาวประทีป รักไทย 
นางสาวขวัญใจ คงชพี นางสาวสภุาวดี เพยีรธนะกูลชยั  
และนางสาวจติสุภา หนองเปด็ 
- 18 ม.ค. 57  เข้ารว่มโครงการเดินการกุศล ราชมงคล
รัตนโกสินทร์สัมพันธ์ ณ บริเวณลานองค์พระพุทธมณฑล 
จังหวดันครปฐม โดย นางพรทิพย์ ธรรมปรีชา                                                                                 
- 29 - 31 ม.ค. 57 เข้ารว่มโครงการอบรมหลักสูตรการ
บริหารความเสีย่งและการควบคุมภายใน ณ ห้องคชาธาร 
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา โดย นางสาวประทีป  รักไทย 
และนางสาวขวัญใจ คงชีพ 
- 6 - 7 ก.พ. 57 เข้ารว่มโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนา
บุคลากรด้านการเขยีนโครงการ ณ ห้องคชาธาร มทร. 
รัตนโกสินทร์ ศาลายา  โดย นางพรทิพย์ ธรรมปรีชา 
นางสาวประทีป รกัไทย และนางสาวจิตสุภา หนองเป็ด 
- 10 - 22 ก.พ. 57 เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายใน CGIA ระดับพื้นฐาน 
หลักสูตร Fundamental ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร ์
ถนนรองเมือง กรงุเทพฯ  โดย นางสาวขวัญใจ คงชพี  
และนางสาวจติสุภา หนองเปด็ 
 

 

- 12 - 14 มี.ค. 57 เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้
ตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง 
ณ โรงแรมเฟิส์ท กรุงเทพฯ โดย นางพรทิพย์ ธรรมปรีชา 
นางสาวประทีป รกัไทย นางสาวจิตสุภา หนองเปด็ 
นางสาวขวัญใจ คงชพี 
- 23 - 25 มี.ค. 57 เข้ารว่มโครงการพัฒนาบคุลิกภาพ
บุคลากรสายสนับสนุน ณ ค่ายเอราวัณ จังหวดัลพบรุี 
โดย นางสาวประทีป รักไทย นางสาวจติสุภา หนองเปด็ 
และนางสาวขวัญใจ คงชีพ 
 

ส ำนกังำนตรวจสอบภำยในเขำ้ร่วมกิจกรรมส ำนกังำนตรวจสอบภำยในเขำ้ร่วมกิจกรรมส ำนกังำนตรวจสอบภำยในเขำ้ร่วมกิจกรรม   

 

 

ไมเ่คยมใีครทีพ่ดูว่ำ _ มนัยำก  มนั

เป็นไปได ้ฉนัท ำไมไ่ด ้แลว้ประสบ

ควำมส ำเร็จในชวีิต  

      - อ.ฉตัรชยั บนุนาค 

มุมมุมมุมประประประทับทับทับใจใจใจ   
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ภาพกิจกรรมภาพกิจกรรม  

         โครงการปฏิบัติงานในระบบ โครงการปฏิบัติงานในระบบ โครงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS GFMIS GFMIS กบังานตรวจสอบกบังานตรวจสอบกบังานตรวจสอบ   

ส านักงานตรวจสอบภายใน เข้าร่วมโครงการปฏิบัตงิานในระบบ 
GFMIS กับงานตรวจสอบ ณ หอ้งประชุมชั้น 7 กรมบัญชีกลาง 

ระหว่างวันที่ 8 - 9 มกราคม 2557  

222   

ส านักงานตรวจสอบภายใน เข้าตรวจสอบกองพัฒนานักศึกษา ระหว่างวันท่ี 6 - 7 มกราคม 2557  

         เข้าตรวจสอบกองพฒันานักศกึษาเข้าตรวจสอบกองพฒันานักศกึษาเข้าตรวจสอบกองพฒันานักศกึษา   111   

ส านักงานตรวจสอบภายใน เข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงการตรวจสอบภายในใหก้ับ
ส่วนราชการ ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 อาคารใหม่ กรมบัญชีกลาง  

ระหว่างวันที่ 8 มกราคม 2557 

  โครงการประชุมชี้แจงการตรวจสอบภายในให้กับส่วนราชการโครงการประชุมชี้แจงการตรวจสอบภายในให้กับส่วนราชการโครงการประชุมชี้แจงการตรวจสอบภายในให้กับส่วนราชการ 333   

 ส านักงานตรวจสอบภายใน รว่มงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยและงานเลี้ยงสงัสรรค์ปีใหม่ ณ มทร. รัตนโกสินทร์ วันที 17 ม.ค. 57 

  งานวันสถาปนามหาวิทยาลัยและงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่งานวันสถาปนามหาวิทยาลัยและงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่งานวันสถาปนามหาวิทยาลัยและงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 444   
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ท่ีปรึกษาท่ีปรึกษาท่ีปรึกษา---บรรณาธิการบรรณาธิการบรรณาธิการ   

นางพรทิพย์ ธรรมปรชีา 

กองบรรณาธิการกองบรรณาธิการกองบรรณาธิการ   

นางสาวประทีป รกัไทย 

นางสาวจติสุภา หนองเปด็ 

นางสาวขวัญใจ คงชพี 

นางสาวสภุาวด ีเพียรธนะกูลชัย 

พิสูจน์อักษรพิสูจน์อักษรพิสูจน์อักษร   

นางสาวประทีป รกัไทย 

ออกแบบออกแบบออกแบบ   

นางสาวจติสุภา หนองเปด็ 

จัดท าโดยจัดท าโดยจัดท าโดย   

ส านักงานตรวจสอบภายใน มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรตันโกสินทร ์

 

OFFICE OF INTERNAL AUDITOFFICE OF INTERNAL AUDITOFFICE OF INTERNAL AUDIT   
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  สุขสันตว์ันสงกรานต์ 2557 

May the season’s joy fill you all the year 

round. 

ขอให้เทศกาลแหง่ความสนกุสนานรื่นเรงินี้อยู่กับคุณ

ไปตลอดทั้งป ี

ส านักงานตรวจสอบภายใน เข้าร่วมโครงการพฒันาศักยภาพผู้
ตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง ณ โรง

แรมเฟิส์ท กรงุเทพฯ ระหว่างวันที ่12 - 14 มีนาคม 2557 

   โครงการพัฒนาศกัยภาพผู้ตรวจสอบภายใน โครงการพัฒนาศกัยภาพผู้ตรวจสอบภายใน โครงการพัฒนาศกัยภาพผู้ตรวจสอบภายใน    
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง    

555   
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