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จดหมายข่าว 

สาระน่ารู้ >>>โรคติดต่อหน้าฝน รู้ไว้ให้ระวัง<<< 

1. กลุ่มโรคติดต่อทางน ้าและอาหาร  
 โรคท้องเดิน โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน บิด ไทฟอยด ์อาหารเป็นพิษ ตับอักเสบ 
เป็นต้น โดยสาเหตุเกิดจากการรับประทานอาหารท่ีปนเปื้อนเชื้อจลุชีพ อนัก่อให้เกิดโรค
ในระบบทางเดินอาหารและล าไส้ ดังนั้นจึงควรระมัดระวังเรื่องอาหารการกินมากเป็น
พิเศษ โดยควรรับประทานอาหารท่ีปรุงสุกใหม่ ๆ ใช้ช้อนกลาง และล้างมือ 

2. กลุ่มโรคติดเชื อผ่านทางบาดแผลหรือเยื่อบผุิวหนัง 
 ได้แก่ โรคแลปโตสไปโรซิส หรือไข้ฉีห่นู และโรคตาแดง ซึ่งสาเหตุก็มาจากการ
สัมผัสกับน้ าท่ีปนเปื้อนเชื้อ  

3. กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ 
 ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ คออักเสบ หลอดลมอักเสบ 
ปอดอักเสบ และปอดบวมมาด้วยเน่ืองจากสภาพอากาศท่ีแปรปรวนบวกกับเช้ือไวรัส
และแบคทีเรียท่ีปนเปื้อนอยู่ในอากาศชื้นช่วงฤดูฝนจะเป็นพาหะของโรคระบบทางเดิน
หายใจ แพร่กระจายของเชือ้โรคยังง่ายมาก เพียงแค่ไอ จาม หรือสัมผัสกบัน้ ามูกท่ี
ปนเปื้อนเชื้อ 

4. กลุ่มโรคที่มียุงเป็นพาหะ  
- โรคไข้เลือดออก 
โรคติดต่อท่ีเกิดจากยงุ โดยไข้เลือดออกมียงุลายเป็นพาหะน าโรค ซึ่งกว่าร้อยละ 80 จะ
เกิดจากยุงลายท่ีอยู่ในบ้าน  
- โรคไข้สมองอักเสบ เจอ ี
โรคติดต่อท่ีเกิดจากยงุ โรคไข้สมองอักเสบมียุงร าคาญเป็นพาหะ โดยมักจะแพรพ่นัธุ์ในแหล่งน้ าตามทุ่งนา สว่น
อาการของโรคผู้ป่วยจะมีไข้ ปวดศีรษะ อาเจียน กอ่นจะมีอาการซึมหรือชัก  
- โรคมาลาเรีย 
โรคติดต่อท่ีเกิดจากยงุ (ยุงก้นปล่อง) ท่ีมีความรุนแรงของโรคค่อนข้างสงู โดยผู้ปว่ยจะมีไข้สูง หนาวสั่น ซีด จากการ
ท่ีเม็ดเลือดแดงแตก หรือหากมีอาการหนักอาจมีอาการไตวาย ตับอักเสบ ปอดผดิปกติ หรือบางเคสอาจมภีาวะ
มาลาเรียข้ึนสมองได้  

5. โรคมือ เท้า ปาก 
 โรคนี้พบบ่อยในเด็กอายุต่ ากว่า 10 ขวบ สาเหตุเกิดจากสภาพอากาศท่ีเย็น
และช้ืน ไวรสัท่ีเจริญเติบโตได้ในล าไส ้เช่น คอกซากีไวรัส เอนเทอโรไวรัส ซึง่เป็น
ไวรัสตวัการท่ีท าให้เกิดโรค มือ เท้า ปาก จะมีการแพร่พันธุ์อย่างรวดเร็วมาก ท า
ให้เด็กเลก็ท่ีได้รับเชื้อไวรัสเหล่านี้จากการติดมากับมือหรือของเลน่ที่เปื้อนน้ าลาย 
น้ ามูก น้ าจากตุ่มแผลพุพอง หรืออุจจาระท่ีปนเปื้อนเชื้อ ป่วยได้ง่าย  

https://health.kapook.com/view2522.html
https://health.kapook.com/view190249.html
https://health.kapook.com/view11558.html
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หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์  
                 ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส้าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  

    

- หลกัเกณฑ์ปฏิบตัิตามการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐใช้เปน็กรอบแนวทางในการปฏิบตัิ

ส าหรับหน่วยงานของรัฐ ซ่ึงแบ่งออกเปน็ 7 ประเภท ได้แก่ (1)ส่วนราชการ (2)รัฐวิสาหกจิ (3)หนว่ยงานของ

รัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนญู องค์การอิสระตามรัฐธรรมนูญและองค์กรอัยการ 

(5)ทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเปน็นิติบุคคล (6)องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น (7)หน่วยงานอื่นของรัฐตามท่ีกฎหมาย

ก าหนด 

- กรมบัญชีกลางเปน็ผู้ก าหนดคู่มือหรือแนวปฏบิัติเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในให้หนว่ยงานของรัฐ ตามข้อ 

(1) และ (3)-(7) ถือปฏิบัติ และส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเป็นผูก้ าหนดคู่มือหรือแนวปฏิบตัิ

ให้หนว่ยงานของรัฐ ตามข้อ (2) ถือปฏิบัต ิ

- การบริหารงานทั่วไปของหน่วยงานตรวจสอบ

ภายในใหห้น่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นตรงต่อ

หัวหน้าหนว่ยงานของรัฐเวน้แต่ การแตง่ตั้ง 

โยกย้าย ถอดถอน เลื่อนขัน้ เลื่อนต าแหน่ง และ

ประเมินผลงานของหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบ

ภายในของหน่วยงานของรัฐท่ีมีคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ตามข้อ 13 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐต้อง

จัดสรรบุคลากรและทรัพยากรเพื่อให้การ

ปฏิบัติงานของหนว่ยงานตรวจสอบภายในเป็นไป

อย่างเหมาะสมและสอดคลอ้งกับปริมาณงานและ

ด้วยพระราชบัญญตัิวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 หมวด 4 การบัญชี การรายงาน และการ

ตรวจสอบ บัญญตัิไว้ในมาตรา 79 ใหห้น่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการ

บริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบตัิตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังก าหนดกระทรวง 

การคลังโดยกรมบญัชีกลางจึงได้ก าหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบตัิตามการตรวจสอบภายในส าหรับหนว่ย 

งานของรัฐ เพื่อใหห้น่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบแนวทางในการถือปฏิบัตใินฉบับนี ้บก. จึงขอน าเสนอหลักเกณฑ์

ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหนว่ยงานของรัฐโดยมีโครงสร้าง ประกอบดว้ย 6 ส่วน 

หลักเกณฑ์ปฏิบ ัติการตรวจสอบภายในส้าหร ับหน่วยงานของ

6.บทเฉพาะกาล 5.หน่วยรับตรวจ 4.หน่วยงานตรวจสอบ 

3.คณะกรรมการตรวจสอบ 2.ความทั่วไป 1.ค้านิยาม 

1.ค้านิยาม 
ซึ่งหลักเกณฑ์ ดังกล่าวมีข้อก้าหนดทั งหมด 23 ข้อ แต่ บก. 

จะขอกล่าวถึงเฉพาะบางข้อที่มีสาระส้าคัญ ดังนี  

- การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในใหห้น่วยงานของรัฐ

จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นตรงต่อคณะ 

กรรมการตรวจสอบ 

- หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจะแต่งตั้งให้ผูต้รวจสอบ

ภายในรักษาการต าแหน่งอืน่ในขณะเดียวกันไม่ได ้

- หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและหรือคณะกรรมการ

ตรวจสอบจะพิจารณาสั่งการให้ผู้ตรวจสอบภายใน

ปฏิบัติงานอืน่ได้ตามควรแกก่รณี ท้ังนี้วานดงักล่าว

ต้องไม่ท าให้ผูต้รวจสอบภายในขาดความเป็นอสิระ

และความเท่ียงธรรมในกิจกรรมท่ีตรวจสอบ 

2.ความทั่วไป 
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องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 10 

(1)เป็นผู้มีความเข้าใจและมีประสบการณ์เพียงพอที่จะท าหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ )ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 

โดยอย่างนอ้ยหนึ่งคนต้องมีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์ด้านการเงินการบัญชีหรือด้านการตรวจสอบภายใน 

(2)เป็นผู้มีความเข้ใจในภารกิจของหน่วยงานของรัฐ 

(3)เป็นผู้สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ และแสดงความเห็นและรายงานผลการด าเนินงานตามหน้าที่ที่ได้รับ

3.คณะกรรมการตรวจสอบ 

แต่งตัง้ 

ประกอบดว้ย 6 คน 

ประธานกรรมการ 1 คน 

กรรมการตรวจสอบผู้ทรงคณุวุฒไิม่น้อยกว่า 
2 คนแต่ไมเ่กนิ 4 คน  

หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็น
เลขานุการกรรมการตรวจสอบ 

ผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อยหนึ่งคนต้องเป็นกรรมการในคณะกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

(1)จัดท ากฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการด าเนินงานของหน่วยงานของ

รัฐโดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละ

หนึ่งครั้ง 

(2)สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการบริหารความเสี่ยงและกระบวนการ

ก ากับดูแลที่ดี 

(3)สอบทานให้หน่วยงานของรัฐมีการรายงานการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ 

(4)สอบทานการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่

เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน รวมทั้งข้อก าหนดอื่นของหน่วยงานของรัฐ 

(5)ก ากับดูแลระบบงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐให้มีความเป็นอิสระเพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

(6)พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีโอกาสเกิดการทุจริตที่อาจมี

ผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ 

(7)ให้ข้อเสนอแนะการพิจารราแต่งตั้งโยกย้าย เลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่ง และประเมินผลงานของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ

ภายในต่อคณะกรรมการ 

(8)ประชุมหารือร่วมกับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือผู้สอบบัญชีที่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นชอบเกี่ยวกับ

ผลการตรวจสอบและเรื่องอื่นๆ และอาจเสนอแนะให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจ าเป็น รวมถึงเสนอ

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการ 

(9)รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยผีละหนึ่งครั้งต่อกรรมการ 

(10)ประเมินผลการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งหมดแนะแนวทางการพัฒนา

ระบบการตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งต่อคณะกรรมการ 

(11)ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดหรือคณะกรรมการมอบหมาย 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ 

คุณสมบัติของคณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ 
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-จัดให้มีการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในท้ังภายในและภายนอก 

-เสนอรายงานผลประเมินปัญหาและอุปสรรค รวมท้ังแผนปรับปรุงการด าเนินงานเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
และคณะกรรมการตรวจสอบ 

  -กรณีหน่วยงานของรัฐไม่มีคณะกรรมการตรวจสอบให้ขึ้นตรงต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐไป

พลางก่อน และจัดให้มคีณะกรรมการตรวจสอบภายในระยะเวลาสามปีนับแตว่ันที่หลกัเกณฑ์

ปฏิบัติใช้บังคับตามรูปแบบท่ีกระทรวงการคลังก าหนด     

-บรรดาการตรวจสอบภายในท่ีอยู่ระหว่างการด าเนินการก่อนวันท่ี

หลักเกณฑ์ปฏิบัติใช้บังคับให้ด าเนินการตอ่ไปตามระเบียบท่ีหน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ จนกว่า

จะแล้วเสร็จภายในหนึ่งปนีบัแต่วันทีห่ลักเกณฑ์ปฏิบตันิี้ใช้บังคับ 

(1)ผู้อ านวยความสะดวกและให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบภายใน 

(2)จัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับการด าเนินงานรวมถึงข้อมลูที่

เกี่ยวข้องใหค้รบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมที่จะตรวจสอบได ้

(3)จัดท าบัญชีและจัดเก็บเอกสารประกอบรายการบัญชีพร้อมที่จะให้ผูต้รวจสอบภายใน

ตรวจสอบได ้

(4)จัดให้มีระบบการเก็บเอกสารในการปฏิบัตงิานที่เหมาะสมและครบถว้น 

(5)ชี้แจงและตอบข้อซกัถามต่างๆ พร้อมทั้งหาข้อมูลเพิม่เติมให้แก่ผู้ตรวจสอบภายใน 

(6)ปฏิบัติตามข้อทักท้วง และข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในในเรื่องต่างๆ ที่หวัหน้า

หน่วยงานของรัฐสั่งให้ปฏิบตัิกรณีที่เจ้าหน้าท่ีของหน่วยรับตรวจกระท า

การตรวจสอบ วิเคราะห์รวมท้ังการประเมินความเพยีงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และ

การบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ 

(1)ประเมินความมีประสิทธภิาพและประสิทธิผลของการด าเนินงานในหน้าท่ีของหน่วยรับตรวจเสนอแนะการ

ปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการก ากับดูแลอย่างต่อเนื่อง 

(2)สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบยีบ และข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้องกบัการ

ด าเนินงาน รวมท้ังข้อก าหนดอื่นของหน่วยงานของรัฐ 

(3)สอบทานความถูกต้องและเช่ือถือได้ของข้อมลูการด าเนินงานและการเงินการคลัง 

(4)ตรวจสอบระบบการดูแลรักษาและความปลอดภัยของทรัพย์สินของหนว่ยงานรับตรวจให้มีความเหมาะสม

กับประเภทของทรัพย์สินนัน้ 

4.หน่วยงานตรวจสอบภายใน หน้าที่และความรับผิดชอบ 

(หลักเกณฑ์ข้อ 17 (3)) 

(หลักเกณฑ์ข้อ 18) 

(หลักเกณฑ์ข้อ 21) 

(หลักเกณฑ์ข้อ 23)                                          

(หลักเกณฑ์ข้อ 22) 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
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 สรุปกิจกรรมการด้าเนินงานในไตรมาส 2 เดือน มกราคม - มีนาคม 2562                     

  - ด้านการตรวจสอบภายใน ส านักงานตรวจสอบภายในได้ด าเนินการเข้าตรวจสอบ
หน่วยงานในสังกัด จ านวน 3 หน่วยงาน คือ วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม กองพัฒนานักศึกษา และ
ส านักงานวิทยาเขตวังไกลกังวล  

  - ส านักงานตรวจสอบภายใน เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ดังนี ้

 

ส้านักงานตรวจสอบภายในเข้าร่วมกิจกรรม 

- 10-11 ม.ค. 62 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา การอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  

ณ ห้องประชุมคชาธาร โดย ผอ.มาลัย  กมลสกุลชัย และ ชาคริยา  รักไทย 

- 15-16 ม.ค. 62 โครงการทบทวนผลการด าเนินงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Move Up            

ณ ห้อง A508 ช้ัน 5 อาคารสิรินธร โดย ผอ.มาลัย กมลสกุลชัย 

- 24 ม.ค. 62 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานด้านการประกันคุณภาพและก ากับติดตามและด าเนินงานการประกัน

คุณภาพหลักสูตรและคณะ ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมคเชนทร์ ช้ัน 3 ส านักงานอธิการบดี         

โดย ผอ.มาลัย  กมลสกุลชัย และ ชาคริยา  รักไทย 

- 30 ม.ค. 62 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1 เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ณ ห้องประชุมคเชนทร์ ช้ัน 3 ส านักงานอธิการบดี 

โดย ผอ.มาลัย  กมลสกุลชัย 

- 4 ก.พ. 62, พิธเีปิด - ปิดการแข่งขันกฬีามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลแหง่ประเทศไทย ครัง้ที ่35 “รตันโกสนิทรเ์กมส์ 

  10 ก.พ. 62 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัย โดย ผอ.มาลัย  กมลสกุลชัย 

- 8 ก.พ. 62 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานภาครัฐ รุ่นที่ 5 

ณ กรมบัญชีกลาง ห้องประชุม ช้ัน 7 อาคารใหม่ โดย ชาคริยา  รักไทย และจิตสุภา  หนองเป็ด 

- 12-15 ก.พ. 62, โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (Certified Government Internal  

  17 ก.พ. 62 Auditor - CGIA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 “หลักสูตร Intermediate ด้าน Consulting”          

ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ ถนนรองเมือง กรมบัญชีกลาง โดย จิตสุภา  หนองเป็ด 

- 20-21 ก.พ. 62 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ณ โรงแรมน้ าทองน่าน จังหวัดน่าน        

โดย ทิชากร  เกตุแก้ว  

- 28 ก.พ. -  โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บทบาทหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในยุคใหม่ ประจ าปีงบประมาณ  

  2 มี.ค. 62 พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพฯ โดย ทิชากร  เกตุแก้ว และ ขวัญใจ  คงชีพ 

- 1 มี.ค. 62 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดท ากรอบอัตราก าลังสายสนับสนุน ปีงบประมาณ 2563 - 2566       

ณ ห้องประชุมคเชนทร์ ช้ัน 3 ส านักงานอธิการบดี โดย ผอ.มาลัย  กมลสกุลชัย 

- 7 มี.ค. 62 ฟังบรรยาย เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ณ สวนพุทธมณฑลสาย 4 อาคาร

หอประชุมพุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล โดย ผอ.มาลัย  กมลสกุลชัย  

- 18 มี.ค. 62 ประชุมเตรียมความพร้อมกีฬาบุคลากรในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38 

“ขุนเลเกมส์” ณ ห้องประชุม 1 ช้ัน 2 ส านักงานอธิการบดี โดย ศุภรัตน์  วงศ์ศรี แทน ผอ.ตสน. 

- 27-29 มี.ค. 62 โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน “เร่ือง การสร้างทีมงานที่ดี “           

ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัย โดย บุคลากรทุกคนในหน่วยงาน    



ท่ีปรึกษา-บรรณาธิการ  ดร.มาลัย  กมลสกุลชัย 

กองบรรณาธิการ                                             

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

พิสูจน์อักษร  นางสาวขวัญใจ   คงชีพ  ออกแบบ     นางศุภรัตน์    วงศ์ศรี 

จัดท้าโดย ส้านักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
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OFFICE OF INTERNAL AUDIT 
96 Mu 3 Photthamonthon Sai Salaya ,  Phutthamonthon Nakhon Pathom 73170  

Tel : 0 2441 6000 # 2156—7  Fax : 0 2441 6000  # 2156 

เขา้รว่มโครงการ การเขา้รบัการอบรม  

และกจิกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลยั 

ภาพกิจกรรม 

เข้าตรวจสอบ...วิทยาลัยพลังงาน 
และสิ่งแวดลอ้มอย่างย่ังยืน 
 


