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บรรณาธิการทกัทายบรรณาธิการทกัทาย  
 สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ      พบกันอีกเช่นเคย...ส าหรับจดหมายข่าวฉบบันี้ ขอถือโอกาสส่งความสุขวันปีใหม่ไทยและคลายร้อนพบกันอีกเช่นเคย...ส าหรับจดหมายข่าวฉบบันี้ ขอถือโอกาสส่งความสุขวันปีใหม่ไทยและคลายร้อนพบกันอีกเช่นเคย...ส าหรับจดหมายข่าวฉบบันี้ ขอถือโอกาสส่งความสุขวันปีใหม่ไทยและคลายร้อน
ด้วยภาพประเพณีสงกรานต์ ความเป็นมาและเกร็ดความรู้ ตามด้วยเนื้อหาที่ส าคญัในจดหมายข่าวฉบับนี้ ได้แก่ สาระน่ารู้ ด้วยภาพประเพณีสงกรานต์ ความเป็นมาและเกร็ดความรู้ ตามด้วยเนื้อหาที่ส าคญัในจดหมายข่าวฉบับนี้ ได้แก่ สาระน่ารู้ ด้วยภาพประเพณีสงกรานต์ ความเป็นมาและเกร็ดความรู้ ตามด้วยเนื้อหาที่ส าคญัในจดหมายข่าวฉบับนี้ ได้แก่ สาระน่ารู้    
มุมวิชาการ ในหัวข้อ ดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคม มุมวิชาการ ในหัวข้อ ดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคม มุมวิชาการ ในหัวข้อ ดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคม “Digital Economy” “Digital Economy” “Digital Economy” และกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานตรวจสอบภายในค่ะและกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานตรวจสอบภายในค่ะและกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานตรวจสอบภายในค่ะ   
   
   

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

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

  

 ผักเป็นอาหารท่ีมีประโยชน์มากมาย นอกจากผักจะ
เสริมสร้างระบบภูมคิุ้มกันแล้ว ยาบางชนิด หรือหมอรกัษาบางโรค 
ยังคงพึ่งคุณประโยชน์ของผกัในการรักษาโรค เพราะสารของผักแต่
ละชนิดยังชว่ยป้องกนัรักษาโรคได้ดี อย่ามองข้ามผักใกล้ตวั 
ประโยชน์อันน่าท่ึงจากธรรมชาติ รอให้เราเลือกสรรไปรับประทาน 
เพื่อช่วยตอ่สู้กับโรคร้าย 
 - ใบขี้เหล็ก  สรรพคุณทางยาของใบขี้เหล็ก มีสารชนดิหนึ่งท าใหน้อนหลับไดด้ี     แก้ท้องผูกได้ดี และบ ารงุ
ร่างกายให้กระชุ่มกระชวย 
 - หัวปลี ในหัวปลีมธาตุเหล็ก ช่วยบ ารุงเลือด แก้โลหติจาง ลดน้ าตาลในเลือดได ้   แก้โรคเกี่ยวกับล าไส้ 
 -มะระขี้นก เป็นยาชนะเบาหวานสดุยอด ช่วยลดน้ าตาลในเลือดอันเปน็สาเหตุของเบาหวาน และสามารถ
ชะลอการเกิดต้อกระจกซึ่งเป็นอาการแทรกของเบาหวาน 
 -ผักต าลึง จัดเป็นสรรพคณุทางยาเยอะ ผลอ่อนท่ีกา้นดอกเร่ิมจะหลุดทานสดได้กรอบอร่อย ไม่ขม เป็นยา
บ ารุงรักษาปากเป็นแผลได้ ใช้ในการรักษาพวกผื่นแพ้ ต าแย หมามุ่ย หนอนต้น บุง้ หอยคัน มดคันไฟ ผื่นจากน้ า
เสีย ผื่นคนัชนิดไม่รูส้าเหตุ เริม งูสวัด สุกใส หัด ฝี หนอง เป็นต้น 
 ทานต าลึงเพือ่ระบายท้อง ลดอาการอึดอัดท้องหลังกนิอาหาร เนื่องจากมสีารช่วยย่อยแล้ว และช่วยแก้ร้อน
ใน เป็นตน้ สิ่งส าคญั ต าลึงเป็นยาพื้นบ้านใช้รักษาหวานเบา ท้ังราก เถา ใบ ใช้ได้หมด มีสตูรต ารับหลายหลาก 
 -แครอท ผักท่ีให้เบต้าแคโรทีนสูง ซึ่งสารท่ีพบในแครอทช่วยเพิ่มภูมิต้านทานให้แกร่่างกาย มีคุณสมบัติเป็นยา
แก้เชื้อ ออกฤกธิใ์นการรกัษา แกห้วดั ไอ เจบ็คอ ปอดอักเสบ ลดอาการอกัเสบ และบวมได้ ถ้าใช้ทาผิวภายนอกช่วย
ลดอาการแสบร้อนของผวิเนื่องจากโดนแดดเผาไหม้ ลดฝ้าและรอยด่างด าได้ ช่วยป้องกันลดมะเร็งปอด มะเร็ง
มดลูก กระเพาะอาหาร และเต้านม ช่วยฟื้นฟผูู้ป่วยในระยะพักฟื้น ลดความอ่อนเพลียเหนื่อยง่าย รักษาล าไส้
อักเสบ ช่วยเสริมสร้างเม็ดเลือดขาว บรรเทาอาการข้ออักเสบ ช่วยล้างพิษในตับ บ ารุงสายตา แกต้าฝ้าฟ่าง บ ารุง
ผิว ชะลอความชราของผิวพรรณได้ด ี 
 

 

 

ป้องกันโรคด้วยผกัท่ีควรไม่ควรมอบข้าม  
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จดหมายข่าวจดหมายข่าว  

   มุมเล่าสู่กันฟังมุมเล่าสู่กันฟังมุมเล่าสู่กันฟัง 

http://health.sanook.com/disease/cancer/
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 ปัจจุบันภาครัฐไดใ้ห้ความส าคัญในการผลักดนันโยบายเศรษฐกจิและสังคมดจิิทัล (Digital Economy) ที่มุ่งเนน้การน าเทคโนโลยี

ดิจิทัลมาสนับสนุนและขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยมีวิสัยทัศน์ทีจ่ะปรับเปลี่ยนประเทศสู่รูปแบบใหม่ เพือ่การ

พัฒนาเข้าสู่เศรษฐกจิดจิิทัลอยา่งยั่งยนื จงึจ าเป็นต้องมแีผนพัฒนารัฐบาลดจิิทัลที่มีความชดัเจนเกี่ยวกับทิศท างการพฒันาใน

ระดับประเทศที่สอดคล้องกันทกุหน่วยงาน โดยมีองค์ประกอบของยุทธศาสตร์กรอบการพฒันาและแผนการด าเนินงาน (Roadmap) 

เพื่อเป็นแนวทางการยกระดับขดีความสามารถเชิงดิจทิัลของภาครัฐไทยในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ทัง้นี้สามารถสรปุแนว

ทางการพฒันารัฐบาลดิจิทัลระยะ 2 ปี เป็น 4 ยุทธศาสตร์ ดงันี้ 

 นอกจากนี้ ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนกิส์ยังมี การบูรณาการเช่ือมโยงข้อมูลผ่านระบบกลาง เพื่อให้สามารถแลกเปล่ียน
ข้อมูลของทุกหนว่ยงาน ได้ในวงกว้าง มีมาตรการในการควบคุมความปลอดภัยและความเป็นสว่นตัวของข้อมูล โดยการเปน็
ศูนย์กลางของแอปพลิเคชั่นภาครัฐ (Government Application Center : GAC) ในการรวบรวม Government Mobile         
Application เพื่อให้บรกิารแก่ประชาชน เช่น การไฟฟ้านครหลวง องค์การขนส่งมวลชนกรงุเทพ ส านักงานประกนัสุขภาพแห่งชาติ 

ฯลฯ และมกีารให้บริการของรัฐบาลที่เปิดตัวใหม่ภายใต้ GovChanel 
(Government Access Channel) เป็นศูนยก์ลางบริการภาครัฐส าหรบั
ประชาชน ผ่านระบบ “ภาษีไปไหน” เพื่อตรวจสอบการใชจ้่ายภาครัฐ 
ลดคอรัปชั่นและสร้างความมัน่ใจ โดยอยู่ในรูปแบบเว็บไซต์ ซึ่งถือเป็นการ
พัฒนาตอยอดจากขอ้มูลการจดัซื้อจัดจ้างที่กรมบัญชีกลางน ามาเปิดเผยใน
รูปแบบของ Open Government Data ผ่านศูนยก์ลาวข้อมูลเปิดภาครัฐ 
(Data.go.th) โดยรัฐบาลได้มอบหมายให้กรมบัญชีกลาง ส านกังาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ส านัก
งบประมาณ และส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกันท าข้อตกลงความ
ร่วมมอืหรอื MOU เพื่อพัฒนาระบบอย่างตอ่เนื่อง ท าให้ประชาชนได้รับรูว้่า
ภาษีของประชาชนทุกคนถูกใชจ้า่ยไปกับโครงการใดบ้าง ผ่านเวบ็ไซต์ 
govspending.data.go.th จะสามารถเห็นภาพรวมการใช้งบประมาณทัง้
ประเทศได้ โดยประชาชนสามารถตรวจสอบความโปรง่ใสและรอ้งเรียน     

  สิ่งที่ผดิปกต ิ

ข้อมูลอ้างองิ : จุลสารตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง   

ดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคม 
(DiGiTAL ECONMY) 

จากแนวทางการพฒันารัฐบาลดิจิทัล 4 

ยุทธศาสตร์ อาจกอ่ให้เกิดความเสี่ยงหลาย

ประการทีผู่้บริหารองค์กร ควรค านึงถงึ ซ่ึงหาก

องค์กรไม่มกีารบริหารจดัการและการรักษาความ

ปลอดภัยดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม

และรัดกมุเพียงพอ ก็อาจส่งผลกระทบตอ่การ

ด าเนินงานหรือสร้างความเสียหายต่อองคก์รอยา่ง

หลีกเลี่ยงไมไ่ด้ ซ่ึงรัฐบาลไดใ้ห้ความส าคัญกับ

นโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจภาคการเงินทีจ่ะช่วย

ขับเคลื่อนทุกภาคส่วนของประเทศก้าวสู่ความเป็น 

Digital Economy โดยก าหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างระบบการช าระเงนิแบบอิเล็กทรอนกิส์แห่งชาติ หรือ 

National e-Payment Master Plan ทั้งนี้เพื่อให้การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม ลด

หรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงทีอ่าจจะเกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสนองรับนโยบายของรัฐบาล ตวัอยา่งของ

สถาบันการศึกษาทีไ่ด้ น าเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ประโยชน์ในภารกจิที่ส าคัญ เช่น ระบบการรับนักศึกษา ระบบ

ลงทะเบียน ระบบการรับช าระเงินค่าลงทะเบียน และภารกิจสนับสนุน เช่น ระบบการบริหารพัสดุ ระบบการบัญชีการเงิน 

และระบบบริหารจดัการ    การด าเนนิการดังกล่าวต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่อาจเกดิขึ้นได้ ซ่ึงผู้ตรวจสอบภายในมีบทบาท

ส าคัญในการตรวจสอบ และรายงานผลใหผู้้บริหารได้รับทราบและพิจารณาตดัสินใจทางการบริหารใหถู้กต้อง และ

เหมาะสมต่อไป 
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 สรุปกิจกรรมการด าเนนิงานในไตรมาส 2 เดือน มกราคม - มีนาคม 2560                     

 - ด้านการตรวจสอบภายใน ส านักงานตรวจสอบภายในไดด้ าเนนิการเข้าตรวจสอบหนว่ยงานในสังกัดรวม 6 หนว่ยงาน   
ได้แก่ 1.กองอาคารสถานทีย่านพนะและภมูทิศัน ์2.คณะวศิวกรรมศาสตร ์(ศาลายา) 3.วทิยาลยัเพาะชา่ง 4. ส านกังานวทิยาเขตวงัไกลกงัวล         
5. คณะศลิปะศาสตร ์(ศาลายา) และ 6.คณะศลิปะศาสตร ์(พืน้ทีบ่พติรพมิขุ จกัรวรรด)ิ 

 - ส านักงานตรวจสอบภายใน เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ดงันี้ 

 - 5-6 ม.ค. 60   กจิกรรม เรือ่ง “การใหแ้ละการแบ่งปัน” ณ ลานประตมิากรรม/หอ้งประชมุบัวสวรรค ์โดยบุคลากร ตสน. ทกุคน 
 - 12-13 ม.ค. 60   โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารมหาวิทยาลัย เรื่อง “กฎหมายส าหรับผู้บริหาร” ณ ธนัฐธิชาบุรี เลค รีสอร์ท  

 แอนสปา จ.เพชรบุรี โดย ผอ.พรทิพย์ ธรรมปรีชา 
 - 17 ม.ค. 60 ประชุมแตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนินการเลือกตัง้คณะกรรมการอ านวยการเลอืกตัง้กรรมการสภามหาวิทยาลัย

คณาจารย์ประจ าและข้าราชการ ห้องประชมุ 1 ชัน้ 2 โดย ผอ.พรทิพย์  ธรรมปรีชา 
 - 19 ม.ค. 60 ประชุมหัวหน้าหนว่ยงาน ครัง้ที ่1/2560 ณ หอ้งประชมุคเชนทร์ ชั้น 3 โดย ผอ.พรทิพย์ ธรรมปรีชา 
 - 11-20 ม.ค. 60 โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผูต้รวจสอบภายในภาครัฐ  (CGIA) ประจ าปีงประมาณ 2560 หลักสูตร 

Intermediate ด้าน Financial and Compliance โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ ถนนรองเมือง กรงุเทพฯ        
โดย วา่ที่ ร.ต. ทิชากร  เกตแุก้ว 

 - 23-25 ม.ค. 60 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านไอทีด้วยใบประกาศบัตรวิชาชีพมาตรฐานระดับสากล IC3 Digital Literacy            
Certification ณ บริษัท เออาร์ไอที จ ากัด โดย ว่าที่ ร.ต. ทิชากร  เกตุแก้ว 

 - 26 ม.ค. 60 โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ณ ห้องคเชนทร์ ชั้น 3                  
โดย  น.ส.ชาคริยา  รักไทย 

 - 30-31 ม.ค. 60 โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการ “การพฒันาบุคลากรเพื่อการบรหิารจดัการเครือข่าย” ณ IT Service Center ชั้น 
2 ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย นางศุภรตัน ์ วงศ์ศรี 

 - 30 ม.ค.-9 ก.พ. 60  โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนยีบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) ประจ าปีงบประมาณ 2560 
หลักสูตร Intermediate ด้าน Information Technology ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ ถนนรองเมอืง กรุงเทพ 
โดย วา่ที่ ร.ต. ทิชากร  เกตแุก้ว 

 - 1 ก.พ. 60 ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพรอ้มกีฬาบุคลากรสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครัง้ที่ 36 
“พะเยาเกมส์” ณ ห้องประชุมคเชนทร์ ชั้น 3 โดย ผอ.พรทพิย์  ธรรมปรีชา 

 - 8 ก.พ. 60 โครงการทบทวนคู่มือตัวชีว้ัดและลงนามค ารับรองการปฏิบัติงานดีเดน่ ณ ห้องประชุมคชาธาร                    
โดย ผอ.พรทพิย์  ธรรมปรีชา 

 - 16-17 ก.พ. 60 โครงการพัฒนาบุคลากร เรือ่ง หลักการเขียนรายงานการประชมุ และสรุปมตทิี่ประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ   
ณ โรงแรมซิลเวอร์ วู้ด รีสอร์ท  จ.นครปฐม โดย นางศุภรัตน์  วงศ์ศรี  

 - 6-8 มี.ค. 60 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านงบประมาณ การเงิน บัญชีและพัสดุ ณ คุ้มพญาซอรีสอร์ท จ.สมทุรสงคราม        
โดย น.ส.จติสุภา  หนองเป็ด และ นางศุภรัตน์  วงศ์ศรี 

 - 6-12 มี.ค. 60 โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผูต้รวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) ประจ าปีงบประมาณ 2560 หลักสูตร 
Advanced ด้าน “Perfornance Operation and Management” ณ โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพฯ 
โดย น.ส.ชาคริยา  รักไทย 

 - 15 มี.ค. 60 ประชุมหัวหน้าหนว่ยงาน ครัง้ที ่2/2560 ณ หอ้งประชมุคเชนทร์ ชั้น 3 โดย ผอ.พรทิพย์  ธรรมปรีชา 
 - 15-17 มี.ค. 60 งานสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ ปี 2560 เรื่อง การสง่เสริมการมีงานท าส าหรับผู้สูงอายุ ณ โรงแรมอะเดรียติก 

พาเลซ ถนนเพชรบุรตีัดใหม่ กรงุเทพฯ โดย ผอ.พรทิพย ์ ธรรมปรีชา 
 - 17 มี.ค. 60 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานด้านการประกันคุณภาพ ส านกังานอธิการบดี ณ หอ้งประชมุ 1 ชั้น 2         

โดย น.ส.ชาคริยา  รักไทย 
 - 22-24 มี.ค. 60 โครงการสัมมนาทบทวนวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ ณ สวนไทรโยค จ.กาญจนบุรี โดย ผอ.พรทพิย์ ธรรมปรีชา 

และ น.ส.ขวัญใจ  คงชีพ 
 - 23-24 มี.ค. 60 โครงการเครือข่ายการจดัการความรูน้ักตรวจสอบภายในระหวา่งมหาวิทยาลัย ณ สถาบันบัณฑิตพฒัน- 

บริหารศาสตร์ ณ โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรงุเทพฯ โดย น.ส.ชาคริยา รักไทย และ น.ส.จิตสุภา หนองเป็ด 
 - 30 มี.ค.-2 เม.ย. 60  โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนยีบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) ประจ าปีงบประมาณ 2560 

หลักสูตร Advanced ด้าน “Information Technology” ณ โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรงุเทพฯ                   
โดย น.ส.ชาคริยา  รักไทย และ น.ส. จิตสุภา  หนองเป็ด  

 
  

ส านักงานตรวจสอบภายในเข้าร่วมกิจกรรมส านักงานตรวจสอบภายในเข้าร่วมกิจกรรมส านักงานตรวจสอบภายในเข้าร่วมกิจกรรม   



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
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เรียนสูงมาแค่ไหนเรียนสูงมาแค่ไหนเรียนสูงมาแค่ไหน   
ไม่ใช่ประเด็นไม่ใช่ประเด็นไม่ใช่ประเด็น   
ท างานให้เป็นท างานให้เป็นท างานให้เป็น   

คือประเด็นที่ส าคัญคือประเด็นที่ส าคัญคือประเด็นที่ส าคัญ   

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ประจ ามหาวิทยาลัย  

ส านักงานตรวจสอบภายใน 

เข้าด าเนินการตรวจสอบ                    
คณะศิลปะศาสตร์ 

บพิตรพิมุข จกัรวรรดิ 
คณะศิลปะศาสตร์ ศาลายา 

ส านักวิทยาเขต        

วังไกลกังวล 

วิทยาลัยเพาะช่าง 

วิศวกรรมศาสตร์ ศาลายา 

กองอาคารสถานที่ฯ 


