
(ที่มา : สันทยากร อรรคฮาต 2558. (ออนไลน). แหลงที่มา : http://www.novabizz.com/NovaAce/Intelligence/การคิดเชิงระบบ.html/ 23 กุมภาพันธ 2558) 

ปที่ 4 ฉบับที่ 2 ประจำไตรมาสท่ี 1 เดือนมกราคม- มีนาคม 2559  

 สวัสดีคะ/ครับ ทานผูอานจุลสารตรวจสอบภายใน ฉบับน้ีทีมงานกองบรรณาธิการ

ไดรวบรวมความรูเก่ียวกับการคิดเชิงระบบ สัญญาและการชดใชทุนการศึกษาของรัฐบาล 

และเกร็ดความรูเก่ียวกับการประหยัดไฟฟา

          สุดทายนี้ทางทีมงานหวังเปนอยางยิ่งวาขอมูลเหลานี้จะเปนประโยชนแกผูอาน

ไมมากก็นอย และพบกับสาระดีๆ เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในและเกร็ดความรูตางๆ 

ในฉบับตอไปคะ/ครับ

การคิดเชิงระบบ (Systems Thinking)
 การคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) หมายถึง การคิดถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ที่มองภาพรวมอยางเปนระบบมีสวนประกอบ
ยอยๆ โดยอาศัยการคิดในรูปแบบโดยทางตรงและโดยทางออม
 การคิดระบบโดยทางตรง มุงกระทำโดยตรงมีเปาหมายกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไมจำแนกรูปแบบการคิดตามพื้นฐานของมนุษย 
แตแยกรูปแบบการคิดโดยมุงที่เปาหมาย หรือวัตถุประสงค โดยจำแนกออกเปน 3 แบบ ดังนี้
 1. การคิดเพื่อรูเขาใจหนวยระบบ
 2. การคิดเพื่อวิเคราะหและประเมินหนวยของระบบ
 3. การคิดเพื่อออกแบบและกอตั้งหนวยระบบ
 การคิดระบบโดยทางออม คือ พฤติกรรมทางสมองที่สมองกระทำกับวัตถุความคิด (Object of thinking) ซึ่งเรียกวา 
มโนมติ (Concept) มโนมติของคนเราอาจมีหลายมติ ซึ่งเกิดขึ้นจากประสบการณและการคิดขึ้นเองจากโลกแหงความเปนจริง 
หรือจินตนาการจากโลกมายา
 ในการที่สวนราชการจะเขาสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู โดยที่บุคลากรภายในหนวยงานสามารถพัฒนาความสามารถ
ท้ังในระดับบุคคล ระดับกลุม และระดับองคกรไดอยางตอเน่ือง และนำไปสูจุดมุงหมายท่ีบุคลากรระดับตางๆ ตองการอยางแทจริง 
ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติ 5 ประการ คือ
 1. การคิดเชิงระบบ (System Thinking) คือ คนในสวนราชการสามารถมองเห็นวิธีคิดและภาษาที่ใชอธิบายพฤติกรรม
ความเปนไปตางๆ ถึงความเช่ือมโยงตอเน่ืองของสรรพส่ิงและเหตุการณตางๆ ซ่ึงมีความสัมพันธ ผูกโยงกันเปนระบบ เปนเครือขาย
ดวยสภาวะการพึ่งพาอาศัยกัน สามารถมองปญหาที่เกิดขึ้นไดเปนวัฏจักรโดยนำมาบูรณาการเปนความรูใหม เพื่อใหสามารถ
เปลี่ยนแปลงระบบไดอยางมีประสิทธิผลสอดคลองกับความเปนไปในโลกแหงความจริง
 2. แบบแผนความคิด (Mental Model) คือ การตระหนักถึงกรอบแนวคิดของตนเอง รูปแบบความคิด ความเชื่อที่มี
ผลตอการตัดสินใจและการกระทำของตน และพยายามพัฒนารูปแบบ ความคิดความเช่ือใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของโลก 
และสามารถท่ีจะบริหารปรับเปลี่ยนกรอบความคิดของตนได
 3. การสรางพลังแหงตน (Personal Mastery) คือ การสงเสริมใหคนในองคกรสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองโดยการ
จัดทำกลไกตางๆ เพื่อสรางจิตสำนึกของคนในการเรียนรูสิ่งตางๆ เพิ่มเติมอยางตอเนื่อง ไมวาจะเปนโครงสรางหนวยงาน ระบบ
สารสนเทศ ระบบการพัฒนาบุคคล หรือแมแตระเบียบวิธีการปฏิบัติงานประจำวัน
 4. การกำหนดวิสัยทัศนรวม (Shared Vision) คือ การกำหนดกรอบความคิดเกี่ยวกับสภาพในอนาคตของหนวยงาน
ที่ทุกคนในหนวยงานมีความปรารถนารวมกันชวยกันสรางภาพอนาคตของหนวยงานเพื่อใหเกิดการเรียนรู ริเริ่มทดลองสิ่งใหมๆ 
ของคนในหนวยงาน และใหการทำงานเปนไปในทิศทาง หรือกรอบแนวทางท่ีมุงไปสูจุดเดียวกัน
 5. การเรียนรูรวมเปนทีม (Team Learning) คือ การแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณและทักษะวิธีคิด เพื่อพัฒนา        
ภูมิปญญาและศักยภาพของทีมงาน รวมทั้งการเรียนรูเกี่ยวกับการทำงานรวมกันเปนทีมดวย ซึ่งการเรียนรูและพัฒนาในเรื่องนี้ 
จะชวยใหการทำงานรวมกันในหนวยงาน มีความเปนทีมท่ีดีข้ึน ซ่ึงจะชวยใหสมาชิกแตละคนสามารถแสดงศักยภาพท่ีมีอยูออกมา
ไดอยางเต็มที่



สัญญาและการชดใชทุนการศึกษาของรัฐบาล

กรณีนักเรียนทุนรัฐบาล

 เมื่อนักเรียนทุนรัฐบาลสำเร็จการศึกษาแลว ถึงแมจะกอนครบกำหนดระยะเวลาที่ไดรับอนุมัติไวแตตน  ถือวาการอนุมัตินั้นๆ 

ไดสิ้นสุดลงแลว นักเรียนจะตองรีบเดินทางกลับประเทศไทยโดยทันที* และจะตองชดใชทุนโดยการปฏิบัติราชการในหนวยงานที่ทาง

ราชการกำหนดไมนอยกวา 2 เทาของระยะเวลาที่ศึกษาดวยทุนรัฐบาลและดวยทุนสวนตัว คือนับจากวันเริ่มรับทุนจนถึงวันที่เดินทาง

ออกจากประเทศศึกษาเพื่อกลับประเทศไทย  หากไมกลับมาปฏิบัติงานในประเทศไทยตามสัญญาการรับทุนจะตองชดใชทุนที่ทาง

ราชการไดจายไปพรอมเบี้ยปรับอีก 2 เทา คืนแกทางราชการ

 อนึ่ง สำหรับนักเรียนทุนรัฐบาลที่สำเร็จการศึกษาและเขาปฏิบัติราชการชดใชทุนแลว จะตองปฏิบัติราชการครบ  1 ปกอน 

จึงจะมีสิทธิลาไปศึกษาหรือฝกอบรมในตางประเทศอีกคร้ังหนึ่งได

 *เดินทางกลับประเทศไทยและรายงานตัวภายใน 20 วันปฏิทิน (สำหรับผูท่ีไดรับอนุมัติไปศึกษา/ฝกอบรมเกิน 1 ป) นับจาก

 1. กรณีทำวิทยานิพนธ คือ วันสงเลมวิทยานิพนธที่ไมตองมีการแกไขอีก  

 2. กรณีไมทำวิทยานิพนธ คือ วันที่สถานศึกษาระบุในปฏิทินการศึกษา (Academic Calendar) วาเปนวันสอบวันสุดทาย 

(last day of exam) 

กรณีนักเรียนทุนเลาเรียนหลวง

 กรณีของนักเรียนทุนเลาเรียนหลวง ตามสัญญาการรับทุนเลาเรียนหลวงนั้น 

นักเรียนทุนเลาเรียนหลวงมีขอผูกพันตามระเบียบ ก.พ.วาดวยทุนเลาเรียนหลวง พ.ศ. 2551 

วาจะตองกลับมาปฏิบัติงานในประเทศไทยเปนระยะเวลาเทากับระยะเวลาในการรับทุน 

หากไมกลับมาปฏิบัติงานในประเทศไทย ตองชดใชเงินคืนเทากับจำนวนเงินที่ไดรับ โดยใน

ทางปฏิบัตินักเรียนจะตองรายงานตัว ณ สำนักงาน ก.พ. ทุกระยะ 6  เดือนจนกวาจะครบ

กำหนดเวลาที่จะตองทำงานตามสัญญา

การสละสิทธิ์รับทุน

 หากนักเรียนทุนรัฐบาลสละสิทธิ ์การรับทุนหรือหลีกเลี ่ยง ละเลย ทอดทิ้ง ยุติการศึกษา หรือเลิกการศึกษากอนสำเร็จ

การศึกษาตามโครงการศึกษา โดยไมไดรับความเห็นชอบของก.พ.หรือผูรับสัญญาจะตองชดใชทุนที่ทางราชการไดจายไปพรอมเบี้ยปรับ

อีก 2 เทา คืนแกทางราชการ

 ยกเวนกรณีที่นักเรียนเกิดมีอาการเจ็บปวยทางสภาพจิตใจ ซึ่งแพทยไดตรวจอาการแลวและมีความเห็นแพทยเห็นควรใหยุติ

การศึกษากลางคัน เนื่องจากไมปกติพอที่จะศึกษาหรือทำงานไดหากฝนใหศึกษาหรือทำงานตอไปก็จะไมมีประสิทธิภาพ กรณีเชนนี้

ถือวานักเรียนทุนรัฐบาลมิไดมีเจตนาหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามสัญญาและถือวาเปนเหตุสุดวิสัย

ที่มา : สำนักงานผูดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกา 2556. (ออนไลน). 

แหลงที่มา : http://www.oeadc.org/Regulations/AllThaiScholarExceptTS/RegEducation/FinishStudy/ReportYourselfAfterFinishStudy/ 

25 กุมภาพันธ 2558 



ที่มา : Homepro 2555. (ออนไลน). 

แหลงที่มา : http://www.homepro.co.th/knowledge-center/home-guru/17/

 25 กุมภาพันธ 2558   

 1. กอนจะเลือกซื้อเครื ่องใชไฟฟาแนะนำใหดูฉลากแสดงประสิทธิภาพ หากเปนอุปกรณไฟฟาที่มีเบอร 5 ควรเลือกใช

เปนที่สุด

 2. ควรปดเครื่องปรับอากาศหากไมอยูในหองนานเกิน 1 ชั่วโมงหรือ 30 นาทีสำหรับเคร่ืองปรับอากาศเบอร 5

 3. ตั้งปดจอคอมพิวเตอรเมื่อไมใชงานเนื่องจากความรอนจากจอคอมพิวเตอรจะเปนภาระสำหรับเครื่องปรับอากาศ โดยเครื่อง

คอมพิวเตอร 1 เครื่องจะปลอยความรอนออกมา 250 วัตต สวนใหญจะเปนความรอนจากจอมอนิเตอรประมาณ 180 – 200 วัตต

 4. ตั้งอุณหภูมิ 28 องศาเซลเซียสและเปดพัดลมเสริมจะชวยใหเครื่องปรับอากาศไมทำงานหนัก

 5. นำตูมาตั้งชิดผนังดานตะวันออกหรือตะวันตก เนื่องจากผนังดานที่มีความรอนมากที่สุดคือ ดานตะวันออกและตะวันตก 

การที่มีตูมาตั้งชิดผนังเสมือนกับวามีผนังหนาขึ้น ชวยลดความรอนที่ผานผนังเขามาไดทำใหไมตองตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ

ต่ำกวาปกติ

 6. ตรวจดูวาภายในหองท่ีติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศน้ันมีเคร่ืองใชไฟฟาท่ีไมจำเปนอยูมากเกินไปหรือไม เชน ตูเย็น เคร่ืองชงกาแฟ 

หมอหุงขาวไฟฟา กระติกน้ำรอน ฯลฯ หากมีควรยายออกไปขางนอกหองเพราะอุปกรณไฟฟาเหลานี้จะปลอยความรอนออกมาเทากับ

พลังงานไฟฟาที่ใชเปนภาระใหกับเครื่องปรับอากาศ

 7. การเลือกเปลี่ยนใชหลอดประหยัดไฟ ปจจุบันมีใหเลือกทั้งใชหลอดตะเกียบแทนหลอดไสรวมทั้งหลอด LED ที่ประหยัด

ไฟที่สุดในปจจุบัน หากใชหลอดผอมจอมประหยัดแทนหลอดอวนควรใชบัลลาสตอิเล็กทรอนิกสคูกับหลอดผอมจะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการประหยัดไฟไดดีมากยิ่งขึ้น

 8. หมั่นทำความสะอาดหลอดไฟที่บานอยางนอย 4 ครั้งตอปเปนการชวยเพิ่มแสงสวางใหกับบานโดยไมตองใชพลังงาน

มากข้ึน

 9. ควรเลือกขนาดตูเย็นใหเหมาะสมกับขนาดครอบครัว ไมควรใชตูเย็นที่มีขนาดใหญเกินความจำเปนเพราะจะกินไฟมาก

เกินไปและควรต้ังตูเย็นหางจากผนังบาน 15 ซม.

 10. ควรตั้งสวิตชควบคุมอุณหภูมิของตูเย็นใหเหมาะสม การตั้งที่ตัวเลขต่ำเกินไปอุณหภูมิจะเย็นนอยถาตั้งที่ตัวเลขสูงเกินไป

จะเย็นมาก เพื่อเปนการประหยัดพลังงานควรตั้งคาเลขต่ำท่ีมีอุณหภูมิพอเหมาะ

เรื่อง 10 วิธีประหยัดพลังงานไฟฟา



ถาม :  การวิเคราะห การคิดสังเคราะห ถือวาเปนการคิดเชิงระบบในรูปแบบใด?

ตอบ :  การคิดเชิงระบบโดยทางออม

ถาม :  นักเรียนทุนรัฐบาลหากไมกลับมาปฏิบัติงานในประเทศไทยตามสัญญาการรับทุน จะตองชดใชทุน

  ที่ทางราชการไดจายไป พรอมเบี้ยปรับอีกกี่เทาคืนแกทางราชการ?

ตอบ :  2 เทา คืนแกทางราชการ

ถาม :  ควรตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศอยูที่เทาใดจะเปนการประหยัดพลังงานไฟฟามากที่สุด

ตอบ :  28 องศาเซลเซียสและเปดพัดลมเสริมจะทำใหเครื่องปรับอากาศทำงานไมหนัก

  หากทานมีขอติชมหรือตองการแสดงความคิดเห็นหรือมีปญหาเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน

ติดตอไดที่ : 0-2942-6900-99 ตอ 7052 

E-mail : cruaudit@gmail.com

Website : http://www.chandra.ac.th/audit/

บรรณาธิการ : ดร.สุรสิทธิ์ ขวัญบุญบำเพ็ญ

กองบรรณาธิการ : นายปฐวี ฉลวย  นางสาวเทียมตา พรหมสิทธิ์  นางสาวชยาภา อัตชู  นางสาวรัชฎาภรณ สนเนตร  

และ นางสาวรัตติกาล  มูลศรี 
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