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บรรณาธิการทกัทายบรรณาธิการทกัทาย  
 สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ      ท่านผู้อ่านทุกท่านจดหมายข่าวฉบับนี้เราได้น าความรู้และสาระน่ารู้ต่างๆ มาฝากท่านเหมือนเช่นเคย  และท่านผู้อ่านทุกท่านจดหมายข่าวฉบับนี้เราได้น าความรู้และสาระน่ารู้ต่างๆ มาฝากท่านเหมือนเช่นเคย  และท่านผู้อ่านทุกท่านจดหมายข่าวฉบับนี้เราได้น าความรู้และสาระน่ารู้ต่างๆ มาฝากท่านเหมือนเช่นเคย  และจดหมายขา่วฉบับนีก็้เปน็จดหมายขา่วฉบับนีก็้เปน็จดหมายขา่วฉบับนีก็้เปน็
ไตรมาสที ่3 ของปงีบประมาณ ไตรมาสที ่3 ของปงีบประมาณ ไตรมาสที ่3 ของปงีบประมาณ 2557 เหลือเวลาอีกเพียง 3 เดือนเท่านัน้ ก็จะส้ินปีงบประมาณ 2557 แล้ว  หน่วยงานควรเร่งติดตามการด าเนินงานของ2557 เหลือเวลาอีกเพียง 3 เดือนเท่านัน้ ก็จะส้ินปีงบประมาณ 2557 แล้ว  หน่วยงานควรเร่งติดตามการด าเนินงานของ2557 เหลือเวลาอีกเพียง 3 เดือนเท่านัน้ ก็จะส้ินปีงบประมาณ 2557 แล้ว  หน่วยงานควรเร่งติดตามการด าเนินงานของ
หน่วยงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้หน่วยงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้หน่วยงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้   

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

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

   
   
   

 
 

 
 
 
 
  
 

  ช่วงนี้อากาศค่อนข้างแปรปรวน ไม่โปร่งโล่งสบาย เชื้อไวรัสจึงเติบโตได้ดี และมีอายุในการเจริญเติบโตได้นานกว่าช่วงอื่น ๆ ท าให้โรคที่พบส่วนใหญ่
เป็นโรคเกี่ยวกบัระบบทางเดินหายใจ เช่น ไข้หวัด ไซนัส ภูมิแพ้ผิวหนัง ภูมิแพ้อากาศ เป็นต้น เม่ือไม่สามารถควบคุมสภาวะอากาศให้บริสุทธิ์สดชื่นและสมดุลได้ เรา
จึงควรสร้างสมดุลให้กับตัวเองเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ด้วย 10 วิธีง่าย ๆ ช่วยรับมือกับอากาศแปรปรวนในหน้าฝน           
  1. ดื่มน้ าสะอาดอย่างน้อย 1.5 ลิตร เพื่อให้สมดุลของอุณหภูมิในร่างกายคงที่ จะช่วยท าให้โอกาสการติดเช้ือลดลง            
 2. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6-8 ช่ัวโมง ถ้านอนหลับยาก ลองรับประทานกล้วยหอมก่อนนอน ซึ่งกล้วยหอมจะมีสารทริปโตเฟน ช่วยให้
ร่างกายผ่อนคลายและหลับได้ง่ายข้ึน            
 3. หน้าฝนมักจะไม่ค่อยเสียเหงื่อ เพราะอากาศชื้น ควรออกก าลังกายเพื่อให้ร่างกายได้ขับของเสีย อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกายวิธีหนึ่ง
ด้วย           
  4. อาหารที่ควรรบัประทานอาหาร ได้แก่ ขิง ข่า ตะไคร้ ใบกะเพรา กระชาย เป็นต้น เพราะเป็นอาหารที่มีความเผด็ร้อน เป็นการเพิ่มอุณหภูมิให้แก่
ร่างกาย              
 5. อาหารที่ควรหลีกเลี่ยงรบัประทาน คือ อาหารที่มีฤทธิ์เย็น รสขม เพราะจะท าให้อุณหภูมิในร่างกายลดต่ าลงมากกวา่เดิม ส่งผลให้ระบบการยอ่ยท างาน
หนัก ย่อยยาก              
 6. ไม่ควรอยู่ในที่อึดอัด เพราะจะท าให้ติดเช้ือได้ง่าย ควรอยู่ที่อากาศแห้งและถา่ยเทสะดวก เปิดประตูหน้าตา่งเพื่อระบายอากาศ และท าตัวเป็นมนุษย์สะอาด 
ล้างมือทุกครั้งหลังท ากิจกรรมเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของเช้ือโรค            
 7. หน้าฝนอากาศไม่ปลอดโปร่ง ท าให้คนมีจิตใจหดหู่ ควรหาเวลาไปพักผ่อนเพื่อเพิ่มออกซิเจนบริสุทธิ์ให้กับร่างกาย            
 8. อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย ท าให้ร่างกายเสียสมดุลได้ง่าย เสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายดว้ยการรบัประทานวิตามินซีเสริมวันละ 500-1,000 
มิลลิกรัม            
 9. ควรใส่เส้ือผ้าสีสดใส เพื่อเติมพลังงานให้กับจิตใจ ใครจะคิดบ้างว่าแค่การปรับเปลี่ยนสีเส้ือผ้าก็ท าให้อารมณ์คุณเปลีย่นแล้ว            
 10. นอกจากเตรียมความพร้อมของร่างกายแล้ว ควรเตรยีมความพร้อมด้านจิตใจ ท าจิตใจให้สงบนิ่ง ด้วยการนั่งสมาธิ เพื่อรับมือกับทุกสภาวะ   
      
        
         ขอขอบคุณขอมูลจาก http://health.kapook.com/view44826.html หรือ ไทยโพส 

10 วิธีคืนความสมดุลให้กับร่างกายรับหน้าฝน 
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ความเสีย่งด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ   

 

 ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทส าคัญในการด าเนินงานของสว่นราชการ ทั้งในส่วนของการบริหารจัดการ การจดัเก็บข้อมลู และการประมวลผลระบบงาน
ส าคัญต่างๆ การควบคุมความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจึงเป็นเรื่องท่ีส่วนราชการควรใหค้วามส าคัญ โดยก าหนดนโยบายท่ีจะก ากับดูแลและตรวจสอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
และการควบคมุความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของส่วนราชการอย่างจริงจัง เพ่ือให้การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุน การด าเนินงานของส่วนราชการให้เกดิประโยชน์
สูงสุด และเพื่อลดโอกาสความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้น โดยการบริหารจัดการและการควบคุมความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของสว่นราชการ สามารถ
แบ่งออกเป็น 4 ประเภทหลกั ดังนี ้ 

 1. ความเส่ียงเกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมลู และระบบคอมพิวเตอร์ (Access Risk)  

 2. ความเส่ียงเกี่ยวกับความไม่ถูกต้องครบถว้นของข้อมลูและการท างานของระบบคอมพวิเตอร์  

 3. ความเส่ียงเกี่ยวกับการไม่สามารถใช้ข้อมลูหรือระบบคอมพวิเตอร์ได้อย่างต่อเนื่อง  

 4. ความเส่ียงเกี่ยวกับการไม่ไดจ้ัดให้มกีารบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่สะท้อนระบบการควบคมุภายในท่ีดี (Infrastructure Risk)  

 นอกจากความเส่ียง 4 ประเภทหลักตามท่ีกล่าวมาข้างต้น ยังมคีวามเส่ียงเกี่ยวกับการท่ีหัวหน้าส่วนราชการไม่ได้รับข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องอย่างถูกต้องและทันเวลา เพ่ือใช้
ประกอบการตัดสนิใจด้านการด าเนนิงาน ดังนั้น ควรพิจารณาว่าข้อมูลใดบ้างท่ีจ าเป็นแก่การตัดสนิใจ รวมท้ังให้มีระบบการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมลู และจัดเตรียมขอ้มลู
ดังกล่าวให้พรอ้ม เพ่ือประโยชน์ในการด าเนนิงานของส่วนราชการเอง  

 

1. โครงสร้างหน่วยงานและการบริหารจัดการ  1. โครงสร้างหน่วยงานและการบริหารจัดการ  1. โครงสร้างหน่วยงานและการบริหารจัดการ     
การแบ่งแยกอ านาจหน้าที ่ควรให้ความส าคัญกับการสอบทานการปฏิบัติงาน
ระหว่างบุคลากรภายใน โดยไม่ควรมอบหมายให้บุคลากรคนหนึ่งคนใด

รับผิดชอบการปฏิบัติงานตลอดกระบวนการ  
การก าหนดนโยบายแผนงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ควรให้ความส าคัญกับนโยบาย 
แผนงานและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีความชัดเจน โดยเฉพาะการรักษาความปลอดภัยของขอ้มูล
การพัฒนาแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงระบบงานคอมพิวเตอร์ การส ารองข้อมูล และการปฏิบัติงาน
อื่นที่ส าคัญ  
 การก ากับดูแลและการสอบทานการปฏิบัติงาน ควรให้ความส าคัญกับการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานและการสอบทานการปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานถูกต้อง ครบถ้วน 
เป็นไปตามนโยบายและขัน้ตอนการปฏิบัติงาน และอยู่ในกรอบอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ตามที่ก าหนดไว้ 

2. การรักษาความปลอดภัยข้อมูล และระบบคอมพิวเตอร์  2. การรักษาความปลอดภัยข้อมูล และระบบคอมพิวเตอร์  2. การรักษาความปลอดภัยข้อมูล และระบบคอมพิวเตอร์     
การควบคุมการเข้าออกศูนย์คอมพิวเตอร์และการป้องกันความเสียหาย (Physical Security)  
ให้ความส าคัญกับการควบคุมการเข้าออกที่รัดกุมเพียงพอ โดยควรจ ากัดสิทธิในการเข้าออก
เฉพาะผู้ที่มีหน้าที่เก่ียวข้อง และควรมีการตรวจสอบการเข้าออกศูนย์คอมพิวเตอร์อย่างสม่ าเสมอ 
การควบคุมการใช้ข้อมูลและระบบงานคอมพิวเตอร์และการป้องกันการบุกรุกผ่านระบบเครือข่าย 
(Logical Security) ควรให้ความส าคัญกับการจัดให้มีระบบการตรวจสอบผู้ใช้งานก่อนเข้าสู่
ระบบคอมพิวเตอร์ (authentication) และมีการก าหนดให้ใส่รหัสผ่านก่อนเข้าสู่ระบบ
คอมพิวเตอร์ โดยรหัสผ่านดังกล่าวควรมีการก าหนดความยาวขั้นต่ าจ านวนครั้งที่ยอมให้ใส่
รหัสผ่านผิด 

3. การควบคุมการพัฒนาการแก้ไขหรือเปลีย่นแปลงระบบคอมพิวเตอร์ (3. การควบคุมการพัฒนาการแก้ไขหรือเปลีย่นแปลงระบบคอมพิวเตอร์ (3. การควบคุมการพัฒนาการแก้ไขหรือเปลีย่นแปลงระบบคอมพิวเตอร์ (Change Man-Change Man-Change Man-
agement)  agement)  agement)  ควรให้ความส าคัญกับวิธีการจัดการและการควบคุมที่รอบคอบ และรดักุม
เพียงพอ หากมีการร้องขอจากผู้ใช้งานให้พัฒนา แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงการท างานของ
ระบบคอมพิวเตอร์นัน้ ควรได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอ านาจหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร 

4. การส ารองข้อมูลและระบบงานคอมพิวเตอร ์และการเตรยีมพร้อมกรณีฉุกเฉิน 4. การส ารองข้อมูลและระบบงานคอมพิวเตอร ์และการเตรยีมพร้อมกรณีฉุกเฉิน 4. การส ารองข้อมูลและระบบงานคอมพิวเตอร ์และการเตรยีมพร้อมกรณีฉุกเฉิน    
การส ารองข้อมูลและระบบงานคอมพิวเตอร์ ให้ความส าคัญกับการครบถ้วนของการส ารอง
ข้อมูลและระบบงานคอมพิวเตอร์ วิธีการเก็บรักษาส่ือที่ใช้บันทึกข้อมูลและระบบงาน
คอมพิวเตอร์และการทดสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลและการท างานของระบบงาน
คอมพิวเตอร์ที่ได้ส ารองไว้ 
การเตรียมพร้อมกรณีฉุกเฉนิ ควรให้ความส าคัญกับการจัดให้มีแผนรองรับเหตุการณ์
ฉุกเฉินต่าง ๆ ซึ่งแผนดังกล่าวควรมรีายละเอียดทีช่ัดเจนเก่ียวกับขั้นตอนการปฏิบัติและ
ผู้รับผิดชอบ ควรมีการส่ือสารให้ผู้เก่ียวข้องเข้าใจและรับทราบหน้าทีค่วามรับผิดชอบ 
5. การควบคุมการปฏิบัติงานประจ าด้านคอมพิวเตอร์  5. การควบคุมการปฏิบัติงานประจ าด้านคอมพิวเตอร์  5. การควบคุมการปฏิบัติงานประจ าด้านคอมพิวเตอร์  ควรมีการก ากับดูแลและควบคุม
การปฏิบัติงานประจ าด้านคอมพิวเตอร์อย่างใกล้ชิด การปฏิบัติงาน มีขั้นตอนชดัเจนและ
สามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งควรก าหนดให้มกีารรายงาน และการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานประจ าดังกล่าวอย่างสม่ าเสมอ 
 
 
 
 
อ้างอิงอ้างอิงอ้างอิง   :::   จุลสารตรวจสอบภายใน ปทีี่ 16 ฉบับที่ 89 ประจ าเดือน สิงหาคมจุลสารตรวจสอบภายใน ปทีี่ 16 ฉบับที่ 89 ประจ าเดือน สิงหาคมจุลสารตรวจสอบภายใน ปทีี่ 16 ฉบับที่ 89 ประจ าเดือน สิงหาคม---กันยายน กันยายน กันยายน 

2555  กรมบัญชีกลาง2555  กรมบัญชีกลาง2555  กรมบัญชีกลาง 

มุมมุมวิวิวิชาชาชาการการการ 

การการการควบควบควบคุมคุมคุมด้านด้านด้านเทคเทคเทคโนโลยีโนโลยีโนโลยสีารสนเทศสารสนเทศสารสนเทศ   

  เรื่องท่ีจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้ เป็นเรื่องจริงเหตกุารณ์เกดิที่จังหวดัตาก  เม่ือพระเทพฯ ทรงเสด็จไป

เยี่ยมราษฎรตามท่ีต่างๆ ได้ทรงเสด็จไปเยี่ยมประชาชนในตลาดสดและถามความเป็นอยู่กับบรรดาแม่ค้าในตลาด แต่

ก็มาถึงแม่ค้าปลาซ่ึงพระองค์ทรงตรัสถามว่า “ปลาพวกนี้ขายอย่างไรจ๊ะ” แม่ค้าตอบว่า “ท่ีสวรรคตแล้วกิโลละ 40 บาท 

และที่เสด็จไปเสด็จมา กิโลละ 80 บาทจ๊ะ” เหตุการณ์นี้ท าให้ ข้าราชบริพารที่ตามเสด็จหัวเราะกันทุกคน 

 

   อ้างอิงอ้างอิงอ้างอิง   :::   จุลสารตรวจสอบภายใน ปีท่ี 18 ฉบับท่ี 97 ประจ าเดอืน ธันวาคม 2556จุลสารตรวจสอบภายใน ปีท่ี 18 ฉบับท่ี 97 ประจ าเดอืน ธันวาคม 2556จุลสารตรวจสอบภายใน ปีท่ี 18 ฉบับท่ี 97 ประจ าเดอืน ธันวาคม 2556---มกราคม 2557  มกราคม 2557  มกราคม 2557  

กรมบัญชีกลางกรมบัญชีกลางกรมบัญชีกลาง 

มุมมุมมุมอ
มอมอมย
ิ้มยิ้มยิ้ม   



จดหมำยข่ำวส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน ปีที่  ๖ ฉบับที่ ๒๒         newsletternewsletter            33 

 สรุปกิจกรรมการด าเนินงานในไตรมาส 3 เดือน เมษายน - มิถุนายน 2557                     

 - ด้านการตรวจสอบภายใน ส านักงานตรวจสอบภายในได้ด าเนินการเข้าตรวจสอบหน่วยงานในสังกัดรวม 4 หน่วยงาน 
ได้แก่ กองคลัง คณะบริหารธุรกิจ (บพิตรพิมุข จักรวรรดิ) คณะบริหารธุรกิจ (วังไกลกังวล) และคณะวิศวกรรมศาสตร์ (วังไกล
กังวล)  

 - ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1/57 เมื่อ 25 เมษายน 
2557  

 - ส านักงานตรวจสอบภายใน เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ ดังนี้ 

 

- 11 เม.ย. 57 เข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ 
ณ ห้องคชาธาร มทร. รตันโกสนิทร์ โดย นางพรทพิย์ 
ธรรมปรีชา นางสาวประทีป รักไทย นางสาวขวัญใจ คงชีพ 
และนางสาวจติสุภา หนองเปด็ 
- 28 - 30 เม.ย. 57 เข้ารว่มโครงการพัฒนาบุคลากรด้าน
งบประมาณการเงิน บัญชแีละพัสดุ ณ 8410 คณะ
บริหารธุรกิจ ศาลายา โดย นางพรทิพย ์ธรรมปรีชา 
นางสาวขวัญใจ คงชพี และนางสาวจิตสภุา หนองเปด็  
- 1 - 2 พ.ค. 57 เข้าร่วมโครงการประกันคุณภาพ
การศึกษา ณ ห้อง 8401 คณะบริหารธุรกิจ ศาลายา   
โดยนางสาวขวัญใจ คงชพี 
- 12 - 14 พ.ค. 57 เข้าร่วมโครงการอบรมและพัฒนาขีด
ความสามารถทางการแข่งขันของบคุลากรมหาวิทยาลัย : 
สัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ณ 
กรุงฮานอย สาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม โดยนางสาว  
จิตสุภา หนองเปด็ 
- 16 พ.ค. 57  เข้ารว่มโครงการการเขียนหนังสือราชการ
และการปฏิบัติงานตามระเบยีบสารบรรณส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และ 2548 ณ ห้อง
คชาธาร มทร.รัตนโกสินทร์ โดย นางสาวขวัญใจ คงชีพ                                                     
- 19 - 21 พ.ค. 57 เข้าร่วมโครงการ “พัฒนาประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ และการ
ตรวจสอบภายใน” หลักสตูร 2 รุ่น 2 ณ ห้องประชุม 1 
ชั้น 7 อาคารใหม่กรมบัญชีกลาง โดย นางสาวจติสุภา 
หนองเป็ด 
- 28 - 30 พ.ค. 57 เข้าร่วมโครงการ RMUTR GRAPHIC 
DESIGN ACADEMY (การออกแบบกราฟฟิกด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูปยุคใหม่)  ณ ห้องประชมุ RMUTR IT ACADEMY 
ชั้น 2 ส านักวิทยบริการฯ โดย นางสาวขวัญใจ คงชพี 
- 16 มิ.ย. 57 ประชุมคณะกรรมการบริหารทรพัยส์ิน ณ 
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารส านกังานอธิการบดี  โดย 
นางพรทิพย์ ธรรมปรชีา 

 

- 17 มิ.ย. 57 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้จ าหน่าย
อาหาร ณ ห้องอาหารอาจารย์ มทร.รัตนโกสินทร ์โดย 
นางพรทิพย์ ธรรมปรชีา 
- 19 - 20 มิ.ย. 57 เข้ารบัการอบรมสถาบันคลังสมอง 
หลักสูตรการบรหิารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยในรุ่นที่ 2 
ณ ห้องบอลรูม โรงแรม ปทุมวันปริ้นเซส กรุงเทพฯ โดย 
นางพรทิพย์ ธรรมปรชีา 
- 30 - 4 มิ.ย. 57 เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสตูร
ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) 
หลักสูตร Intermediate ด้าน Consulting รุ่น 2 ณ 

ส ำนกังำนตรวจสอบภำยในเขำ้ร่วมกิจกรรมส ำนกังำนตรวจสอบภำยในเขำ้ร่วมกิจกรรมส ำนกังำนตรวจสอบภำยในเขำ้ร่วมกิจกรรม   

 

 

    ชือ่ นำงสำววรรณิศำ ภูไ่พโรจน ์   

    ชือ่เล่น มิม้   

    ต ำแหนง่  เจำ้หนำ้ที่บริหำรงำนทัว่ไป         

  

ยินยินยินดีดีดีต้อนต้อนต้อนรัรัรับบบสมาสมาสมาชิกชิกชิกใหม่ใหม่ใหม่



       จดหมำยข่ำวส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน ปีที่  ๖ ฉบับที่  ๒๑  newsletternewsletter          44 

ภาพกิจกรรมภาพกิจกรรม  

ประชุมคณะกรรมตรวจสอบประจ ามทร.รัตนโกสินทร์ประชุมคณะกรรมตรวจสอบประจ ามทร.รัตนโกสินทร์ประชุมคณะกรรมตรวจสอบประจ ามทร.รัตนโกสินทร์   ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ณ มทร.รัตนโกสนิทร์ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ณ มทร.รัตนโกสนิทร์ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ณ มทร.รัตนโกสนิทร์   

เข้าตรวจสอบที่คณะบริหารธุรกิจ วังไกลกังวลเข้าตรวจสอบที่คณะบริหารธุรกิจ วังไกลกังวลเข้าตรวจสอบที่คณะบริหารธุรกิจ วังไกลกังวล   

เข้าตรวจสอบที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ วังไกลกังวลเข้าตรวจสอบที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ วังไกลกังวลเข้าตรวจสอบที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ วังไกลกังวล   

เข้าร่วมโครงการพฒันาประสิทธิภาพการปฏิบตัิราชการด้านการเงิน การบัญชี การพสัดุ และการตรวจสอบ

ภายใน” หลักสูตร 2 รุ่น 2  

เข้าร่วมโครงการอบรมและพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันของบุคลากรมหาวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการอบรมและพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันของบุคลากรมหาวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการอบรมและพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันของบุคลากรมหาวิทยาลัย : : : สัมมนาสัมมนาสัมมนา

และศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวยีดนามและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวยีดนามและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวยีดนาม   

ที่ปรึกษาที่ปรึกษาที่ปรึกษา---บรรณาธิการบรรณาธิการบรรณาธิการ   

นางพรทิพย์ ธรรมปรีชา 

กองบรรณาธิการกองบรรณาธิการกองบรรณาธิการ   

นางสาวประทีป รักไทย 

นางสาวจิตสุภา หนองเป็ด 

นางสาวขวัญใจ คงชีพ 

นางสาววรรณิศา ภู่ไพโรจน์ 

พิสูจน์อักษรพิสูจน์อักษรพิสูจน์อักษร   

นางสาวขวัญใจ คงชีพ 

ออกแบบออกแบบออกแบบ   

นางสาวจิตสุภา หนองเป็ด 

จัดท าโดยจัดท าโดยจัดท าโดย   

ส านักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลรัตนโกสินทร์ 

OFFICE OF INTERNAL AUDITOFFICE OF INTERNAL AUDITOFFICE OF INTERNAL AUDIT   

96 Mu 3 Photthamonthon Sai Salaya ,  Phutthamonthon Nakhon Pathom 73170 96 Mu 3 Photthamonthon Sai Salaya ,  Phutthamonthon Nakhon Pathom 73170 96 Mu 3 Photthamonthon Sai Salaya ,  Phutthamonthon Nakhon Pathom 73170    
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