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บัลดาลให้ท่านและครอบครัวจงมีแต่ความสุขความเจริญในหน้าท่ีการงานตลอดไปด้วยเทอญบัลดาลให้ท่านและครอบครัวจงมีแต่ความสุขความเจริญในหน้าท่ีการงานตลอดไปด้วยเทอญบัลดาลให้ท่านและครอบครัวจงมีแต่ความสุขความเจริญในหน้าท่ีการงานตลอดไปด้วยเทอญ   
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     เข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะครับ ในช่วงฤดูหนาวอาจทําให้หลายท่านป่วยเป็นไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ แต่สําหรับบางคนท่ีเป็นโรคภูมิแพ้ เมื่อเจออากาศ
เย็นๆ คงทําให้มีอาการมีแพ้มากข้ึน เช่น จาม น้ํามกูไหล หรือบางคนท่ีเป็นโรคหอบหืด โรคปอดเร้ือรังอยู่ก่อนแล้ว ก็อาจมีอาการหอบมากข้ึนได้ 
โดยเฉพาะย่ิงถ้าติด ไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่ร่วมด้วย คงแย่แน่เลยครับ เพราะฉะนั้น การดูแลสุขภาพเป็นสิ่งสําคัญมาก เพราะถ้าสุขภาพดี จะลด
โอกาสการเจ็บป่วยลง ลองปฏิบัติตาม 8 วิธี ในการดูแลสุขภาพ เพื่อรับมือกับชว่งหน้าหนาวกันดูนะครับ 
     1. ดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ โดยการรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ครบ 5 หมู่ ดืม่น้ํามาก ๆ ออกกําลังกายสม่ําเสมอ และ
นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ 
     2. หลีกเล่ียงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้ท่ีป่วยเป็นไข้หวัด หรือไข้หวัดใหญ่ และไม่ควรใช้ของร่วมกัน เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ํา จาน ชาม ช้อน เป็น
ต้น 
     3. อยู่ในท่ีท่ีมีอากาศถ่ายเท ไม่เข้าไปในท่ีแออัด 
     4. หากเป็นไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่ ควรมีผ้าปิดปากและจมูกเวลาไอ จาม และไม่คลุกคลี กับผู้อื่นและหมั่นล้างมือบ่อย ๆ 
     5. หลีกเล่ียงการสูบบุหร่ี ดื่มสุรา และยาเสพย์ติดต่าง ๆ เนื่องจากอาจทําให้สุขภาพร่างกายเสื่อมโทรม มีโอกาสติดเชื้อได้ง่าย 
     6. ล้างมือบ่อย ๆ เนือ่งจากเราอาจไปสัมผสักับเชื้อโรคท่ีอยู่ตามสิ่งของต่าง ๆ เช่น ราวบันได ลูกบิด ประตู แก้วน้ํา เป็นต้น โดยล้างมือ
ด้วยสบู่ธรรมดา 15-20 วินาที หรือใช้น้ํายา ล้างมืออื่น ๆ  
     7. รักษาร่างกายให้อบอุ่นในช่วงฤดูหนาวหรือช่วงท่ีมีอากาศเปล่ียนแปลง ในท่ีท่ีหนาวมากควรสวมหมวกเพื่อลดการถ่ายเทความร้อนออกจาก
ร่างกาย 
     8. ดูแลเร่ืองผิวหนัง โดยการทําให้ร่างกายอบอุ่นอยู่ตลอดเวลา ใส่เสื้อผ้าหนา ๆ ถ้าอากาศหนาวมาก ไม่อาบนํ้านาน ๆ ในท่ีท่ีหนาวมาก 
หลังอาบน้ําควรทาโลชั่นหรือน้ํามันทาผิว  
          ในกรณีท่ีมีปัญหาริมฝีปากแตก ควรทาด้วยลิปสติกมันและไม่ควรเลียริมฝีปากบ่อยๆ เราควรหมั่นคอยดูแลสุขภาพตลอดเวลา เพราะจะ
เป็นการป้องกันโรคท่ีดีท่ีสุด และไม่มีใครรู้ว่าความเจบ็ป่วยจะเกิดข้ึนกับตัวเราเมือ่ไหร่ การท่ีเราสุขภาพท่ีดี อาจทําให้เราเจบ็ป่วยน้อยลงอย่าลืมนะครับ
ว่า “การไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐ” 
        ท่ีมา http://www.vibhavadi.com/health_detail.php?id=313  โรงพยาบาลวิภาวด ี

 การดูแลสุขภาพ เพื่อรับมือกับหน้าหนาว 
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จดหมายขา่วจดหมายขา่ว 

http://www.vibhavadi.com/health_detail.php?id=313�


จดหมายข่าวสํานักงานตรวจสอบภายใน ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒๑        newsle ernewsle er    22 

   การตรวจสอบงานโครงการ    

 

การดาํเนินงานในลักษณะของโครงการมคีวามแตกตา่ง จากงานประจําวันของกิจการ เพราะงานโครงการมโีอกาสเกิด ความเสี่ยงจากความไม่
แน่นอนมากกวา่ และกระบวนการดาํเนินงานของงานโครงการอาจจะต้องเปล่ียนแปลงไปตามสถานการณ์ท่ีเกิดจรงิ การตรวจสอบงานโครงการ เพ่ือหา
สัญญาณท่ีจะเกิดเหตุการณ์ ความเส่ียงไม่พึงประสงคใ์นระหว่างหรือหลังจากการดําเนินงานโครงการ และช่วยค้นหาคาํตอบให้กับผู้บริหารระดบัสูงและ 
ผู้สนับสนุนโครงการ อยา่งน้อยในประเด็นต่อไปน้ี  

 1. รายงานสถานะของโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการเป็นความจริงตามนั้นหรอืไม่  
 2. การดําเนินงานโครงการจะส่งมอบผลผลิตของโครงการท่ีเป็นไปตามวัตถุประสงค์และความคาดหมายของผู้ท่ีมอบหมายหรือไม่  
 3. มีการนําแนวคิดทางเทคนิคมาใช้อย่างเหมาะสมหรอืไม่  
 4. แผนงานของโครงการกับการดาํเนินงานจริงสอดคล้องกันหรือไม่ และน่าเช่ือถือไดว้่าจะนําโครงการสู่การบรรลุเป้าหมายหรือไม่  
 5. การจัดองค์กรของโครงการมีความเหมาะสมหรือไม่ กระบวนการดําเนินงานโครงการพิจารณาดว้ยทางเลือกท่ีเหมาะสมกวา่หรือไม่  
 6. การดําเนินงานของโครงการสอดคล้องและเป็นไปตาม แนวปฏิบัตท่ีิดีหรอืไม่  
 7. ควรจะมีประเด็นท่ีมีความเปล่ียนแปลงหรือปรับปรงุเพ่ือให้สถานการณ์ดีขึ้นหรือไม่ อยา่งไร  
 ผลสรุปท่ีได้จากงานการตรวจสอบโครงการ ควรจะให้คําตอบ ในประเด็นคําถามดังกล่าวข้างต้นได้ ดว้ยการให้คาํแนะนําท้ังในเชิงปฏิบัติและ

ความเห็นเฉพาะเจาะจงเก่ียวกับประเดน็ปัญหาท่ียังไม่ไดพ้้นพบหรือจัดการอย่างเพียงพอ ตลอดจนสามารถใหแ้นวทาง  
ท่ีพึงปฏิบัติของงานโครงการเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในอนาคต อย่างไรก็ตามการตรวจสอบงานโครงการจะได้ผลสรุปออกมาตามความคาดหมายและครบถ้วน

  
 

ขอบเขตของงาน  การตรวจสอบโครงการ 

ควรจะครอบคลุมในประเด็นต่อไปนี้  

ประเด็นท่ี 1 การบริหารงานโครงการ  

มีกิจกรรมการส่ือสารเก่ียวกับตัวโครงการกับผู้บริหารท่ีสนับสนุน กํากับ

โครงการ และผู้ท่ีเก่ียวข้องอย่างเหมาะสมหรือไม่  

การตัดสินใจในระหว่างการดําเนินโครงการเป็นไปอย่างมีเหตุมีผลและรวดเร็ว

ทันกาลหรือไม่  

ทีมงานท่ีดําเนินโครงการมีทักษะและประสบการณ์ท่ีเหมาะสมหรือไม ่

ประเด็นท่ี 2 การจัดองค์กรและทีมงานในโครงการ  

 โครงการมีการแบ่งออกเป็นทีมงานย่อย ๆ อย่างเหมาะสมและสร้าง
ประสิทธิภาพหรือไม ่ 

 สถานท่ีปฏิบัติงานของทีมงานมีความเหมาะสม และสะดวกในการดําเนินงาน
โครงการหรือไม่  

 การกําหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของบุคลากรในทีมงานมีความชัดเจนหรือไม ่ 
 การส่ือสารท้ังระหวา่งภายในโครงการและกับบุคลากรภายนอกโครงการมีความ

เหมาะสม เพียงพอหรือไม่  

 สภาพแวดล้อมของการปฏิบัติงานของทีมงานในโครงการมีความเหมาะสมหรือไม ่ 
ประเด็นท่ี 3 กระบวนการดําเนินงานโครงการ  

มีการกําหนดเนื้องาน กิจกรรมของโครงการอย่างไร  

 โครงการได้กําหนดและใช้วิธีการใดในการวัดและประเมนิความก้าวหน้าของ

โครงการอย่างไร  

 โครงการมีแนวทางในการบริหารจัดการ กรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงของ

สถานการณ์  

เง่ือนไขจากท่ีตั้งสมมติฐานไว้อย่างไร 

 มีฎกระบวนการทางเลือกท่ีพร้อมจะดําเนนิการได้หากมีความจําเป็นต้อง

ปรับเปล่ียนหรือไม ่

ประเด็นท่ี 4 การวางแผนและรายงานผลการดําเนินงานโครงการ  

แผนงานในการดําเนินโครงการเป็นลักษณะใด  

แผนงานมีรายละเอียดในระดับท่ีเหมาะสมหรือไม่  

แนวโน้มของการดําเนินงานโครงการมีความเป็นไปได้ท่ีจะบรรลุผลตามแผนงาน

ท่ีวางไว้หรือไม่  

 ขอบเขตของงาน  การตรวจสอบโครงการ (ต่อ) 

ขอบเขตและรายละเอยีดของแผนงานเหมาะสมกับตัวโครงการท่ีดําเนินการ

หรือไม่  

มีรายงานความก้าวหน้าของโครงการท่ีเปรียบเทียบผลดําเนินงานจริงเทียบ

กับแผนงานและค่าเป้าหมายอย่างต่อเนื่องหรือไม่  

การดําเนินงานของโครงการท่ีเข้าตรวจสอบมีสถานะของความก้าวหน้าของ

โครงการ ตรงกับท่ีมีการจัดทํารายงานความก้าวหน้าหรือไม่  

ประเด็นท่ี 5 การเลือกใช้เทคโนโลยีหรือเครื่องมอืเครื่องใช้ในการดําเนินงาน

โครงการ  

 โครงการใช้เครื่องมอื อุปกรณ์ เทคโนโลยีโดยเฉพาะสําหรบัการ
ดําเนินงานโครงการหรือไม่  

 ท่ีมา เหตุผลท่ีเลือกเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยีดังกล่าวคืออะไร  
 การเลือกท่ีเกิดข้ึนมีความเหมาะสม และเป็นไปตามแนวทางท่ีพึงปฏิบัติหรือไม

  

ประเด็นท่ี 6 การออกแบบสถาปัตย์ระบบงานในโครงการ  

องค์ประกอบต่าง ๆ ของงานในโครงการที่ออกแบบไว้สอดคล้องและน่าจะ

ทําให้เกิดผลลัพธ์ของโครงการหรือไม่  

องค์ประกอบของการออกแบบกิจกรรม โครงสร้างของโครงการทําให้

ผลผลิตของโครงการได้ตามคุณภาพท่ีกําหนดหรือไม่  

การตัดสินใจเก่ียวกับเทคนิคมีกระบวนการได้มาอย่างไร มกีารแสวงหา

ทางเลือกก่อนการตัดสินใจหรือไม่  

เทคนิคหรือการออกแบบระบบท่ีใช้ในโครงการ เคยนําไปใชแ้ละประสบ

ความสําเร็จในโครงการอื่นมาก่อนหรือไม่  

 นอกจากนั้น การเริ่มต้นโปรแกรมและกระบวนการตรวจสอบงาน

โครงการควรมาจากความต้องการของผู้บริหารระดับสูง เพ่ือจะได้กําหนด

ขอบเขตของงานตรวจสอบโครงการได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมหลังจากเสร็จ

สิ้นการประชุมหารือขอนโยบายจากผู้บรหิารระดับสูงท่ีสนับสนุนโครงการ  

ผู้ตรวจสอบก็จะได้แผนงานของโปรแกรม การตรวจสอบท่ีมีรายละเอียดของ

วัตถุประสงค์การตรวจสอบอย่างครบถ้วน พร้อมกรอบเวลาการดําเนินงานตาม

โปรแกรมการตรวจสอบและค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน  

   อ้ฎางอิง : อาจารย์ จิรพร สุเมธีประสิทธิ์ 
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 สรุปกิจกรรมดําเนินงานในไตรมาส ๑ เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2556                     

 ด้านการตรวจสอบภายใน สํานักงานตรวจสอบภายในได้ดําเนินการเข้าตรวจสอบหน่วยงานในสังกัดรวม ๑ หน่วยงาน คือ 
คณะศิลปศาสตร์ พื้นท่ีศาลายา  

 การจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยฯ คร้ังท่ี ๓/2556 เมื่อวันท่ี ๒๐ ธนัวาคม ๒๕๕๖ 

 สํานักงานตรวจสอบภายใน เขา้ร่วมกิจกรรมตา่งๆ ของมหาวิทยาลัยฯ ดังน้ี 

  
- 16 - 25 ต.ค. 56 เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพและ
การแข่งขันกีฬาเช่ือมความสัมพันธ์ของบุคลากร โดย นางพร
ทิพย์ ธรรมปรีชา นางสาวประทีป รักไทย นางสาวจิตสุภา 
หนองเป็ด นางสาวสุภาวดี เพียรธนะกูลชัย 
- 7 พ.ย. 56 ประชุม เร่ือง การเตรียมความพร้อมคําเสนอ
ของบประมาณรายจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ ห้อง
ประชุมคเชนทร์ ช้ัน 3 มทร.รัตนโกสินทร์ โดยนางพรทิพย์ 
ธรรมปรีชา 
- 13 พ.ย. 56 ประชุมจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ภายใน ณ ห้องประชุม 1 ช้ัน 2 มทร.รัตนโกสินทร์ โดย
นางพรทิพย์ ธรรมปรีชา 
- 18 - 19 พ.ย. 56  เข้าร่วมโครงการประกันคุณภาพ  
เรื่อง  แนวทางการพัฒนางานประกันคุณภาพ ณ จังหวัด
นครนายก โดย นางพรทิพย์ ธรรมปรีชา                                                               
- 18 - 21 พ.ย. 56 เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพ
ให้กับผู้ตรวจสอบภายใน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  
ประจําปีงบประมาณ  2557 ณ เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์
ธานี โดย นางสาวประทีป  รักไทย 
- 22 พ.ย. 56 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาทีมงาน ณ 
จังหวัดลพบุรี  โดย นางพรทิพย์ ธรรมปรีชา  
- 27 พ.ย. 56 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานบริหารงาน
สํานักงานอธิการบดี ณ ห้องประชุมไอยรา มทร.
รัตนโกสินทร์  โดย นางพรทิพย์ ธรรมปรีชา 
- 3 ธ.ค. 56เข้าร่วมโครงการด้านคุณธรรมจริยธรรม (ร่วม
ทําบุญตักบาตรอาหารแห้ง) ณ คณะบริหารงานธุรกิจ มทร.
รัตนโกสินทร์ โดยนางพรทิพย์ ธรรมปรีชา นางสาวประทีป 
รักไทย นางสาวจิตสุภา หนองเป็ด นางสาวขวัญใจ คงชีพ 
- 4 ธ.ค. 56 เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ณ ห้องคชาธาร มทร.รัตนโกสินทร์ โดย 
นางพรทิพย์ ธรรมปรีชา นางสาวประทีป รักไทย นางสาว 
จิตสุภา หนองเป็ด นางสาวขวัญใจ คงชีพ นางสาวสุภาวดี  
เพียรธนะกูลชัย 

  
- 6 ธ.ค. 56 โครงการสนองพระบรมราชโองการและ
แสดงความยินดี ณ ห้องคชาธาร มทร.รัตนโกสินทร์ โดย 
นางพรทิพย์ ธรรมปรีชา นางสาวประทีป รักไทย นางสาว
จิตสุภา หนองเป็ด นางสาวขวัญใจ คงชีพ 
- 13 - 14 ธ.ค. 56 เข้าร่วมโครงการค่ายภาษาอังกฤษ
สําหรับบุคลากรสายสนับสนุน ณ เพชรริมธารรีสอร์ท 
จังหวัดเพชรบุรี โดย นางสาวจิตสุภา หนองเป็ด นางสาว
ขวัญใจ คงชีพ 
- 18 ธ.ค. 56 เข้าร่วมโครงการสัมมนาทบทวนวิสัยทัศน์
และแผนกลยุทธ์ ณ ห้องคชาธาร มทร.รัตนโกสินทร์ โดย 
นางพรทิพย์ ธรรมปรีชา 
-  23 - 25 ธ.ค. 56 เข้าร่วมโครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพให้กับผู้ตรวจสอบภายใน กระทรวงศึกษาธิการ 
ประจําปีงบประมาณ 2557 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท 
ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต โดย นางพรทิพย์ ธรรมปรีชา 
นางสาวประทีป รักไทย นางสาวจิตสภุา หนองเป็ด 
นางสาวขวัญใจ คงชีพ 
 

   สาํนกังานตรวจสอบภายในเขา้ร่วมกิจกรรมสาํนกังานตรวจสอบภายในเขา้ร่วมกิจกรรมสาํนกังานตรวจสอบภายในเขา้ร่วมกิจกรรม   

   
   ช่ือ นางสาวขวัญใจ  คงชีพช่ือ นางสาวขวัญใจ  คงชีพช่ือ นางสาวขวัญใจ  คงชีพ   

   ช่ือเล่น ขวัญช่ือเล่น ขวัญช่ือเล่น ขวัญ   

   ตําแหน่ง นักตรวจสอบภายในตําแหน่ง นักตรวจสอบภายในตําแหน่ง นักตรวจสอบภายใน   
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ภาพกิจกรรมภาพกิจกรรม  

โ โ โ             เข้าตรวจสอบที่คณะศิลปศาสตร ์พ้ืนท่ีศาลายาเข้าตรวจสอบที่คณะศิลปศาสตร ์พ้ืนท่ีศาลายาเข้าตรวจสอบที่คณะศิลปศาสตร ์พ้ืนท่ีศาลายา   

สํานักงานตรวจสอบภายใน เข้าตรวจสอบที่คณะศิลปศาสตร์  
พื้นที่ศาลายา ในวันที่ ๑๑  พฤศจิกายน ๒๕๕๖  

   222   

สํานักงานตรวจสอบภายใน เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพและการแข่งขันกีฬาเช่ือมความสัมพันธ์ของบุคลากร ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ ระหว่างวันที่ 16-25 ตุลาคม 2556  

            โครงการส่งเสริมสุขภาพและการแข่งขันกีฬาเช่ือมความสัมพันธ์ของบุคลากรโครงการส่งเสริมสุขภาพและการแข่งขันกีฬาเช่ือมความสัมพันธ์ของบุคลากรโครงการส่งเสริมสุขภาพและการแข่งขันกีฬาเช่ือมความสัมพันธ์ของบุคลากร      111   

สํานักงานตรวจสอบภายใน เข้าโครงการเฉลิมพระเกียรติ ณ ห้องคชาธาร มทร.รัตโกสินทร์ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2556 

   โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย ์   333   

 สํานักงานตรวจสอบภายใน จัดประชุมคระกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยฯ ครังที่ 3/2556  ในวันที่ 20 ธันวาคม 2556 

   ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 3/2556 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 3/2556 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 3/2556     444   
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 ที่ปรึกษาที่ปรึกษาที่ปรึกษา---บรรณาธิการบรรณาธิการบรรณาธิการ   

นางพรทิพย์ ธรรมปรีชา 

กองบรรณาธิการกองบรรณาธิการกองบรรณาธิการ   

นางสาวประทีป รักไทย 

นางสาวจิตสุภา หนองเป็ด 

นางสาวขวัญใจ คงชีพ 

นางสาวสุภาวดี เพียรธนะกูลชัย 

พิสูจน์อักษรพิสูจน์อักษรพิสูจน์อักษร   

นางสาวประทีป รักไทย 

ออกแบบออกแบบออกแบบ   

นางสาวจิตสุภา หนองเป็ด 

นางสาวสุภาวดี เพียรธนะกูลชัย 

จัดทําโดยจัดทําโดยจัดทําโดย   

สํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
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  สุขสันต์วันปีใหม่  2557 

 มอบส่ิงดีปรีดิ์เปรมเกษมสมัย 

 กิจก้าวไกลสุขสวัสดิ์พิพัฒน์ผล 

 สิ่งศักด์ิสิทธ์ิเสกสรรบันดาลดล 

สํานักงานตรวจสอบภายใน เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพให้กับ
ผู้ตรวจสอบภายใน กระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ 2557 
หลักสูตร “การตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงินในระบบ GFMIS” 
ณ โรงแรมเอเซียร์แอร์พอร์ท ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต กรุงเทพมหานคร 

ในวันที่ 23 - 25 ธันวาคม 2556 

   โครงการเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้ตรวจสอบภายใน โครงการเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้ตรวจสอบภายใน โครงการเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้ตรวจสอบภายใน 

กระทรวงศึกษาธิการ  ประจาํปีงบประมาณ 2557กระทรวงศึกษาธิการ  ประจาํปีงบประมาณ 2557กระทรวงศึกษาธิการ  ประจาํปีงบประมาณ 2557 
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