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ตรวจสอบภายในจุลสาร

 ห้วงเวลานี้พวกเราจะได้ยินได้ฟังเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจไปสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 ซึ่งนักการบัญชีจะมีส่วนสนองรับ

นโยบายนี้ได้อย่างไรบ้างนั้น ลองพิจารณาการดำาเนินนโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกัน

 จากบทความเรื่อง “ประเทศไทย 4.0 อะไร ทำ�ไม และอย่�งไร” ของ DR.BORWORN ซึ่งถอดความจากข้อเขียนบทบรรยาย

ของ ดร.สุวิทย์ เฆษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยกระทรวงพาณิชย์ผู้มีหน้าที่ดำาเนินการตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี สรุปความนำาเสนอให้เห็น

ภาพรวมของนโยบายเศรษฐกิจใหม่นี้ได้ชัดเจน เข้าใจง่าย โดยบทความนี้ขอนำามากล่าวอ้างเพียงบางส่วนที่เกี่ยวข้อง

 ประเทศไทย 4.0 เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจโดยเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value Base Economy”  หรือ“เศรษฐกิจ

ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” โดยมีฐานคิดหลัก คือ เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” เปลี่ยนการ

ขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่ภาคเทคโนโลยีความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม เปลี่ยนจากภาคการผลิตสินค้าไปสู่

ภาคบริการมีกลุ่มเป้าหมายในการ พัฒนาจำานวน 5 กลุ่ม ซ่ึงกลุ่มท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับงานการบัญชี ได้แก่ กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต

ที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ  ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว เช่น เทคโนโลยีด้านการเงิน อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์

โดยไม่ต้องใช้คน เทคโนโลยีการศึกษา อี-มาร์เก็ตเพลส อี-คอมเมิร์ซ เป็นต้น และกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์วัฒนธรรมและบริการที่มี

มูลค่าสูง เช่น เทคโนโลยีการออกแบบ ธุรกิจ ไลฟ์สไตล์เทคโนโลยีการท่องเที่ยว การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ เป็นต้น

 ในช่วงห้าปีจากน้ีเป็นต้นไป หน่วยงานทางการเงินการคลังจะปรับเปล่ียนการดำาเนินงานเป็นแบบดิจิตอลมากข้ึนซ่ึงจะกระทบต่อ

การดำาเนินธุรกรรมทางธรุกจิในวงกวา้ง เพือ่เคลือ่นตวัเขา้สูป่ระเทศไทย 4.0 ไดแ้ก ่ธนาคารตา่งๆ ไดเ้ขา้สูข่บวนการ National e-Payment 

โดยการให้บริการลงทะเบียน Prompt Pay (Any ID) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา รวมทั้งการวางอุปกรณ์รับชำาระเงินทาง

อิเล็กทรอนิกส์ และอีกหน่วยงานหนึ่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนักการบัญชีอย่างมาก ได้แก่ กรมสรรพากร ได้เคลื่อนตัวเช่นเดียวกัน โดยการ

ให้บริการ “ระบบภาษีและเอกสารธุรกรรม อิเล็กทรอนิกส์” ซึ่งประกอบด้วย 3 ระบบงาน ได้แก่

“จุลส�รตรวจสอบภ�ยใน” จัดทำาข้ึนเพ่ือเป็นส่ือกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร บทความเชิงวิชาการ และกิจกรรมต่างๆ ของสำานักงานการตรวจสอบภายใน 
ทีป่รกึษ� : นางอนิทริา ธงไชย ผูอ้ำานวยการสำานกังานการตรวจสอบภายใน นางมนสิชา แสวัง หวัหนา้งานตรวจสอบ (สาย 1) นางสาวดวงทพิย ์อวดรา่ง  หวัหนา้งานตรวจสอบ (สาย 2) 
และนางอัมพวรรณ พันธจักร หัวหน้างานตรวจสอบ (สาย 3)
บรรณ�ธิก�ร : นางธรรมิกา กรเพ็ชร์ กองบรรณ�ธิก�ร : นายณัฐวุฒิ จันทร์เทศ นางสาวมณีรัตน์ ชาญเดช นางพัฑฒิดา อักกะรังสี นางสาวทิพย์วรรณ ตุ่นวิชัย 
นางสาววัชญา ศิริวรุณรักษ์ นางสาววิศรุตา  อรุณรัตน์  นางสาวสุมาลี  พุ่มทิพย์ นางสาวนงราม  อภิชัย นางสาวกุลรภัส  แสงวณิช  และนางสาวณิชนันทน์  โอสถาพันธุ์
สำ�นักง�นก�รตรวจสอบภ�ยใน มห�วิทย�ลัยเชียงใหม ่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำาบลสุเทพ อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200  โทร. 053-943102-10 โทรสาร. 053-943101 

นักบัญชีนักบัญชี
กับ

ประเทศไทย 4.0
กับ

ประเทศไทย 4.0Thailand 4.0
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  ระบบ e-Filing เป็นระบบก�รชำ�ระภ�ษีผ่�นท�งอินเทอร์เน็ต เป็นระบบง�นที่กรมสรรพ�กรได้ให้บริก�รม�หล�ยปีแล้ว 
แต่จะมีก�รเปลี่ยนแปลงโดยก�รปรับเปลี่ยนให้ก�รยื่น e-Filing เป็นก�รยื่นต�มปกติทั่วไป (ปัจจุบัน ก�รยื่นด้วยกระด�ษ 
เป็นก�รยื่นต�มปกติทั่วไป) และก�รยื่นด้วยกระด�ษเป็นกรณียกเว้น รวมทั้งให้มีก�รจัดทำ�บัญชีในรูปอิเล็กทรอนิกส์

ที่มา : สุชาดา กรวิทยาศิลปะ   กรรมการในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีภาษีอากร
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

ผู้ประกอบก�ร จำ�นวนร�ยได้ เข้�ระบบ
e-Tax Invoice/e-Receipt

เข้�ระบบ
e-Filing

ร�ยใหญ่ ม�กกว่� 500 ล้�นบ�ท 1 ม.ค. 61 1 ม.ค. 62

ร�ยกล�ง ม�กกว่� 30 ล้�นบ�ท ถึง 500 ล้�นบ�ท 1 ม.ค. 61 1 ม.ค. 62

ส่วนร�ชก�ร ทั้งหมด 1 ม.ค. 61 1 ม.ค. 62

องค์ก�รหรือสถ�นส�ธ�รณกุศล ต�มม�ตร� 47(7)(ข) แห่งประมวลรัษฎ�กร 1 ม.ค. 61 ไม่เกี่ยวข้อง

ร�ยเล็ก
ร�ยเล็กม�ก

ม�กกว่� 1.8 ล้�นบ�ท ถึง 30 ล้�นบ�ท
น้อยกว่� 1.8 ล้�นบ�ท

1 ม.ค. 63
1 ม.ค. 63

1 ม.ค. 65
1 ม.ค. 65

หลังจ�กช่วงเวล�ดังกล่�วข้�งต้น ผู้ทำ�ธุรกรรมต้องเข้�ร่วมโครงก�รแบบภ�คบังคับ ดังนี้
กรอบเวล�ก�รเข้�ร่วมโครงก�ร 3 แบบภ�คบังคับ

กรกฎ�คม 2559   โครงการ 1 เริ่มให้บริการลงทะเบียน Prompt Pay (Any ID)
ตุล�คม - พฤศจิก�ยน 2559 โครงการ 2 เริ่มวางอุปกรณ์รับชำาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
    โครงการ 4 เริ่มให้บริการจ่ายสวัสดิการภาครัฐโดยการใช้เลขบัตรประชาชน
มกร�คม 2560   โครงการ 3 เริ่มให้ส่งใบกำากับภาษีทาง e-mail
    โครงการ 3 เริ่มใช้ระบบ e-Tax Invoice/e-Receipt
    โครงการ 3 เริ่มคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วย Prompt Pay (Any ID)

 การดำาเนินงานในโครงการต่างๆ  ซึ่งเป็นองค์ประกอบของโครงการ National e-Payment ที่ได้ดำาเนินการ
และเป็นการดำาเนินการที่ให้ผู้ทำาธุรกรรมเข้าร่วมโครงการแบบสมัครใจ มีดังนี้

  ระบบ e-Withholding Tax เป็นระบบง�นท่ีเปิดใหผู้จ้�่ยเงนิไดฯ้ ทีจ่�่ยผ�่นธน�ค�ร มหีน�้ทีห่กัภ�ษแีละนำ�สง่ตอ่ธน�ค�ร 
ทันทีที่มีก�รจ่�ยเงิน และให้ธน�ค�รรับเงินและส่งเงินรวมทั้งส่งข้อมูลหักภ�ษี ณ ที่จ่�ยให้กรมสรรพ�กร
       การเขา้ร่วมโครงการนีม้ผีลใหผู้จ้า่ยเงนิไดฯ้ ไมต่อ้งยืน่แบบแสดงรายการภาษีเงนิไดห้กั ณ ทีจ่า่ยทีเ่กีย่วข้อง แตต่อ้งนำาส่งเงนิ ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย

ให้กับธนาคารทันทีท่ีจ่ายเงินได้ และผู้จ่ายเงินได้/ผู้เสียภาษี สามารถตรวจสอบข้อมูลการหักภาษี ณ ท่ีจ่าย และการถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่ายของตนเอง

ได้ในระบบของกรมสรรพากร สำาหรับธนาคารต้องรับเงินและข้อมูลจากผู้จ่ายเงินได้ฯ นำาส่งเงินภาษีและข้อมูลให้กรมสรรพากร ยืนยันการทำา

ธุรกรรมให้ผู้จ่ายเงินได้และผู้ถูกหักภาษีและต้องรับผิดเท่าจำานวนภาษี และเงินเพิ่ม 1.5 ต่อเดือนถ้าธนาคารรับเงินแล้วไม่นำาส่งตามกำาหนดหรือ

นำาส่งไม่ครบถ้วน

  ระบบ e-Tax Invoice/e-Receipt เป็นระบบที่คู่ค้�ส่งข้อมูลใบกำ�กับภ�ษีหรือใบเสร็จรับเงินท�งอิเล็กทรอนิกส์ให้
แก่กันแล้ว ต้องส่งให้กับกรมสรรพ�กรด้วย และกรมสรรพ�กรจะพัฒน�ระบบจัดทำ�ร�ยง�นภ�ษีมูลค่�เพิ่มเป็นร�ยตัว
ผู้ประกอบก�ร
 ผลกระทบจากการเข้าร่วมโครงการนี้มีผลให้

 - ข้อมูลอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แทนกระดาษ

 - สถานที่จัดเก็บข้อมูล อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ของ ผู้ซื ้อ ผู้ขาย และกรมสรรพากร โดยผู้ออกใบกำากับภาษีต้องส่งข้อมูลให้

กรมสรรพากรภายใน 3 วันทำาการนับแต่วันที่ออกใบกำากับภาษี



รู้ ไว้ ใช่ว่า... 

พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ

พ.ศ. 2560 ใครได้ประโยชน์ (ตอนที่ 1)
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พ.ร.บ. ฉบับนี้ บังคับใช้กับหน่วยง�นใดบ้�ง
ตอบ : ใช้กับหน่วยงานของรัฐทุกแห่ง ได้แก่ ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ องค์การ
มหาชน องค์กรอิสระ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ หน่วยงานอิสระของรัฐ หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในกำากับ
ของรัฐสภา และหน่วยงานอื่นตามที่กำาหนดในกฎกระทรวง

พ.ร.บ. ฉบับนี้ มีข้อยกเว้นในเรื่องใดหรือไม่
ตอบ : การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุต้องดำาเนินการตาม พ.ร.บ. ฉบับนี้ยกเว้นกรณีต่อไปนี้ 1.การจัดซื้อจัดจ้างของ
รัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวกับการพาณิชย์โดยตรง 2.การจัดซ้ือยุทโธปกรณ์และบริการท่ีเก่ียวกับความม่ันคงของชาติโดยวิธีรัฐต่อรัฐ 
(จทีจู)ี 3.การจดัซือ้จดัจา้งเพือ่การวจิยัและพฒันาเพือ่การใหบ้รกิารทางวชิาการของสถาบนัอดุมศกึษาหรอืการจา้งทีป่รกึษา
ที่ไม่อาจดำาเนินการตาม พ.ร.บ. ฉบับนี้ได้ 4.การจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือจากประเทศที่สัญญาหรือ
ข้อกำาหนดการให้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือกำาหนดไว้เป็นอย่างอื่น 5.การจัดซื้อจัดจ้างโดยเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือจาก
ต่างประเทศที่สัญญาหรือข้อกำาหนดให้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือกำาหนดไว้เป็นอย่างอื่นโดยใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือหรือ
เงินช่วยเหลือนั้นร่วมกับเงินงบประมาณ และ 6.การจัดซื้อจัดจ้างของสถาบันอุดมศึกษาหรือสถานพยาบาลที่เป็นหน่วยงาน
ของรัฐ โดยใช้เงินบริจาครวมทั้งดอกผลของเงินบริจาค

ก�รยกระดับเจ้�หน้�ที่พัสดุให้เป็นมืออ�ชีพมีแนวท�งพัฒน�ศักยภ�พอย่�งไรบ้�ง
ตอบ : จัดหลักสูตรการอบรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาเจ้าหน้าที่พัสดุให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ รวมทั้งเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อเพิ่มทักษะเจ้าหน้าที่พัสดุ
ให้เป็นมืออาชีพ โดยเจ้าหน้าท่ีพัสดุท่ีดำารงตำาแหน่งโดยตรงและผ่านการอบรมตามหลักสูตรท่ีกรมบัญชีกลาง
จัดทำาดังกล่าว มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มหรือเงินอื่นทำานองเดียวกัน

พ.ร.บ. ฉบับนี้ ประช�ชนมีส่วนร่วมในก�รตรวจสอบและป้องกันก�รทุรจริตในก�รจัดซื้อจัดจ้�งของหน่วยง�นภ�ครัฐอย่�งไร

ตอบ : พ.ร.บ. ฉบับนี้ เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมสังเกตการณ์ในกระบวน
การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ผ่านเครื่องมือที่เรียกว่า “ข้อตกลงคุณธรรม”
 โดยสังเกตการณ์จะสามารถเข้าร่วมสังเกตการณ์ ตั้งแต่เริ ่มต้นการจัดทำาร่าง TOR 
จนถงึสิน้สดุโครงการ นอกจากนีป้ระชาชนทัว่ไปยงัสามารถเขา้มาติดตามตรวจสอบขอ้มลูเกีย่วกับ
การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

พ.ร.บ.ก�รซื้อจัดจ้�งฯ ยังมีอีกหล�ยประเด็นที่น่�สนใจ ติดต�มต่อได้ในฉบับหน้�

 หลงัจากพระราชบญัญตักิารจดัซือ้จดัจดัจา้งและการบรหิารพสัดุภาครฐั พ.ศ. 2560 ได้ประกาศในราชกจิจานุเบกษา และจะมผีลบังคับ
ใช้ในวันท่ี 23 สิงห�คม 2560 ซ่ึง พ.ร.บ. ฉบับน้ี มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูล เพ่ิมความโปร่งใส ส่งเสริมการแข่งขันอย่างเป็นธรรม โดยยึดหลักการ
4 ประการ คือ คุ้มค่า โปรง่ใส มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล และตรวจสอบได ้ทีส่ำาคญัคอืเปดิโอกาสใหภ้าคประชาชนมสีว่นรว่มในการตรวจสอบ
และป้องกันการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ อันเป็นการยกระดับความเชื่อมั่นในเวทีโลก ก่อนที่ พ.ร.บ. ฉบับนี้ จะมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ 
จึงขอนำาประเด็นถามตอบ ที่สำาคัญมาทำาความเข้าใจที่ถูกต้องและเกิดความชัดเจนกับทุกภาคส่วนยิ่งขึ้น

Q A&

ที่มา : กรมบัญชีกลาง



      โดยการตอบคำาถามจากจุลสารตรวจสอบภายใน โดยการสุ่ม
ผู้โชคดีที่ตอบคำาถาม จำานวน 3 รางวัลขอเชิญร่วมสนุก
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คำ�ถ�ม :  การดำาเนินงานโครงการ National e-Payment กำาหนดกรอบเวลาการเข้าร่วมโครงการภาคบังคับ ให้
ผู้ประกอบการที่เป็นส่วนราชการต้องเข้าระบบ e-Tax Invoice/e-Receipt ช่วงเวลาใด และจำานวนรายได้เท่าไหร่ 
 ก. 1 ม.ค. 61  รายได้ มากกว่า 500 ล้านบาท 
 ข. 1 ม.ค. 62  รายได้ มากกว่า 500 ล้านบาท
 ค. 1 ม.ค. 61  รายได้ทั้งหมด
 ง. 1 ม.ค. 62  รายได้ทั้งหมด

 จากพระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่ 9 ข้างต้นนี้ ทำาให้นำามาคิดต่อยอดได้ว่าในโลกของการทำางาน การจะวัดผลว่าใครทำางาน
ได้ดีกว่าใครน้ันเป็นเร่ืองท่ียากและลำาบากใจ ท้ังน้ีเพราะคำาว่า “ดี” เป็นคำาวิเศษณ์มีความหมายในเชิงกว้างเป็นนามธรรม จับต้องได้ยาก การทำางานดีน้ัน 
หลักๆ แล้วจะดีไม่ได้หากขาดระเบียบ คนทำางานดีมักเป็นคนที่มีระเบียบในการทำางาน การทำางานแบบมีระเบียบนั้นทำาอย่างไร
1.  จัดระเบียบคว�มคิด
 เม่ือได้รับมอบหมายงานมา 1 ช้ิน ส่ิงแรกต้อง จัดระบบความคิดของตัวเองว่า ควรจะวางแผนงานอย่างไรให้ได้มาซ่ึงผลลัพธ์น้ัน ทำาอะไรก่อนหลัง 
และเกี่ยวข้องกับแผนกใดบ้าง  วางภาพในหัวให้ชัดเจน แล้วค่อย ๆ  เขียนเป็นแผนงานออกมาเพื่อเอาไปแจกแจงให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วกัน
2.  ลงร�ยละเอียด
 การลงมือปฏิบัติงาน ต้องเขียนรายละเอียดงานออกมาชัดเจน เพราะงานจะดำาเนินไปได้ต้องมีไอเดีย แผนงาน และแผนการปฏิบัติงาน
ให้ทุกคนรู้หน้าที่และเวลา timeline ให้กระจ่าง
3.  คิดล่วงหน้�
 การปฏิบัติงาน ต้องคิดให้ครอบคลุม คิดไปข้างหน้า 1 ก้าว  อย่าทำาเฉพาะงานแค่ท่ีอยู่ข้างหน้า ต้องคิดต่อเน่ือง และต่อยอดจากงานท่ีทำาอยู่
เพื่อเชื่อมโยงการทำางานทั้งหมดให้ราบรื่น ทั้งในส่วนงานที่ทำาด้วยตัวเอง และที่ต้องเกี่ยวข้องกับคนอื่น บ่อยครั้งที่เห็นการเชื่อมต่องานระหว่าง
คนอื่นมักมีปัญหา นั่นก็เป็นเพราะว่า คนบางคนอยากจะทำางานของตัวเองให้เสร็จ ให้พ้นไป มิได้คิดว่าผู้ที่เกี่ยวข้องจะได้รับความลำาบากจาก
การปฏิบัติงานของเราหรือเปล่า แบบนี้ไม่เรียกว่าทำางานดีมีระเบียบ ดังนั้นควรคิดถึงฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้มาก ๆ ระหว่างปฏิบัติหน้าท่ี
4.  เค�รพเวล�
 การเคารพเวลาในการทำางาน ถอืเป็นหนึง่ในองคป์ระกอบสำาคญัของการทำางานใหเ้ปน็ระเบยีบ เมือ่ตอนวางแผนไดว้างขอบเขตดา้นเวลา
อะไรเอาไว้ ก็ควรปฏิบัติให้ได้ตามเวลาที่กำาหนดด้วย การทำางานล่าช้า จะทำาให้ไม่มีเวลาทบทวน และทำาให้ผิดพลาดได้ง่าย รวมไปถึงอาจกระทบ
เวลาในส่วนงานของคนอื่นด้วย
5.  ติดต�มผล และทำ�ร�ยง�นสรุป
 การทำาปฏิบัติงานตามแผนงาน ต้องมีการประเมินผลความสำาเร็จในทุกคร้ัง ว่าส่ิงท่ีได้ปฏิบัติไปน้ันสำาเร็จลุล่วงตามเป้าหมายท่ีวางไว้เพียงใด
ได้รับผลตอบรับในแง่ใด จากแหล่งไหนมาก เพื่อเอามาเป็นข้อมูลในการปฏิบัติงานในคราวต่อ ๆ ไป
 หากคุณน้อมนำาพระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่ 9 ไปลองใช้ในการทำางาน เชื่อมั่นว่าคุณจะกลายเป็นคนทำางานดี สามารถทำางาน
ได้อย่างมีระบบระเบียบ หรือสำาหรับคนที่ทำางานได้ดีอยู่แล้ว ก็จะทำางานได้ดี และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น          ที่ม� : https://th.jobsdb.com

จุลส�รตรวจสอบภ�ยใน ปีท่ี 1 เล่มท่ี 3 : กรกฎ�คม - กันย�ยน 2560

เกรด็นา่รู้เกรด็นา่รู้

“คนทำ�ง�นดี คือ คนมีระเบียบ
ได้แก่ ระเบียบในก�รคิดและในก�รทำ� ผู้ไม่ฝึกระเบียบไว้ ถึงจะมีวิช�
มีเรี่ยวแรง มีคว�มกระตือรือร้นอยู่เพียงใด ก็มักทำ�ง�นให้สำ�เร็จมิได้

เพร�ะคว�มคิดอย่�งสับสนว้�วุ่น ทำ�อะไรก็ไม่ถูกลำ�ดับขั้นตอน
มีแต่คว�มลังเลและขัดแย้งทั้งในคว�มคิด ทั้งในก�รปฏิบัติง�น”  

   พระบรมร�โชว�ทของพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวรัชก�ลที่ 9 ปีพุทธศักร�ช 2527

สามารถส่งคำาตอบในระบบออนไลน์ท่ี http://audit.oop.cmu.ac.th/ ภายในวันท่ี 28 กรกฎาคม 2560 และประกาศผู้โชคดีในระบบออนไลน์ ในวันท่ี 2 สิงหาคม 2560  


