
  

 สวสัดปีีใหม่ค่ะ/ครับ..ท่านผู้อ่านจุลสารตรวจสอบภายใน
ทุกท่านทางทมีงานกองบรรณาธิการขออวยพรปีใหม่....   

 ...สิ�งต่างต่าง  ผนัผ่าน  ตามกาลเปลี�ยน  

 หมุนวนเวยีน  ได้เรียนรู้  ให้อยู่ไหว  

 ปีเก่าผ่าน  การสั�งสม  เป็นแรงใจ  

 เข้าปีใหม่  ก้าวไปต่อ  ไม่ย่อท้อ  

 กราบขอวอน  พรประเสริฐ  ในเลศิหล้า  

 โปรดประทาน  ผ่านฟ้า  ดั�งคาํขอ  

 ให้สุขสันต์  นั-นพลนัเกดิ  ไม่รีรอ  

 อยู่เพยีงพอ  ไร้ทุกข์  สุขนิรันดร์... 
     ฉบบันี�กองบรรณาธิการไดน้าํเสนอนิยามความหมายของจริยธรรมและจรรยาบรรณ  และเกร็ดความรู้เรื#องอาหารที#ช่วยทาํใหร่้างกาย
อบอุ่นในหนา้หนาว แลว้พบกบัสาระดีๆในฉบบัต่อไปคะ่/ครับ 

     นิยาม ความหมายของจริยธรรมและจรรยาบรรณ  
 การตรวจสอบภายในถือเป็นกลไกที#สาํคญัที#จะทาํใหอ้งคก์รสามารถบรรลุเป้าหมายที#วางไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ดงันั�น
หน่วยงานและผูต้รวจสอบภายใน จึงตอ้งมีการแสดงใหเ้ห็นถึงการปฏิบติังานอยา่งมีหลกัเกณฑ ์ และน่าเชื#อถือ เพื#อใหเ้กิดการยอมรับ
และไวใ้จจากหน่วยงานต่างๆ ภายในองคก์รตลอดจนผูบ้ริหารระดบัสูง ซึ#งสถาบนัผูต้รวจสอบภายในสากล (IIA) ถือเป็นองคก์รหลกั
ที#ไดมี้การกาํหนดแม่บท การปฏิบติังานวชิาชีพตรวจสอบภายใน (Professional Practices of Internal Audit Framework) ขึ�นเพื#อเป็น
กรอบและกติกาสากลใหผู้ต้รวจสอบภายในไดน้าํไปใชแ้ละเป็นแนวทางในการปฏิบติังาน 
 ความหมายของจริยธรรม (Ethics)  และจรรยาบรรณ (Code of Ethics)  
พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ไดใ้หค้วามหมายของคาํวา่จริยธรรม และจรรยบรรณไวด้งันี�  
 จริยธรรม  หมายถึง  ธรรมที#เป็นขอ้ประพฤติปฏิบติั ศีลธรรม กฎศีลธรรม 
 จรรยาบรรณ  หมายถึง  ประมวลความประพฤติที#ผูป้ระกอบอาชีพการงานแต่ละสาขากาํหนดขึ�น  เพื#อรักษาและส่งเสริม 
เกียรติคุณ ชื#อเสียงและฐานะของสมาชิก อาจเขียนเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือไม่ก็ได ้

 ความแตกต่างระหว่างจริยธรรมและกฎหมาย ดงัตารางนี- 

จริยธรรม กฎหมาย 

1. เป็นเครื#องมือควบคุมพฤติกรรมระดบัสูงของมนุษย ์ 1. เป็นเครื#องมือควบคุมพฤติกรรมระดบัตํ#าของมนุษย ์

2. ไม่มีการลงโทษตามกฎหมายแต่ลงโทษโดยสงัคม 2. มีบทลงโทษที#ชดัเจน 

3. เป็นการควบคุมพฤติกรรมจากภายใน 3. เป็นการควบคุมพฤติกรรมจากภายนอก 

4. เป็นขอ้บงัคบัจากสงัคมที#ไม่เป็นลายลกัษณ์อกัษร 4. เป็นขอ้บงัคบัจากรัฐเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

5. เป็นเรื#องของจิตสาํนึกที#ทาํเพราะเห็นวา่ถูกตอ้งและภูมิใจที#ไดท้าํ 5. เป็นบทบญัญติัวา่ดว้ยการ ตอ้งทาํหรือตอ้งละเวน้ไม่สามารถ
หลีกเลี#ยงได ้

ปีที� 3 ฉบับที� 2 ประจําไตรมาสที� 2 เดือนมกราคม - มีนาคม 2558 

ที#มา:หนงัสือแนวทางการตรวจสอบภายใน 
 สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 



กรอบความประพฤตเิกี)ยวกบัความเที)ยงธรรมและข้อจาํกดัของความเป็นอสิระ หรือความเที)ยงธรรม/มาตรฐานจริยธรรม/คุณธรรม 
สํานักงานตรวจสอบภายใน   มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

หลกัการ (Principles) ผูต้รวจสอบภายในไดรั้บความคาดหวงัวา่จะตอ้งยดึและปฏิบติัตามหลกัการ ๔ ประการ คือ 
 ๑.  ความซื)อตรง (Integrity) ผูต้รวจสอบภายในจะตอ้งปฏิบติังานดว้ยความซื#อสัตย ์ขยนั รับผิดชอบ ปฏิบติัตามกฎหมายและ
ระเบียบขอ้บงัคบัการใชดุ้ลพินิจที#เชื#อถือไดข้องตนใหเ้กิดความเชื#อมั#นต่อสาธารณชน 
 ๒. ความเที)ยงธรรม (Objectivity) ผูต้รวจสอบภายในจะตอ้งแสดงความเที#ยงธรรมเยี#ยงผูป้ระกอบวิชาชีพระดบัสูงสุด ในการ
รวบรวม การประเมินผล และการสื#อสารขอ้มูลเกี#ยวกบักิจกรรมงานตรวจสอบภายใน โดยผูต้รวจสอบภายในตอ้งประเมินผลดว้ยความ
เที#ยงธรรมเป็นกลางจากสถานการณ์รอบด้านที#เกี#ยวขอ้ง ไม่มีขอ้ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และในการใชดุ้ลยพินิจตอ้งไม่อยู่ภายใต้
อิทธิพลเพื#อประโยชน์ทั�งของตนเองและผูอื้#น 
 ๓. การรักษาความลับ (Confidentiality) ผูต้รวจสอบภายในจะตอ้งเคารพคุณค่าและความเป็นเจา้ของขอ้มูลที#ไดรั้บ ตอ้งไม่
เปิดเผยขอ้มูลโดยไม่ไดรั้บอนุญาต นอกเสียจากวา่จะมีกฎหมายหรือตอ้งกระทาํตามภาระผกูพนัทางวชิาชีพใหก้ระทาํได ้
 ๔. ความสามารถ (Competency) ผูต้รวจสอบภายในจะตอ้งใชค้วามรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ที#จาํเป็นในการปฏิบติังาน
ตรวจสอบภายใน 

หลกัการปฏิบัต ิเป็นขอ้พึงปฏิบติัตามหลกัการ ๔ ประการดงันี�  
 ๑. ความซื)อตรง (Integrity) ผูต้รวจสอบภายในจะตอ้ง :  ปฏิบติังานดว้ยความซื#อสตัย ์(Honesty) ขยนัขนัแขง็ (Diligence) และ
รับผิดชอบต่อหนา้ที# (Responsibility)  ปฏิบติัตามกฎหมาย และเปิดเผยสิ#งที#ไดรั้บความคาดหวงัตามกฎหมายและวชิาชีพ ไม่มีส่วนร่วมรู้
เห็นในกิจกรรมที#ผิดกฎหมาย หรือมีส่วนร่วมในการกระทาํที#ทาํใหเ้สียชื#อเสียงต่อวชิาชีพตรวจสอบภายในหรือต่อองคก์าร เคารพและให้
ความร่วมมือในการทาํตามกฎระเบียบ และวตัถุประสงคด์า้นจรรยาบรรณขององคก์าร 
 ๒. ความเที)ยงธรรม (Objectivity) ผูต้รวจสอบภายในจะตอ้ง :ไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือมีความสมัพนัธ์ใดๆ ที#อาจหรือถูก
สนันิษฐานไดว้า่จะทาํใหเ้สื#อมเสียต่อการประเมินผลดว้ยความเที#ยงธรรมเป็นกลาง และรวมถึงการไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือ
ความสมัพนัธ์ที#อาจจะก่อใหเ้กิดขอ้ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ขององคก์าร ไม่รับสิ#งที#อาจจะทาํใหเ้กิดความเสื#อมเสีย หรือถูกสนันิษฐานได้
วา่จะทาํใหเ้กิดความเสียหายต่อการใชดุ้ลพินิจทางวชิาชีพเปิดเผยความจริงที#เป็นสาระสาํคญัที#ไดล่้วงรู้มา ซึ#งหากไม่เปิดเผยความจริง
ดงักล่าวเป็นการบิดเบือนการรายงานเกี#ยวกบักิจกรรมที#ตรวจสอบ 
 ๓. การรักษาความลบั (Confidentiality) ผูต้รวจสอบภายในจะตอ้ง : ระมดัระวงัรอบคอบในการใช ้ และการป้องกนัขอ้มูลที#
ไดม้าจากการปฏิบติัหนา้ที# ไม่ใชข้อ้มูลเพื#อผลประโยชน์ส่วนตวั หรือในลกัษณะที#ขดัต่อกฎหมาย หรือในทางมิชอบดว้ยกฎหมาย หรือ
ต่อกฎระเบียบและวตัถุประสงคด์า้นจรรยาบรรณขององคก์าร 
 ๔. ความสามารถ (Competency) ผูต้รวจสอบภายในจะตอ้ง : รับงานที#ตนมีความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ ที#จาํเป็นใน
ปฏิบติังานตรวจสอบภายใน ปฏิบติังานตรวจสอบภายในใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานการปฏิบติังานวชิาชีพตรวจสอบภายใน ปรับปรุง
อยา่งต่อเนื#องเพื#อใหเ้กิด ความเชี#ยวชาญ ประสิทธิภาพ และคุณภาพในการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน 
 กรอบความประพฤติเกี#ยวกบัความเที#ยงธรรมฯ นี�ใหผู้ต้รวจสอบภายในถือปฏิบติัตั�งแต่ วนัที# ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ เป็นตน้ไป 
อนุมติัโดย รองศาสตราจารย ์ดร.สุมาลี  ไชยศุภรากลุ  อธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 



อาหารที�ช่วยให้ร่างกายอบอุ่นในหน้าหนาว  

 ช่วงนี�อากาศหนาวเยน็ร่างกายจะไม่สบายไดง่้าย เนื#องจากความเยน็และความแหง้ ในหนา้หนาวทาํใหเ้ชื�อไวรัสต่างๆ มีสภาพ 
คงตวัและแพร่พนัธ์ุรวดเร็ว สงัเกตไดว้า่ไขห้วดัมกัระบาดมากในช่วงนี�  อีกเหตผุลหนึ#งคือร่างกายคนเราโดยเฉพาะเด็กเลก็และผูสู้งอายมีุ
ภูมิคุม้กนัที#ไม่ดีเพียงพอ    เมื#อสัมผสักบัอากาศหนาวเยน็    ร่างกายจึงไม่สามารถปรับสภาพไดท้นั  ทาํใหร่้างกายอ่อนแอและรับเชื�อต่างๆ
เขา้สู่ร่างกายไดง่้าย ซึ#งอาหารก็เป็นตวัช่วยหนึ#งที#ทาํใหร่้างกายเกิดความอบอุ่นและลดความหนาวเยน็ลงได ้

   อาหารในกลุ่มธัญชาต ิอาหารกลุ่มนี�จะรวมถึงส่วนของเมลด็ทั�งหมด เตม็ไป
ดว้ยคุณค่าทางอาหาร วติามิน และแร่ธาตุต่างๆมากมาย ใยอาหารที#ช่วยในการยอ่ย เช่น 
เมลด็ฟักทอง งาขาว งาดาํ 
 
 
 

      อาหารในกลุ่มเปลอืกแข็ง   
อาหารกลุ่มนี�จะมีไขมนัสูง แต่เป็นไขมนัที#ดีต่อร่างกายช่วยลดโอกาสการเป็นโรคหวัใจ 
ใหพ้ลงังานสูง ซึ#งช่วยใหร่้างกายรู้สึกอบอุ่นเพิ#มมากขึ�น และยงัมีสารตา้นอนุมูลอิสระที#
ช่วยชะลอความเสี#ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง เช่น อลัมอนด ์ถั#วลิสง วอลนดั 

   
  อาหารในกลุ่มเนืTอสัตว์ มีไขมนัสูงช่วยทาํใหร่้างกายเกิดความอบอุ่น แต่ใน

เนื�อสตัวส่์วนมากจะมีไขมนัประเภทอิ#มตวัซึ#งเป็นไขมนัที#ไม่ดีต่อร่างกาย ทาํใหเ้กิดโรค
ไขมนัในเลือดตามมาได ้ แต่มีไขมนัสตัวบ์างชนิดที#ดีต่อร่างกาย เช่น ปลาทะเลและสตัว์
บางชนิดที#มีไขมนัอิ#มตวัตํ#า ปลาทะเลนํ� าลึก เช่น ปลาแซลมอน ปลาทูน่า ปลากะพง เนื�อ
แกะ ไก่งวง เป็นตน้ 
  

       อาหารในกลุ่มเครื)องเทศและสมนุไพร   
ขิง เป็นพืชมีรสเผด็ร้อน ช่วยใหค้วามอบอุ่นแก่ร่างกายทาํใหร้ะบบภูมิคุม้กนัดีขึ�น ลดการ
เกิดไขห้วดั ตามตาํราแพทยแ์ผนตะวนัออกใชขิ้งทั�งสดและแหง้ แกห้วดั อาการปวดศีรษะ
และแกห้นาว วธีิกินคือนาํขิงแก่มาตม้แลว้ดื#มนํ� าขิงจะทาํใหร่้างกายอบอุ่นขึ�น กระเทยีม
ช่วยใหร่้างกายอบอุ่น อบเชย กลิ#นของอบเชยเป็นกลิ#นที#ทาํใหร่้างกายอบอุ่น กานพลู เป็น
เครื#องเทศ เครื#องแกง ช่วยลดการอกัเสบและฆ่าเชื�อต่างๆจะช่วยลดอาการไม่สบายลงได ้
และพริกไทย เผด็ร้อน ช่วยใหเ้จริญอาหารและขบัเหงื#อทาํใหร่้างกายอบอุ่น เป็นตน้   
 
 พฤตกิรรมการบริโภคที)ไม่ควรทาํในหน้าหนาว การกินอาหารครั� งละมากๆ จะทาํใหก้ระเพาะอาหารทาํงานหนกั เลือดจะมา
เลี�ยงที#กระเพาะอาหารมากกวา่อวยัวะส่วนอื#น ทาํใหย้ิ#งเกิดความหนาวเยน็ การดื#มแอลกอฮอล ์ หลายคนเชื#อวา่จะช่วยใหร่้างกายอุ่นขึ�น          
แต่ความจริงแลว้ฤทธิn ของแอลกอฮอลจ์ะทาํใหห้ลอดเลือดฝอยที#อยูใ่ตผ้ิวหนงัขยายตวัทาํใหเ้กิดความรู้สึกร้อนขึ�น แต่ร่างกายจะยิ#งขบั
ความร้อนออกนอกร่างกาย ทาํใหอุ้ณหภูมิในร่างกายลดตํ#าลงจะยิ#งหนาวมากขึ�นในตอนหลงั ถา้ดื#มเป็นประจาํยงัเสี#ยงต่อโรคความดนัสูง 
โรคหวัใจและหลอดเลือด และโรคเบาหวาน นอกจากนี�ยงัมีปัจจยัของเครื#องนุ่งห่ม รวมทั�งการออกกาํลงักาย เป็นตน้ 

ที#มา: www.ความรู้รอบตวั.com 



ถาม : วตัถุประสงคข์องจริยธรรมของวชิาชีพตรวจสอบภายในคืออะไร 

ตอบ :    ผูป้ระกอบวชิาชีพตรวจสอบภายในควรมีจรรยาบรรณ หรือจริยธรรมแห่งวชิาชีพ (Code of Ethics) สถาบนัผู ้

ตรวจสอบภายในสากล หรือไอไอเอ ไดก้าํหนดจริยธรรมใหผู้ป้ระกอบวชิาชีพตรวจสอบภายในยดึถือเป็นแนวปฏิบติั 

ดงันี�  

 1)  เพื#อเป็นการยกฐานะและศกัดิn ศรีแห่งวชิาชีพตรวจสอบภายใน 

 2)  เพื#อใหว้ชิาชีพตรวจสอบภายในเป็นที#ยกยอ่ง และยอมรับนบัถือของบุคคลทั#วไป รวมทั�งการปฏิบติัหนา้ที#

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 การตรวจสอบภายในเป็นกิจกรรมการประเมินผลที#เป็นการบริการใหค้วามเชื#อมั#นและใหค้าํปรึกษา โดยมี

วตัถุประสงคเ์พื#อใหเ้ป็นงานบริการที#มีประโยชน์ต่อผูบ้ริหารระดบัสูงและองคก์ร  ดงันั�น งานตรวจสอบภายในจึงถือ

เป็นงานวชิาชีพ และจาํเป็นตอ้งมีหน่วยงานที#กาํกบัดูแลทางวชิาชีพ  สถาบนัผูต้รวจสอบภายในสากล (IIA) เป็น

สถาบนัที#กาํกบัดูแลและกาํหนดมาตรฐานการปฏิบติังาน ซึ#งไดก้าํหนดแม่บทของการปฏิบติังานวชิาชีพตรวจสอบ

ภายใน แบ่งเป็น 4 ส่วน คือ  

 1. จรรยาบรรณ   

 2.  มาตรฐานการปฏิบติังานวชิาชีพตรวจสอบภายใน   

 3. คาํแนะนาํในการปฏิบติังาน   

 4. การพฒันาและช่วยเหลือในการปฏิบติังาน  

  เพื#อใหห้น่วยงานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานที#น่าเชื#อถือ และเป็นที#ยอมรับทั�งจากภายในและภายนอก 

หากท่านมข้ีอตชิมหรือต้องการแสดงความคดิเห็นหรือมปัีญหาเกี)ยวกบังานตรวจสอบภายใน  

สามารถตดิต่อได้ที) : 0-2942-6900 ต่อ 7052 E-mail : audit@chandra.ac.th www.chandra.ac.th/AUDIT/INDEX.HTML 

บรรณาธิการ : นายสุรชาต ิ รัชตโภคนิ 

กองบรรณาธิการ : นางสาวเทยีมตา พรหมสิทธิo  นางสาวชยาภา อตัชู นางสาวรัชฎาภรณ์ สนเนตร์ และนางสาวรัตตกิาล  มูลศรี 

ที#มา:หนงัสือแนวทางการตรวจสอบภายใน 
สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 


