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บรรณาธิการทกัทายบรรณาธิการทกัทาย  
 สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ      ท่านผู้ตรวจสอบภายในและท่านผูอ้่านทุกท่าน จดหมายข่าวฉบับนี้เป็นฉบับท่ี 27 ซึง่เป็นไตรมาสท่ี 3 ท่านผู้ตรวจสอบภายในและท่านผูอ้่านทุกท่าน จดหมายข่าวฉบับนี้เป็นฉบับท่ี 27 ซึง่เป็นไตรมาสท่ี 3 ท่านผู้ตรวจสอบภายในและท่านผูอ้่านทุกท่าน จดหมายข่าวฉบับนี้เป็นฉบับท่ี 27 ซึง่เป็นไตรมาสท่ี 3 
ของงบประมาณ 2558 จะเหลอืเพียง 3 เดอืนเท่านั้น ก็จะสิ้นปีงบประมาณ 2558 แล้ว หนว่ยงานควรเร่งด าเนนิงานตามแผน   ของงบประมาณ 2558 จะเหลอืเพียง 3 เดอืนเท่านั้น ก็จะสิ้นปีงบประมาณ 2558 แล้ว หนว่ยงานควรเร่งด าเนนิงานตามแผน   ของงบประมาณ 2558 จะเหลอืเพียง 3 เดอืนเท่านั้น ก็จะสิ้นปีงบประมาณ 2558 แล้ว หนว่ยงานควรเร่งด าเนนิงานตามแผน   
ท่ีวางไว้ และเช่นเคยเราได้น าความรู้เกี่ยวกับตรวจสอบภายในและสาระน่ารูอ้ื่นๆ อกีมากมายท่ีวางไว้ และเช่นเคยเราได้น าความรู้เกี่ยวกับตรวจสอบภายในและสาระน่ารูอ้ื่นๆ อกีมากมายท่ีวางไว้ และเช่นเคยเราได้น าความรู้เกี่ยวกับตรวจสอบภายในและสาระน่ารูอ้ื่นๆ อกีมากมาย
น ามาฝากท่านเช่นเดิม เรามาเริ่มต้น กนัเลยนะคะ .....  น ามาฝากท่านเช่นเดิม เรามาเริ่มต้น กนัเลยนะคะ .....  น ามาฝากท่านเช่นเดิม เรามาเริ่มต้น กนัเลยนะคะ .....     

(นำงพรทิพย์  ธรรมปรีชำ)(นำงพรทิพย์  ธรรมปรีชำ)  
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนตรวจสอบภำยในผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน  

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

   
   
   
   

ดื่มนมชนิดไหน? เวลาไหน? ได้ประโยชน์สูงสุด                                                     
 นม จัดเป็นเครื่องดื่มที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากที่สุดอุดมไปด้วยสารอาหารบ ารุงร่างกาย
และสมอง ดื่มได้ในทุกเพศ ทุกวัย แต่ …. หลายๆคนพบกับปัญหาจากการดื่มนม เช่น ท้องเสีย 
ปวดท้อง ท้องผูก ปัญหาดังกล่าวอาจเกิดจากเราดื่มนมไม่ถูกกับช่วงการท างานของน้ าย่อย    
ในกระเพาะและส าไส้ แล้วเวลาไหนบ้างที่ดื่มนมแล้วจะดีต่อสุขภาพมาดูกันค่ะ         

นาฬิกาการดื่มนม   

 เลือกดื่มนมในช่วงเวลา 05.00 – 07.00 น. ....  เหมาะกับการเลือกดื่มนมเปรี้ยวมากที่สุด เพื่อกระตุ้นการท างานของล าไส้ใหญ่ ส่งเสริม
กระบวนการขับถ่ายให้ดียิ่งขึ้น               
 เลือกดื่มนมในช่วงเวลา07.00 – 09.00 น. ....  หลังรับประทานอาหารเช้า เป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับดื่มนมพาสเจอร์ไรส์รสกาแฟรสช็อกโกแลต 
หรือมอลต์ที่ให้พลังงานและส่งเสริมกระบวนการย่อยให้ดียิ่งขึ้น           
 เลือกดื่มนมในช่วงเวลา 09.00 – 12.00 น. .... เวลานี้เป็นช่วงเวลาที่มนุษย์เราเริ่มใช้สมองมากขึ้นเพราะเป็นช่วงเวลาท างาน เวลาเรียน ควร
เลือกดื่มนมหรือโยเกิร์ตไขมันต่ าที่ให้ทั้งกลูโคสและกระตุ้นการท างานเซลส์สมองช่วยให้ปลอดโปร่งจ าและตัดสินใจได้ดีขึ้น     
 เลือกงดดื่มนมช่วงเวลา  17.00 – 20.00 น. เลือกดื่มผลไม้แทน ... ช่วงเย็น เป็นช่วงที่ร่างกายของเรามีการกระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิตมาก
ที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการออกก าลังกาย เดินทางกลับบ้าน พราะฉะนั้น ไม่เหมาะที่จะดื่มนม ควรเลือกเป็นการดื่มน้ าผลไม่แทน   
 เลือกงดดื่มนมช่วงเวลา 21.00-23.00 น. .... ดึกแล้วเป็นช่วงที่ร่างกายต้องการพักผ่อน ควรเลือกดื่มนม UHT ชนิดจืดแต่อุ่นๆ เพื่อให้ร่างกาย
ผ่อนคลายและหลับสบายมากขึ้น              
 งดดื่มนม  23.00-05.00 น. .... เนื่องจากเป้นช่วงระบบการท างานของร่างกายโดยเฉพาะระบบการย่อน้ าย่อยต่างๆพักการท างาน ควรนอนหลับ
พักผ่อนและงดเครื่องดื่มทุกชนิดในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อให้ร่างกายพักผ่อนเต็มที่และตื่นขึ้นมาอย่างสดชื่นในเช้าวันใหม่  

 นมจัดเป็นอาหารที่มากคุณค่า แต่หากเลือกดื่มไม่ถูกชนิด ไม่ถูกเวลา อาจท าให้คุณพลาดประโยชน์ที่ดีจากการดื่มนมไป  เมื่อทราบนาฬิกานมแล้ว 
ควรหันมาดื่มนมให้ตรงเวลาและตรงชนิดเพื่อสุขภาพที่ดีกว่ากันค่ะ  

      ขอขอบคุณขอมูลจาก http://www.mamaexpert.com/topic/10795               

 

ดื่มนมเวลาไหนได้ประโยชน์
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 ประการท่ี 1 การจดัโปรแกรมเชิญผู้เชี่ยวชาญมาเสริมความรู้  
ผู้ท่ีมีความรู้ภายในองค์กรท่ีปฏิบัติงานตามหน่วยงานต่างๆ อาจจะมี
ความรู้และภูมิปัญญาในการบรหิารองค์กรอย่างดี ซึ่งทีมตรวจสอบ
ภายในอาจจะเชิญมาให้ความรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ ทีมตรวจสอบ
ภายใน และสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงงานการ ตรวจสอบ
ภายในให้มากขึ้น ขณะเดียวกนัแขกรับเชิญเองจะเพิ่มความเข้าใจ     
ในมุมมอง และจุดยืนของงานตรวจสอบมากขึ้น เทคนิคแบบนีเ้ป็น
การ แบ่งปันและแลกเปล่ียนความรู้ ทักษะ การดำเนินงานบางอย่าง
ท่ีฝังอยู่ ภายในตัวบคุคลใหเ้ป็นองค์ประกอบในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่
งาน ตรวจสอบในเรื่องท่ีมีความเฉพาะตัวและความซับซ้อนมากเป็น
พิเศษในบางเรื่อง   

 ประการท่ี 2 เทคนคิการประเมินผลการตรวจสอบรายบุคคล 
หากพบว่าการตรวจสอบติดต่อกัน 3 ปี ของบุคคลใดบคุคลหนึ่งใน 
ทีมตรวจสอบไม่ได้มีการพฒันาใหด้ขีึ้น กต็้องถือว่าผลการพัฒนาและ 
ปรับปรุงคุณภาพของงานตรวจสอบของผูต้รวจสอบ คนนั้นไม่ผ่าน 
และ ควรจะมอบหมายให้ปฏิบัตงิานด้านอ่ืนๆแทน อย่างไรกต็าม 
เทคนิคนี้จะทำได้ก็ต่อเมื่อมีการระบเุกณฑ์ ในการยกระดับคุณภาพ
งานตรวจสอบรายบุคคลล่วงหน้า และสื่อสาร หรือชี้แจงให้ผูต้รวจ
สอบทุกคนรับทราบก่อน เพื่อจะได้วาง แนวทางของตนเองในการ
ปรับปรุงคุณภาพของงานการตรวจสอบของตน  

 ประการท่ี 3 การปรับปรงุคุณสมบัติของผู้ท่ีจะเข้ามาทำหน้าท่ี 
ผู้ตรวจสอบ ด้วยการสรรหาบคุคลท่ีมาจากสายงานอาชีพหรือมีพื้น
ความรู้ในภาค ราชการที่กว้างขวางขึ้น นอกเหนือจากคนที่จบสาขา
บัญชี อย่างเดียว นอกจากนั้นการหล่อหลอมผู้ตรวจสอบให้ใสใ่จ  
ในการทำงาน ในการแสวงหาความรู้ในภาคราชการใหค้รบวงจรยงัตอ้งใช้
เวลาและ อาจจะไม่ประสบความสำเรจ็กบับคุคลทุกคน  

 ประการท่ี 4 การยอมรับให้ใช้บุคลากรจาภายนอกมาเป็น 
ทรัพยากรร่วม (Co-Sourcing) เนื่องจากงานการตรวจสอบจะมีบาง
ช่วงที่ปริมาณงาน มากกว่าปกติ แต่หลังจากเสร็จสิ้นแล้วความ
ต้องการใชบุ้คลากรก็จะลดลง การว่าจ้างบุคลากร ให้ครบทุก
อัตราท่ีต้องการโดยพิจารณาจากช่วงเวลาท่ีปริมาณ งานสูงสุด
จะมีผลให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพนักงานสูงตามไปด้วย   

ความจ าเป็นในการพฒันางานตรวจสอบภายใน  

  

  หน้าเหมือนในหลวงจัง... เคยมีคนเล่าให้ฟังว่า ครั้งหน่ึงพ่อหลวงทรงเสด็จไปทีตลาดสด 
ทรงแวะไปเสวยก๋วยเตี๋ยว แม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยว เห็นก็สงสัยจึงทูลถามท่านว่า "ท าไมหน้าเหมือนในหลวงจัง?" 
ท่านไม่ตอบอะไรได้แต่ยิ้มๆ ทรงจ่ายเงินค่าก๋วยเตี๋ยว แล้วตรัสชมว่าก๋วยเตีย๋วอร่อย ส่วนแม่ค้ามารู้ที่หลัง  
ว่าเป็นท่านก็ได้แต่ปลื้ม...  

มุมมุมมุมอมอมอมยิ้มยิ้มยิ้ม   

 

 วิธีการท่ีมีการใช้บุคลากรชั่วคราวมาทางานร่วม จงึเปน็
ทางออกหนึง่  ท่ีหลายองค์กรนำมาใช้กับงานตรวจสอบภายในเหตุผล
ท่ีทำให้ องค์กรใชว้ิธีการหาผู้รว่มงานเพิ่มเติมชั่วคราว ได้แก่  
 1) เพื่อลดช่องว่างด้านการขาดแคลนทักษะในบางด้าน โดย
เลือกบุคลากรร่วมชัว่คราวเฉพาะในส่วนท่ีขาดแคลนประสบการณ์ของ
บุคลากรท่ีมีอยู่  ในปัจจุบัน ซึ่งสามารถทำได้เร็วกว่าวิธีการสรรหา
เข้ามาร่วมงานถาวร       
 2) เพื่อเพิ่มความยดืหยุ่นในการปรบัแผนงานการตรวจสอบได้
ตามความจำเป็นด้วยการดงึบุคลากรชั่วคราว เข้ามาทำการตรวจสอบ
เฉพาะเจาะจงในบางด้านของการดำเนินราชการที่บคุลากรที่มีอยู่ไม่
ถนัดและส่งกลับสู่หนว่ยงานเดิมเมือ่ไม่มีความจำเป็นแล้ว  
 3) เพื่อการบรหิารและประหยัดต้นทุนการดำเนินงานของ 
หน่วยงานตรวจสอบ โดยสามารถปรับเพิ่มและลดค่าใช้จ่าย ด้าน
บุคคลในงานตรวจสอบได้ดขีึ้นตามความต้องการ ขณะที่สามารถ 
จัดหาบุคลากรที่มีคุณภาพและความเชี่ยวชาญเฉพาะตามท่ีต้องการได้
ด้วย  

 ประการท่ี 5 การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการช่วยบริหารการ
ตรวจสอบ ในระยะหลังๆ งานตรวจสอบมีความสนใจ และพยายาม
หาช่องทางในการนำเอาเทคโนโลยใีหม่ มาช่วยงานการตรวจสอบมาก
ขึ้นเทคโนโลยีใหม่ๆยังสามารถ ชว่ยงานของผู้ตรวจสอบในรูปแบบ
การดำเนินงานบางอย่างท่ี ซับซ้อนและร่นระยะเวลาในการทำงาน
ตรวจสอบตามความจำเป็น  

 ประการท่ี 6 การสร้างสัมพันธภาพที่ดีขึ้นในกลุ่มผู้ตรวจสอบ 
ผู้บริหารและผู้ตรวจสอบภายนอก ผู้ตรวจสอบมีแนวโน้มท่ีจะให้
ความสำคัญกับ การปรับสัมพันธภาพกับผู้บริหารภายในองค์กรมาก
ขึ้น เพราะเห็นว่าความสัมพันธส์่วนนี้เปราะบางและวิกฤติมากท่ีสุด
นอกจาก กลุ่มผู้บริหารแล้วสัมพันธภาพที่ดีกับทุก ฝ่ายงานภายใน
หน่วยงานแล้ว การสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับทุกกลุ่มจะต้องมี
ความสมำ่เสมอ เพื่อให้เกดิความเขา้ใจซ่ึงกันและกัน รวมท้ังได้มี
โอกาสชี้แจงประเด็น หลักท่ีมีผลกระทบสำคัญต่อการดำเนินงานและ
ติดตามความคืบหน้า  หรือประเดน็ใหม่ๆ  

อ้างอิง : จุลสารตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th 

 เพื่อนำไปสู่การสร้างคุณค่าเพิ่มแกอ่งค์กร ทำให้งานตรวจสอบภายในต้องแสวงหาเทคนิค หลายเทคนคิมาช่วยให้งานการ
ตรวจสอบภายในสามารถสร้างประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล มากขึ้นผลการสำรวจบุคลากรทีเ่กี่ยวข้องด้านการตรวจสอบใน
ต่างประเทศได้มขี้อเสนอเกี่ยวกับ เทคนิคการปรับปรุงประสิทธิภาพของงานการตรวจสอบภายในหลายประการ ได้แก่    
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 สรุปกิจกรรมการด าเนินงานในไตรมาส 3 เดือน เมษายน - มิถุนายน 2558                     

 - ด้านการตรวจสอบภายใน ส านักงานตรวจสอบภายในได้ด าเนินการเข้าตรวจสอบหน่วยงานในสังกัดรวม 3 หน่วยงาน 
ได้แก่ 1.ส านักงานวิทยาเขตวังไกลกังวล ครั้งที่ 1 2.สถาบันวิจัยและพัฒนา 3.กองคลัง  

 - ส านักงานตรวจสอบภายใน เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ ดังนี้ 

 

 - 1 เม.ย. 58 โครงการสัมมนาทบทวนวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ ณ ห้องประชุมคชาธาร ส านักงานอธิการบดี     
โดย ผอ.พรทิพย์ ธรรมปรีชา, น.ส.ชาครยิา รักไทย, น.ส.ขวัญใจ คงชพี และน.ส.จติสภุา หนองเป็ด 

 - 29 เม.ย. 58 โครงการพฒันาระบบบรหิารงานบคุคล (การประเมินผลปฏิบตังิานของพนกังานมหาวทิยาลัย) ณ หอ้งประชมุคชาธาร 
โดยนางศภุรัตน์ วงศ์ศรี  

 - 7 พ.ค. 58 ประชุมหัวหน้าหน่วยงาน ณ ห้องประชุมคเชนทร์ โดย ผอ.พรทิพย์ ธรรมปรขีา 
 - 15-16 พ.ค. 58 โครงการการเขยีนหนังสือราชการให้ถูกต้อง ณ อูหลงรีสอร์ท ราชบุรี โดย ผอ.พรทิพย์ ธรรมปรีชา 

และนางศุภรตัน์ วงศศ์ร ี
 - 26 พ.ค. 58 โครงการฝึกอบรมการสร้างความตระหนัก เรื่องความม่ันคงปลอดภัยสรสนเทศ ณ หอ้งประชุม RMUTR 

IT ACADEMY ชัน้ ๒ อาคารส านักวิทยบริการฯ โดย ว่าท่ี ร.ต. ทิชากร เกตุแก้ว 
 - 4-5 มิ.ย. 58 โครงการประกนัคณุภาพการศึกษา “การอบรมเชิงปฏิบัติการการควบคุมภายใน” ณ ห้องประชุม 8601 

ชั้น 6 คณะบริหารธุรกิจ โดย ผอ.พรทิพย์ ธรรมปรีชา, น.ส.ชาคริยา รักไทย, น.ส.จิตสุภา หนองเป็ด, 
น.ส.ขวัญใจ คงชีพ และว่าท่ี ร.ต. ทิชากร เกตุแก้ว 

 - 12-13 มิ.ย. 58 ศึกษาอบรมในหลักสูตร “กฎหมายและระเบียบส าหรับงานการคลัง” รุน่ท่ี 3 ณ โรงแรมปริ๊นพาเลซ 
มหานาค กรุงเทพฯ โดย น.ส.จติสุภา หนองเป็ด 

 - 17 มิ.ย. 58 การพิจารณาแผนกกลยุทธ์ พ.ศ. 2559-2563 ณ หอ้งประชุมคเชนทร์ ชั้น 3 ส านักงานอธิการบดี  
โดย ผอ.พรทิพย์ ธรรมปรีชา 

 - 18-19 มิ.ย. 58 โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการวเิคราะห์อัตราก าลังฯ (คณะกรรมการจัดท ากรอบ
อัตราก าลัง (สายสนับสนุน) ปีงบประมาณ 2559-2562) ณ ห้องประชุม 8601 ชั้น 6 คณะบริหารธุรกิจ      
โดย ผอ.พรทิพย์ ธรรมปรีชา 

 - 25-26 มิ.ย. 58 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านงบประมาณการเงิน บัญชีและพสัดุ ณ เดอะเลกาซ่ี ริเวอร์แคว รีสอร์ท 
จ.กาญจนบุรี โดยนางศภุรัตน์ วงศ์ศรี 

 - 30 มิ.ย. 58 ร่วมพิธีบวงสรวงบ้านราชมงคลชมคลื่นและร่วมงานแถลงข่าว ณ บ้านพักราชมงคลชมคล่ืน จ.ประจวบฯ        
โดย ผอ.พรทิพย์ ธรรมปรีชา 

 

ส านกังานตรวจสอบภายในเขา้ร่วมกิจกรรมส านกังานตรวจสอบภายในเขา้ร่วมกิจกรรมส านกังานตรวจสอบภายในเขา้ร่วมกิจกรรม   



ท่ีปรึกษาท่ีปรึกษาท่ีปรึกษา---บรรณาธิการบรรณาธิการบรรณาธิการ                                                               
นางพรทิพย์ ธรรมปรชีา 

กองบรรณาธิการ                                            กองบรรณาธิการ                                            กองบรรณาธิการ                                            
นางสาวประทีป   รักไทย                นางสาวประทีป   รักไทย                นางสาวประทีป   รักไทย                
นางสาวจติสุภา   หนองเป็ด                
นางสาวขวัญใจ   คงชีพ                    
ว่าท่ี ร.ต.ทิชากร  เกตุแก้ว                 
นางศุภรตัน์     วงศ์ศร ี

พิสูจน์อักษรพิสูจน์อักษรพิสูจน์อักษร                                                                              
นางสาวขวัญใจ   คงชีพ 

ออกแบบออกแบบออกแบบ                                                                                    
นางศูภรตัน์    วงศ์ศร ี

จัดท าโดยจัดท าโดยจัดท าโดย                                                                              
ส านักงานตรวจสอบภายใน มหาวทิยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรตันโกสนิทร ์
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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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ภาพกิจกรรมภาพกิจกรรม  

คนแพ้ไม่ใช่คนที่คนแพ้ไม่ใช่คนที่คนแพ้ไม่ใช่คนที ่  

........ล้มเหลว........ล้มเหลว........ล้มเหลว   

คนล้มเหลวคือ...คนล้มเหลวคือ...คนล้มเหลวคือ...   

คนที่ล้มเลิกต่างหากคนที่ล้มเลิกต่างหากคนที่ล้มเลิกต่างหาก   

โครงการท าบญุตกับาตรหนงัสือ ถวายเปน็พระราชกศุล  
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสินทร ์

วนัที ่ ๒  เมษายน  ๒๕๕๘ 
 

โครงการการเขียนหนงัสือ 
ราชการใหถู้กต้อง 

วันที่ ๑๕ - ๑๖ พ.ค. ๒๕๕๘ 

กิจกรรมที่เข้ารว่มกบั

ทางมหาวิทยาลัย 

ฝึกทดลองการใช้ระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์ 


