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จดหมายข่าว 

สาระน่ารู้ >>> นกัโภชนาการแนะวิธีรับมือ ปัญหา …. 

“กินจุกกิจ” จาก “ความเครียด” <<< 

 ความเครียดนั้นเปน็ปญัหาท่ีมักพบได้ในชีวติประจ าวันอยู่แล้ว     
แต่ภายใตส้ถานการณ์ความไม่แน่นอนว่าจะติดหรือไม่ติด โควิด -19  
และแสงสว่างท่ีปลายอุโมงค์ยังจะต้องเอาอีกนานเท่าไหร่ รวมท้ังการ
ถูกจ ากัดพื้นท่ีให้ท างานจากท่ีบ้านด้วยนั้น ก็ดจูะเป็นปจัจัยท่ีช่วย
สร้างความเครียดเพิ่มขึ้นได ้ 
 มีคนบางสว่นที่ตอบรับความเครียดด้วยการกิน ขณะท่ีบางคน
ความเครียดท าให้ไม่อยากทานอะไรเลย แตส่ าหรับผู้ท่ีมีแนวโน้ม    
จะหยบิฉวยอาหารเขา้ปากเพือ่รบัมอืกบัความเครยีดนัน้ นกัโภชนาการ
ได้ให้ค าแนะน าไว้ดังนี ้
 1.  เราควรพยายามรู้ตวัและควบคุมสาเหตุที่จะกระตุน้ให้เกิดความเครียดไม่ว่าเร่ืองนั้นจะเป็นการติดตามข่าว
หรอืการอา่นเรือ่งราวท่ีมกีารแชรอ์อนไลนม์ากเกนิไป แตห่ากเราไมส่ามารถเลีย่งตวักระตุน้ความเครยีดท่ีว่านีไ้ดแ้ลว้ 
คณุคาโรลนี โอนลี นกัโภชนาการผูห้นึง่ แนะวา่เราควรท าบนัทึกรายการอาหารท่ีหยบิเขา้ปากในแตล่ะวนั เพือ่ชว่ยให้
เห็นภาพว่าเรากินอะไร ท่ีไหน และเป็นจ านวนเท่าใด 
 2.  ถ้าเราอดกินจุกจิกหรือละเว้นของขบเคี้ยวไม่ได้ นักโภชนาการแนะให้เตรียมของกินเล่นในปริมาณ      
ท่ีเหมาะสมไปลว่งหน้า เพื่อป้องกันไม่ให้เผลอตัวกินเพลินจนหมดท้ังถุงใหญ่นั่นเอง 
 3.  จัดบริเวณครัวและตู้เยน็เสียใหม่ โดยเอาของกนิที่ล่อตาล่อใจไปให้พ้นสายตา และเอาของดีท่ีมีประโยชน์ 
เช่น ผัก ผลไม้ วางไว้ในบริเวณท่ีเห็นหรือหยิบฉวยได้ง่ายในตู้เย็น ซึ่งจะเป็นประโยชน์เวลาท่ีเกิดแรงกระตุ้ น           
ให้ต้องหาอะไรกินลดความเครียด 
 4.  ควรหาเวลาหยุดพกัเพือ่จิบชาสมุนไพรหรือกาแฟใส่โกโก้บ้าง เพื่อช่วยบรหิารจัดการความรู้สึกของตนเอง
ไม่ให้สะสมความเครียดมากจนเบรคไม่อยู ่
 แตส่ดุท้ายหากทนไมไ่หวจรงิๆ และตอ้งลดความเครยีดดว้ยการสนองความตอ้งการของปากกบัลิน้แลว้ นกัโภชนาการ
แนะให้พยายามเลือกของวา่งลดความเครียดท่ีมีประโยชน์ เช่น ช็อกโกแลตด าท่ีอุดมไปด้วยสารแอนตี้ออกซแิดนซ์   
เป็นต้น     

 
ที่มา :   https://www.sanook.com/health/21609/  

https://www.sanook.com/health/21609/
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  การตรวจสอบภายในถอืเปน็เครื่องมือท่ีมีเครื่องมือท่ีมสี่วนส าคัญที่จะท าให้การด าเนินงาน                

ขององค์กรเป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใส เพราะเป็นกลไกท่ีช่วยเพิ่มความสามารถในการควบคุม                

การรายงานและติดตามผลการปฏิบัติงาน ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในมีสว่นร่วมกับผู้บริหารในระดับต่างๆ          

เพื่อหาแนวทางและวธิีการปฏิบัติงานให้มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ อีกทั้งการตรวจสอบภายใน              

ยังมีบทบาทส าคัญในการช่วยให้องคก์รมีการบริหารจัดการท่ีดี มีความโปร่งใส มกีารก ากับดูแลท่ีดี              

และมีบทบาทส าคัญใน  “การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร” ตลอดจนสามารถพัฒนาองค์กรให้มี 

ความแข็งแกร่งอย่างยัง่ยนื 

 การตรวจสอบภายในจึงเข้ามามีบทบาทโดยเป็นอีกหนึง่เครื่องมือท่ีส าคญัของผู้บรหิาร  ในการ

ตรวจสอบและก าหนดมาตรการควบคุมต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งลักษณะงานตรวจสอบภายในต้อง

เป็นการประเมินอย่างเป็นระบบ และสนับสนุนให้มีการปรับปรุงความเพียงพอและความมีประสิทธิผล 

ของระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมและระบบการก ากับดูแลองคก์รท่ีดี เพื่อสร้างความ

มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าระบบต่าง ๆ สามารถปฏบิตัิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดสิทธิผล 

บรรลุวัตถปุระสงค์และเป้าหมายขององคก์ร  

 วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการตรวจสอบแตล่ะระบบงาน หรือแต่ละกิจกรรมจะมีส่วนส าคญั 

ในการก าหนดวิธีการตรวจสอบ ก่อนท่ีผูต้รวจสอบภายในจะด าเนินการตรวจสอบ เราต้องทราบก่อน 

ว่างานนั้นๆ เป็นการตรวจสอบประเภทใด เรามาทบทวนประเภทของการตรวจสอบภายในท่ีใช้กัน

โดยท่ัวไป มี 2 ประเภท ดังนี้ 

 1. การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) เป็นการตรวจสอบความถกูต้องเชื่อถือได้

ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางการเงินการบัญชีและรายงานทางการเงินโดยครอบคลุมถึงการดูแล

ป้องกันทรัพยส์ิน ว่าข้อมูลท่ีบันทึกบัญชี รายงาน ทะเบียน และเอกสารต่างๆ ถูกต้อง สามารถสอบ

ทานได้หรือเพียงพอท่ีจะป้องกันการรั่วไหล สูญหาย ของทรัพย์สินต่างๆ เช่น การตรวจสอบ

พัสดุคงเหลือประจ าปี, การตรวจสอบการจัดท าทะเบียนคุมวัสดุ และครุภัณฑ์ ในระบบ MIS,  

การตรวจสอบการน าส่งข้อมูลในระบบ GFMIS เป็นต้น 

 2. การตรวจสอบการด าเนินงาน (Performance Auditing) เป็นการตรวจสอบ   

ผลการด าเนินงานตามแผนงาน งานและโครงการขององค์กร ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ

เป้าหมาย หลักการท่ีก าหนดการตรวจสอบเน้นถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความคุ้มค่า 

โดยต้องมีผลผลิตและผลลัพธ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย ซึ่งวัดจากตัวชี้วัดท่ี

เหมาะสม ท้ังนี้ ต้องค านึกถึงความเพียงพอ ความมีประสิทธิภาพ เช่น การตรวจสอบโครงการ

ปฏิรูปหลักสูตร สื่อและการจัดการเรียน การสอน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา, โครงการ

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจรจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน, 

โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและสนับสนุนการเรียนรู้ รวมถึงการจัดโครงการต่างๆ ใน

มหาวิทยาลัย 

  

Project  Auudit 
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 3. การตรวจสอบการบรหิาร (Management Auditing) เปน็การตรวจสอบเพ่ือประเมนิผล

การปฏบิตังิานในหนา้ทีเ่กีย่วกบัการบรหิารงานและควบคมุทางดา้นบรหิาร เชน่ การประเมนิผล 

เกีย่วกบัการงบประมาณ การเงนิ การพัสด ุและทรพัยส์นิ วา่เปน็ไปอยา่งเหมาะสมและสอดคลอ้ง

กบัภารกจิองคก์ร 

 4. การตรวจสอบการปฏบิตัติามขอ้ก าหนด (compliance Auditing) เปน็การตรวจสอบการ

ปฏบิตังิานตา่งๆ ขององคก์รวา่เปน็ไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบยีบขอ้บงัคบั ค าสัง่มตคิณะรฐัมนตรี

ทีเ่กีย่วขอ้งทีก่ าหนดทัง้จากภายนอกและภายในองคก์ร การตรวจสอบประเภทนีอ้าจจะท าการ

ตรวจสอบโดยเฉพาะหรอืถอืเปน็สว่นหนึง่ของการตรวจสอบทางการเงนิ หรอืการตรวจสอบการ

ด าเนินงานก็ได้ 

 5. การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ (Intormation System Auditing) เปน็การพิสจูน์

ความถกูตอ้งและเชือ่ถอืไดข้องระบบงานและขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการประมวลผลดว้ยคอมพิวเตอรร์วมทัง้

ระบบการเขา้ถงึขอ้มลู การรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลู การตรวจสอบประเภทนีเ้ปน็สว่นหนึง่ของ

งานตรวจสอบภายในเกอืบทกุงานทีน่ าระบบคอมพิวเตอรม์าใชใ้นการปฏบิตังิาน วตัถปุระสงค ์ ทีส่ าคญั

ทีส่ดุของการตรวจสอบระบบสารสนเทศ เพ่ือใหท้ราบถงึความนา่เชือ่ถอืของขอ้มลูและความปลอดภยั

ของระบบประมวลผลดว้ยคอมพิวเตอร ์

 6. การตรวจสอบพเิศษ (Special Auditing) หมายถงึ การตรวจสอบในกรณทีีไ่ดร้บัมอบหมาย

จากฝา่ยบรหิาร เชน่ การตรวจสอบเฉพาะเรือ่งทีอ่ธกิารบดมีอบหมาย 

 เมือ่เราทราบประเภทของการตรวจสอบแลว้ ในครัง้นี ้ส านกังานตรวจสอบภายในขอแนะน า

และมาท าความรูจ้กักบัการตรวจสอบโครงการวา่เปน็การตรวจสอบประเภทใด และมปีระโยชน์

อยา่งไร? การตรวจสอบโครงการ เปน็การตรวจสอบดา้นการด าเนนิงาน โดยมวีตัถปุระสงคด์งันี ้

• เพ่ือตรวจสอบดา้นการเงนิและงบประมาณวา่เปน็ไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ ประหยดั และเกดิ

ประสทิธผิล โดยไดร้บัความคุม้คา่ของเงนิทีไ่ดใ้ชจ้า่ยไปและผลการด าเนนิการบรรลผุลส าเรจ็ตาม

วตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายทีก่ าหนดไว ้

• เพ่ือตรวจสอบการด าเนนิงาน/โครงการ เปน็ไปอยา่งเหมาะสม ปฏบิตัถิกูตอ้งตามนโยบาย 

กฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ระบบวธิกีาร แผนงาน มตคิณะรฐัมนตร ี

• เพ่ือตรวจสอบวา่ผลสมัฤทธิจ์ากการด าเนนิงานของงาน/โครงการ วา่มผีลลพัธท์ีเ่กดิขึน้

อยา่งไร 

• เพ่ือตดิตามการด าเนนิงานของงาน/โครงการ ซึง่ไดด้ าเนนิการเสรจ็สิน้ไปแลว้ หรอืทีก่ าลงั

ด าเนนิการอยูใ่นปจัจบุนั เพ่ือใหก้ารด าเนนิงานบรรลผุลส าเรจ็และเปน็ไปตามแผนการทีก่ าหนดไว ้

•  เพ่ือรายงานผลการตรวจสอบเพ่ือใหห้วัหนา้สว่นราชการไดท้ราบขอ้เทจ็จรงิตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้

จากการปฏบิตังิาน 
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 สรุปกิจกรรมการด าเนนิงานในไตรมาส 1 เดอืน ตุลาคม - ธนัวาคม  2562                     

  - ด้านการตรวจสอบภายใน ส านักงานตรวจสอบภายในได้ด าเนินการเข้าตรวจสอบหนว่ยงาน  3 หนว่ยงาน 
คอื 1. คณะบรหิารธรุกจิ ศาลายา 2. ส านกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ  และ 3. กองกลาง  

  - ส านักงานตรวจสอบภายใน เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ดังนี ้

ส านักงานตรวจสอบภายในเข้าร่วม 

  

- 1 ต.ค. 62 ประชุมคัดเลือกกรรมการของคณะกรรมการอุทธรณแ์ละร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย ณ ห้อง

ประชุมคเชนทร์  โดย ผอ.มาลัย  กมลสกลุชัย 

- 7 ต.ค. 62 ประชุมคณะกรรมการบรหารงานประกันคุณภาพ และก ากับติดตามการด าเนนิงานการประกัน

คุณภาพหลักสูตรและคณะ ณ ห้องประชุมไอรยา ชั้น 3 ส านักงานอธิการบดี โดย ผอ.มาลัย  

กมลสกุลชัย 

 - 11 ต.ค. 62 โครงการเฉลมิพระเกียรตสิถาบันพระมหากษัตริย์ “เนือ่งในวันคล้ายวนัสวรรคต พระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร 13 ตุลาคม” ณ ห้องประชุม

คชาธาร โดย บุคลากรทุกคนเข้าร่วมโครงการ 

- 16 ต.ค. 62 เข้าร่วมเป็นเกียรตพิิธีเปิดอาคารศูนย์ปฏิบัติการกฬีาเฉลิมพระเกียรติ ณ อาคารศนูย์ปฏิบัติการ

กีฬาเฉลิมพระเกียรติ  โดย ชาคริยา  รักไทย จิตสุภา  หนองเป็ด  และพรนภา  เกตุแก้ว 

- 25 ต.ค. 62  โครงการอบรม “ก้าวไปด้วยกันกับการบญัช”ี ครั้งที่ 16 ณ คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบัญชี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ผอ.มาลยั  กมลสกลุชยั 

- 30 ต.ค. - 1 พ.ย. 62 โครงการพัฒนาทักษะการเป็น Start-up Mentor ส าหรับคณาจารย์ ณ โรงแรมเคนซิงตั้น 

อิงลิชการ์เด้น รสีอร์ท-เขาใหญ่ จ.นครราชสมีา โดย ผอ.มาลัย  กมลสกุลชยั 

- 31 ต.ค. 62 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสืบค้นฐานข้อมลูเพื่อการท างานวิจัย ณ ห้อง 10301 ชั้น 3 คณะ

วิศวกรรมศาสตร์  โดย ว่าท่ี ร.ต. ทิชากร  เกตุแกว้ 

- 17 พ.ย. 62 เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การวิเคราะห์ค่างานเพือ่ก าหนดกรอบระดับ

ต าแหนง่สูงขึน้ โดย จิตสุภา  หนองเป็ด  และ ว่าท่ี ร.ต. ทิชากร  เกตุแกว้ 

- 22 พ.ย. 62 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพและก ากับติดตามการด าเนนิงานการประกัน

คุณภาพหลักสูตรและคณะ  ณ ห้องประชุม ไอยรา  โดย สิตาพัชญ์  คงชีพ  

- 4 ธ.ค. 62 โครงการเฉลมิพระเกียรตสิถาบันพระมหากษัตริย์ “เนือ่งในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วนัพ่อ

แห่งชาติและวันชาติ” ณ หอ้งประชุมคชาธาร โดย บุคลากรทุกคนในหน่วยงาน 

- 24 ธ.ค. 62 เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความเข้าใจของบุคลากรเพือ่การพัฒนามหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม 

301 ชั้น 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์  โดย ชาคริยา รักไทย  และ จิตสุภา  หนองเป็ด 



ท่ีปรึกษา-บรรณาธิการ  ดร.มาลัย  กมลสกุลชัย 

กองบรรณาธิการ                                             

นางสาวชาคริยา   รักไทย นางสาวจติสุภา   หนองเปด็   นางสาวขวญัใจ   คงชีพ                    
ว่าท่ี ร.ต.ทิชากร  เกตุแก้ว นางศุภรัตน์     วงศ์ศร ี  นางสาวพรนภา   เกตแุก้ว 

พิสูจน์อักษร  นางสาวขวัญใจ   คงชีพ  ออกแบบ     นางศุภรัตน์    วงศ์ศรี 

จัดท าโดย ส านักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

 

จดหมำยข่ำวส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน ปีที่ 12 ฉบบัที่ 45         

OFFICE OF INTERNAL AUDIT 
96 Mu 3 Photthamonthon Sai Salaya ,  Phutthamonthon Nakhon Pathom 73170  

Tel : 0 2441 6000 # 2156-7  Fax : 0 2441 6000  # 2156 

ภาพกิจกรรม 

 

เขา้รว่มโครงการ การเขา้รบัการอบรม  

และกจิกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลยั 


