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COSO1 2013 กรอบแนวคิดระบบควบคุมภายใน 

เพื่อประยุกต์ใช้กับมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 

โดย สุวรรณา เจนสวสัดิ์พงศ์, CIA 

ผู้อ านวยการศูนย์ตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยมหดิล2 

มหาวิทยาลัยในประเทศไทยได้เริ่มมีการเปลี่ยนสถานะจากส่วนราชการ เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของ
รัฐมาเป็นเวลากว่า 10 ปี เพื่อให้มีความคล่องตัวในการด าเนินงาน การคิดค้น การผลิตนวัตกรรมที่มากขึ้น 
ภารกิจของมหาวิทยาลัยจึงอาจมีความหลากหลายมากกว่าในอดีต ดังนั้น ขณะนี้จึงอาจเป็นเวลาที่เหมาะสมที่
มหาวิทยาลัยจะพิจารณายกระดับระบบควบคุมภายใน โดยประยุกต์ใช้กรอบแนวคิดของระบบควบคุมภายใน
ฉบับล่าสุด (COSO (2013)) ซึ่งถึงแม้ว่ากรอบแนวคิดนี้จะยังอยู่ภายใต้องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 5 
องค์ประกอบเดิมที่ COSO ก าหนดไว้เมื่อปี 1992 แต่รายละเอียดในแต่ละองค์ประกอบมีความชัดเจนมากขึ้น
จากการแบ่งหมวดหมู่หลักการ (Principle) เป็น 17 หลักการ เพื่อให้องค์กรมีรายละเอียดข้อมูลมากพอที่จะ
น าไปประยุกต์ใช้ได้ง่ายมากข้ึน 

และในบทความนี้ได้น าเสนอแบบประเมินองค์ประกอบของระบบควบคุมภายในตามกรอบแนวคิด 
COSO 2013 ที่น่าจะเหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัย โดยประยุกต์จากแบบประเมินที่คณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ก าหนดให้บริษัทจดทะเบียนทั้งหมดท าการประเมินและน าส่งผลการ
ประเมินต่อก.ล.ต. เป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจ าปี 

 จากกรอบแนวคิดเมื่อปี 1992 สู่ปี 2013 

โดยอ้างอิงบทความเร่ือง COSO 2013 ความเปลี่ยนแปลงจาก COSO 1992 ที่เขียนโดย อาจารย์ จิรพร สุเมธีประสิทธิ์ ที่
ปรึกษาอิสระ ที่เผยแพร่ผ่าน https://chirapon.wordpress.com/2013/10/09/coso-2013-ความเปลี่ยนแปลงจาก -coso-1992-เ/ 

COSO 2013 มีการเปลี่ยนแปลงจากกรอบแนวคิดฉบับปี 1992 ดังนี ้

การปรับตัวครั้งใหญ่ของแนวคิดการควบคุมภายในตามกรอบ COSO ได้ท าให้เกิดกรอบแนวทางตาม
แนวคิดของ COSO 2013 ที่ปรับปรุงจากแนวคิดพื้นฐานของ COSO 1992 ในสาระส าคัญหลายประการ 

ประเด็นที่น่าจะอยู่เบื้องหลังการปรับกรอบแนวคิดครั้งใหม่ของ COSO 2013 Internal Control – 
Integrated  Framework น่าจะมาจากการทบทวนบทบาทของระบบควบคุมภายในที่ใช้กันอยู่ในกิจการทุก
กิจการและทุกประเภท อย่างน้อย 2 ประเด็น ได้แก่ 

                                           
1 COSO - The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission  เป็นคณะกรรมการร่วมของสถาบนัวิชาชีพ 5 แห่ง 
ไดแ้ก่ สถาบนัผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งสหรัฐอเมริกา (AICPA)   สถาบนัผูต้รวจสอบภายในสากล (Institute of Internal Auditors หรือ IIA)  
สถาบนัผูบ้ริหารการเงิน  (Financial Executives Institute หรือ  FEI)  สมาคมนกับญัชีแห่งสหรัฐอเมริกา  (American Accounting Association 
หรือ AAA)  และสถาบนันกับญัชีเพ่ือการบริหาร (Institute of  Management Accountants หรือ IMA) 
2 ขอ้เขียนในบทความน้ีเป็นความเห็นเฉพาะตวัของผูเ้ขียน มิใช่ความเห็นในนามขององคก์รท่ีผูเ้ขียนสังกดั และเม่ือผูเ้ขียนใชข้อ้มูลจากแหล่ง
อ่ืน ก็ไดมี้การอา้งอิงท่ีมาของขอ้มูลนั้นประกอบไวด้ว้ยแลว้ 

https://chirapon.wordpress.com/2013/10/09/coso-2013-ความเปลี่ยนแปลงจาก-coso-1992-เ/
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ประเด็นที่ 1 โครงสร้างของการควบคุมภายในที่อยู่ใน COSO 1992 เพียงพอที่จะบรรเทาหรือลดระดับ
ความเสี่ยงจนท าให้การประกอบการของกิจการบรรลุตามวัตถุประสงค์แล้วหรือไม่ 

ประเด็นที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของระบบควบคุมภายใน สามารถสะท้อนหรือควรจะสะท้อนว่าเป็นการ
เปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจด้วยหรือไม่ 

สิ่ ง ที่ เ ป็ น ค ว าม เ ชื่ อ ขอ ง  COSO 2013 Internal Control – Integrated  Framework คื อ  ก า ร
เปลี่ยนแปลงของระบบควบคุมภายใน ควรจะสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของธุรกิจ หรือการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือการเปลี่ยนแปลงกระบวนการด าเนินงานจากที่เคยด าเนินการเอง 
ไปสู่การว่าจ้างผู้ให้บริการภายนอกด าเนินการแทนซึ่งท าให้ต้องขยายการก ากับควบคุมออกไปสู่บุคลากรของผู้
ให้บริการภายนอกด้วย 

การปรับกรอบแนวทางการควบคุมภายในจาก COSO 1992 สู่ COSO 2013 จึงน่าจะเป็นตัวกระตุ้นให้
องค์กร 

(1) ได้ทบทวนในระดับกลยุทธ์ว่า ควรมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพ หรือ
ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในหรือไม่ 

(2) มีโอกาสบูรณาการและเชื่อมโยงหน้าที่ด้านการค้นหาความเสี่ยงและการก ากับการปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ (Compliance) ให้เป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการด าเนินธุรกรรมขององค์กรให้ชัดเจน
ยิ่งขึ้น 

(3) ด าเนินการให้มั่นใจได้ว่า ระบบการควบคุมภายในองค์กรนั้น มีอยู่ และ ปฏิบัติได้จริง 

เร่ืองที่เห็นได้ชัดเจนว่า COSO 2013 เพิ่มเติมจาก COSO 1992 ประกอบด้วย 

ประการที่ 1 การเอาใจใส่ และให้ความส าคัญกับธรรมาภิบาล (Governance) ที่องค์กรไม่อาจหลีกเลี่ยง
ได้ และการต้องเพิ่มกิจกรรมที่ส่งเสริมธรรมาภิบาลในองค์กรด้วย 

ประการที่ 2 การเพิ่มข้อพึงปฏิบัติที่ให้ความส าคัญ และการก าหนดให้ใช้เทคโนโลยีเพื่อการควบคุมด้วย
กลไกอัตโนมัตินอกเหนือจากการพึ่งพาตัวบุคคล ทั้งในส่วนที่เป็นกระบวนการปฏิบัติงาน (Operation) 
และระบบการรายงาน (Reporting) 

ประการที่ 3 การปรับระบบการควบคุมภายในให้เหมาะสมกับองค์กรโดยค านึงถึงผลกระทบจากกระแส
โลกาภิวัตน์ และการให้บริการตามพันธกิจซึ่งอาจต้องเปลี่ยนแปลงตาม 

ประการที่ 4 การขยายขอบเขตของการจัดท ารายงานโดยเฉพาะด้านการเงิน โดยควรค านึงให้สามารถใช้
ประโยชน์ได้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

ประการที่ 5 การแยกความเสี่ยงจากการทุจริตออกมาพิจารณาต่างหากและเพิ่มหัวข้อในการพิจารณา ซึ่ง
ความเสี่ยงนี้เป็นหลักการส าคัญหลักการหนึ่งใน 17 หลักการของ COSO 2013 ที่องค์กรต้องวางระบบ
ควบคุมภายในให้สามารถป้องกันการทุจริตในลักษณะต่างๆ ได้ด้วย 
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ประการที่ 6 การเพิ่มความครอบคลุมของรายงานเกี่ยวกับผลการใช้ระบบควบคุมภายใน โดยไม่ได้จ ากัด
เฉพาะรายงานทางการเงิน หากแต่ครอบคลุมถึงรายงานลักษณะอ่ืน รวมทั้งรายงานด้านการปฏิบัติงาน
และการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ และรายงานที่สะท้อนความยั่งยืนขององค์กรด้วย 

ประการที่ 7 การขยายกลุ่มผู้ที่เก่ียวข้องในการจัดวางระบบการควบคุมเพื่อก ากับความเสี่ยงที่มีผลต่อการ
บรรลุแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร โดยให้ครอบคลุมทั้ง ผู้ที่เก่ียวข้องภายใน และ ผู้ที่เก่ียวข้องภายนอก 

ผู้ที่เก่ียวข้องภายใน ครอบคลุมทั้ง 1) ผู้บริหารระดับสูง ซึ่งมีความรับผิดชอบทั้งการบริหารจัดการในฐานะ
ผู้บริหาร และการก าหนดนโยบาย ออกค าสั่ง กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ 2) หน่วยงานบริหารความเสี่ยง และ 3) 
คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีความรับผิดชอบด้านการก ากับดูแลในองค์กร 

ส่วนผู้ที่เก่ียวข้องภายนอก COSO 2013 จะเน้นไปยัง ผู้ตรวจสอบภายนอก 

ประการที่ 8 COSO 2013 ก าหนดการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ชัดเจนกว่า COSO 1992 

ประการที่ 9 การเพิ่มความรับผิดชอบของเจ้าของภาระงาน/กระบวนการ (Process Owner) แต่ละเรื่อง 
ในการออกแบบให้กระบวนการมีระบบควบคุม ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในที่ตั้งไว้ 

บุคลากรที่เกี่ยวข้องครอบคลุมตั้งแต่คณะกรรมการขององค์กร (มหาวิทยาลัย เรียก สภามหาวิทยาลัย) 
ผู้บริหารระดับสูง และบุคลากรที่รับผิดชอบภาระงานหรือกระบวนการหนึ่งๆ ทั่วทั้งองค์กร 

ประการที่ 10 การเพิ่มบทบาทของระบบควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Control) โดยเฉพาะ
ความเสี่ยงของการรักษาความปลอดภัยของสารสนเทศ การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการด าเนินงาน  การ
เชื่อมโยงระบบงานข้ามสถานที่ตั้ง และการใช้คลาวด์ คอมพิวติ้ง ซึ่งเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อองค์กรแต่ก็จะ
ท าให้องค์กรมีความเสี่ยงต่อการถูกโจมตีทางคอมพิวเตอร์ด้วย 

ประการที่ 11 การยกระดับความส าคัญของความเสี่ยงจากการก ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และความ
เสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Compliance and Operational Objectives) ให้มีความเด่นชัดมากขึ้น และมี
ความส าคัญเทียบเท่าความเสี่ยงทางการเงินและการรายงานทางการเงิน ทั้งนี้ เพื่อให้องค์กรมีการวาง
ระบบการควบคุมภายในเพื่อวัตถุประสงค์ในด้านนี้อย่างจริงจัง 

ประการที่ 12 การแยกข้อพึงปฏิบัติในด้านการควบคุมการออกรายงานทางการเงินที่เปิดเผยแก่
บุคคลภายนอกออกมาเป็นหลักการเฉพาะ ซึ่งแสดงถึงแนวคิดที่ขยายวงออกไปจากเดิมที่เน้นเฉพาะการ
ควบคุมภายในองค์กร สู่ผู้ที่เก่ียวข้องภายนอกองค์กรมากข้ึน 

ประการที่ 13 การขยายกรอบแนวคิดด้านการควบคุม สู่ความสัมพันธ์ เชื่อมโยงระหว่างองค์กร เช่น 

(ก)   การท าความตกลงร่วมลงทุน 
(ข)   การพึ่งพาอาศัยซับพลายเออร์ 
(ค)   การท าความตกลงกับคู่ค้า 
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โดย COSO 2013 ให้น าประเด็นเหล่านี้ ซึ่งอาจเป็นประเด็นระดับโลกมาค้นหาและประเมินความเสี่ยง
และพัฒนางานควบคุมเพื่อก ากับความส าเร็จของงาน 

ประการที่ 14 นอกเหนือจากการยึดองค์ประกอบหลัก 5 องค์ประกอบของการควบคุมภายในตามเดิม
แล้ว COSO 2013 ยังพยายามก้าวสู่การพัฒนาประสิทธิผลของการใช้การควบคุมภายในเป็นกลไกในการ
ก ากับขั้นตอนการด าเนินงานและผลการด าเนินการ ให้การควบคุมมีหน้าที่จริงในองค์กร ไม่ใช่เพียงการ
ออกแบบหรือวางมาตรการการควบคุม 

ประการที่ 15 มีการปรับปรุงองค์ประกอบของระบบควบคุม 5 องค์ประกอบให้ละเอียดมากข้ึน ได้แก่ 

 องค์ประกอบที่ 1 – สภาพแวดล้อมการควบคุม  
โดยเน้นการก าหนดนโยบายจากระดับบนลงล่าง (Tone at the Top) ที่เป็นความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง และคณะกรรมการตรวจสอบ มากข้ึน 

 องค์ประกอบที่ 2 – การค้นหาความเสี่ยง  
โดยเน้นการนิยามเกณฑ์ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และค่าเบี่ยงเบนความเสี่ยงที่เกิดจากผล
ของเหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการบรรลุผลส าเร็จของการด าเนินงาน ที่อาจจะต้องท าให้องค์กรมีความ
ยืดหยุ่นตามสภาพความเสี่ยงมากข้ึน 

 องค์ประกอบที่ 3 – กิจกรรมการควบคุม 
โดยเน้นการวางนโยบาย และก าหนดกิจกรรมควบคุมไว้ในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่จะก ากับ ตลอดจนการ
วางระบบรายงานเพื่อทบทวนกิจกรรมการควบคุมที่เกิดจริงกับวัตถุประสงค์การควบคุมที่วางไว้ 

 องค์ประกอบที่ 4 – สารสนเทศและการสื่อสาร 
โดยเน้นการไหลของสารสนเทศและกิจกรรมการสื่อสารที่ครอบคลุมตามความจ าเป็น ตั้งแต่ระดับ
คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และเจ้าของกระบวนการทุกระดับในองค์กร 

 องค์ประกอบที่ 5 – การก ากับติดตาม และประเมินผล 
โดยเน้นการก ากับติดตามของเจ้าของกระบวนการ ทั้งในการปฏิบัติงานประจ าวันและการประเมินผลโดย
หน่วยงานอ่ืนที่เป็นอิสระ โดยการประเมินผลนี้จะต้องเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์ของกระบวนการ ความ
เสี่ยงที่เก่ียวข้อง และกิจกรรมการควบคุมในกระบวนการ 

 

 การประยุกต์แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของก.ล.ต. สู่มหาวิทยาลัย 

 การตอบแบบประเมินในแต่ละข้อ ควรอยู่บนพื้นฐานของการปฏิบัติจริง หากประเมินแล้วพบว่า 
ยังขาดการควบคุมภายในที่เพียงพอในข้อใด (ไม่ว่าจะเป็นการไม่มีระบบในเรื่องนั้น หรือมีแล้วแต่ยังไม่
เหมาะสม) ขอให้อธิบายเหตุผลและแนวทางแก้ไขประกอบไว้ด้วย   
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การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) 

1. องค์กร3แสดงถึงความยึดม่ันในคุณค่าของความซ่ือตรง (integrity) และจริยธรรม  

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ ค าอธิบาย 

1.1 สภามหาวิทยาลัย4และผู้บริหารก าหนดแนวทาง และมีการ
ปฏิบัติที่อยู่บนหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณในการ
ด าเนินงาน ที่ครอบคลุมถึง 

       1.1.1 การปฏิบัติหน้าที่ประจ าวันและการตัดสินใจในเรื่อง
ต่างๆ  

       1.1.2 การปฏิบัติต่อคู่ค้า ลูกค้า และบุคคลภายนอก  

   

1.2  มีข้อก าหนดที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้บริหารและพนักงาน
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรงและรักษาจรรยาบรรณ ที่ครอบคลุม
ถึง  (ในกรณีท่ีส่วนงานประเมิน ให้หมายถึงข้อก าหนดของ
มหาวิทยาลัย หากส่วนงานมีข้อก าหนดเฉพาะ ให้ระบุไว้ด้วย) 

       1.2.1 ข้อก าหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) 
ส าหรับผู้บริหารและพนักงาน ที่เหมาะสม 

       1.2.2 ข้อก าหนดห้ามผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตนใน
ลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์กร ซ่ึง
รวมถึงการห้ามคอร์รัปชันอันท าให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร5 

       1.2.3 บทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนข้อก าหนด
ข้างต้น 

       1.2.4 การสื่อสารข้อก าหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผู้บริหาร
และพนักงานทุกคนรับทราบ เช่น รวมอยู่ในการปฐมนิเทศพนักงาน
ใหม่ การให้พนักงานลงนามรับทราบข้อก าหนดและบทลงโทษเป็น
ประจ าทุกปี รวมทั้งมีการเผยแพร่ code of conduct ให้แก่
พนักงานและบุคคลภายนอกได้รับทราบ 

   

                                           
3 องคก์ร หมายถึง มหาวิทยาลยั หรือส่วนงาน แลว้แต่กรณี 
4 หากเป็นการประเมินในระดบัส่วนงาน ใหห้มายถึง คณะกรรมการประจ าส่วนงาน 
5 มหาวิทยาลยัควรก าหนดการควบคุมภายในตามมาตรการต่อตา้นคอร์รัปชนัใหเ้หมาะสมกบัความเส่ียงของมหาวิทยาลยั 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ ค าอธิบาย 
1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม Code 
of Conduct (ส่วนงาน – ให้ประเมินเฉพาะเมื่อมี code ของส่วน
งานเอง)   
      1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน 
       1.3.2 การประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนักงาน 
       1.3.3 การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอิสระจากภายนอก
องค์กร 

   

1.4 มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดเกี่ยวกับความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณ 
 1.4.1 มีกระบวนการที่ท าให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนได้
ภายในเวลาที่เหมาะสม 
 1.4.2 มีกระบวนการที่ท าให้สามารถลงโทษหรือจัดการกับการ
ฝ่าฝืนได้อย่างเหมาะสม และภายในเวลาอันควร  
 1.4.3 มีการแก้ไขการกระท าที่ขัดต่อหลักความซื่อตรงและการ
รักษาจรรยาบรรณอย่างเหมาะสม และภายในเวลาอันควร 

   

 

2. สภามหาวิทยาลัยมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และท าหน้าที่ก ากับดูแล (Oversight) 
และพัฒนาการด าเนินการด้านการควบคุมภายใน (ส่วนงานไม่ต้องกรอกหมวดนี้) 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ ค าอธิบาย 

2.1 มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยแยกจากฝ่าย
บริหาร โดยได้สงวนสิทธิ์อ านาจเฉพาะของสภาฯ ไว้อย่างชัดเจน 

   

2.2 สภาฯ ก ากับดูแลให้มีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานตาม
พันธกิจของมหาวิทยาลัยที่ชัดเจนและวัดผลได้ เพื่อเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน 

   

2.3 สภาฯ ก ากับดูแลให้มหาวิทยาลัยก าหนดบทบาทหน้าที่ของ
สภาฯ และผู้บริหารให้ถูกต้องตามพรบ. ของมหาวิทยาลัย ซึ่ง
ครอบคลุมบทบาทที่ส าคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบ
บัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ ค าอธิบาย 

2.4 สภาฯ เป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย และมี
ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย หรือสามารถขอ
ค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆได้ 

   

2.5 สภาฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) ที่มีความรู้ 
ความสามารถน่าเชื่อถือ และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่
อย่างแท้จริง เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับมหาวิทยาลัย ไม่มี
ความสัมพันธ์อ่ืนใดอันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจและปฏิบัติ
หน้าที่อย่างเป็นอิสระ และผู้ทรงฯ มีจ านวนที่เหมาะสม และ
เพียงพอ 

   

2.6 สภาฯ ก ากับดูแลการพัฒนาและปฏิบัติเรื่องการควบคุมภายใน     
ในมหาวิทยาลัย ซึ่งครอบคลุมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมการ
ควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ข้อมูลและ
การสื่อสาร และการติดตาม 

   

 

3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการบังคับบัญชา การก าหนดอ านาจในการสั่งการและ
ความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การก ากับดูแล (oversight) 
ของสภามหาวิทยาลัย 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ ค าอธิบาย 

3.1 ผู้บริหารระดับสูงก าหนดโครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนการบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งเพ่ือการ
ด าเนินพันธกิจและการด าเนินงานตามพรบ. ข้อบังคับ ประกาศ 
รวมถึงการจัดให้มีการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น 
แบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่ส าคัญ ซึ่งท าให้เกิดการตรวจสอบ
ถ่วงดุลระหว่างกัน มีงานตรวจสอบภายในที่ข้ึนตรงกับ
คณะกรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงานที่ชัดเจน เป็นต้น 
(ส่วนงานไม่ต้องประเมินเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน)   

   

3.2 ผู้บริหารระดับสูงก าหนดสายการบังคับบัญชาในองค์กร โดย
พิจารณาถึงความเหมาะสมเก่ียวกับอ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ 
และการสื่อสารข้อมูล 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ ค าอธิบาย 

3.3 มีการก าหนด มอบหมาย และจ ากัดอ านาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่างสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร
ระดับสูง ผู้บริหาร และพนักงาน  

   

 

4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งม่ันในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ ค าอธิบาย 

4.1 องค์กรมีนโยบายและวิธีการปฏิบัติเพื่อจัดหา พัฒนา และรักษา
บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถที่เหมาะสม และมีกระบวนการ
สอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบัตินั้นอย่างสม่ าเสมอ 

   

4.2 องค์กรมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้
แรงจูงใจหรือรางวัลต่อบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดี และการ
จัดการต่อบุคลากรที่มีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การสื่อสาร
กระบวนการเหล่านี้ให้ผู้บริหารและพนักงานทราบ 

   

4.3 องค์กรมีกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือเตรียมพร้อมส าหรับการ
ขาดบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถท่ีเหมาะสมอย่างทันเวลา 

   

4.4 องค์กรมีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผู้บริหารและ
พนักงานทุกคน เช่น การจัดระบบที่ปรึกษา (mentoring) และการ
ฝึกอบรม 

   

4.5 องค์กรมีแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดต าแหน่ง 
(succession plan) ที่ส าคัญ 

   

5. องค์กรก าหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ขององค์กร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ ค าอธิบาย 

5.1 (สภาฯ และ)6 ผู้บริหารมีกระบวนการและการสื่อสารเชิงบังคับ
ให้บุคลากรทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และจัด
ให้มีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบัติในกรณีท่ีจ าเป็น 

   

                                           
6 ในกรณีส่วนงาน ใหไ้ม่ตอ้งใชค้ าในวงเลบ็ 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ ค าอธิบาย 

5.2 (สภาฯ และ) ผู้บริหารก าหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน การ
สร้างแรงจูงใจ และการให้รางวัล ที่เหมาะสม โดยพิจารณาทั้งเรื่อง
การปฏิบัติตาม Code of Conduct และวัตถุประสงค์ในระยะสั้น
และระยะยาวขององค์กร 

   

5.3 (สภาฯ และ) ผู้บริหารประเมินแรงจูงใจและการให้รางวัลอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเน้นให้สามารถเชื่อมโยงกับความส าเร็จของหน้าที่ใน
การปฏิบัติตามการควบคุมภายในด้วย 

   

5.4 (สภาฯ และ) ผู้บริหารได้พิจารณาไม่ให้มีการสร้างแรงกดดันที่
มากเกินไปในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรแต่ละคน 

   

 

 

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

6. องค์กรก าหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความ
เสี่ยงต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ ค าอธิบาย 

6.1 องค์กรสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
โดยทั่วไปและเหมาะสมกับองค์กรในขณะนั้น โดยแสดงได้ว่า
รายการในรายงานทางการเงินมีตัวตนจริง ครบถ้วน แสดงถึง
สิทธิหรือภาระผูกพันขององค์กรได้ถูกต้อง มีมูลค่าเหมาะสม 
(เช่น รายการที่ต้องมีการประเมินมูลค่า หรือค่าเผื่อทางบัญชี) 
และเปิดเผยข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง 

   

6.2 องค์กรก าหนดสาระส าคัญของรายการทางการเงิน โดย
พิจารณาถึงปัจจัยที่ส าคัญ เช่น ผู้ใช้รายงานทางการเงิน ขนาด
ของรายการ แนวโน้มของบริการตามพันธกิจ 

   

6.3 รายงานทางการเงินขององค์กรสะท้อนถึงกิจกรรมการ
ด าเนินงานขององค์กรอย่างแท้จริง 

   

6.4 สภาฯ หรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อนุมัติและ
สื่อสารนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหารและพนักงาน
ทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ จนเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม
ขององค์กร 
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7. องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้ 
อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร  

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ ค าอธิบาย 

7.1 องค์กรระบุความเสี่ยงทุกประเภทซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานตามพันธกิจทั้งระดับองค์กร ฝ่าย งาน หน่วย   

   

7.2 องค์กรวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจเกิดจากท้ังปัจจัย
ภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
การด าเนินงาน การรายงาน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

   

7.3 ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง    

7.4 องค์กรได้ประเมินความส าคัญของความเสี่ยง โดยพิจารณาท้ัง
โอกาสเกิดเหตุการณ์ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น  

   

7.5 องค์กรมีมาตรการและแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยง 
โดยอาจเป็นการยอมรับความเสี่ยงนั้น (acceptance) การลด
ความเสี่ยง (reduction) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (avoidance)  
หรือการร่วมรับความเสี่ยง (sharing) 

   

 

8. องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงท่ีจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ ค าอธิบาย 

8.1 องค์กรประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตขึ้น โดยครอบคลุม
การทุจริตแบบต่างๆ เช่น การจัดท ารายงานทางการเงินเท็จ การ
ท าให้สูญเสียทรัพย์สิน การคอร์รัปชัน การที่ผู้บริหารสามารถฝ่า
ฝืนระบบควบคุมภายใน (management override of internal 
controls) การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานที่ส าคัญ การได้มา
หรือใช้ไปซึ่งทรัพย์สินโดยไม่ถูกต้อง เป็นต้น 

   

8.2 องค์กรได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบโดย
พิจารณาความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่ก าหนดแล้ว รวมทั้งได้
พิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่
พนักงานแล้วด้วยว่า ไม่มีลักษณะส่งเสริมให้พนักงานกระท าไม่
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ ค าอธิบาย 

เหมาะสม เช่น ไม่ตั้งเป้าหมายการด าเนินงานไว้สูงเกินจริงจนท า
ให้เกิดแรงจูงใจในการตกแต่งตัวเลขเพื่อให้รายงานได้ว่าได้ผลตาม
เป้า เป็นต้น 

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผู้บริหาร
เกี่ยวกับโอกาสในการเกิดทุจริต และมาตรการที่องค์กรด าเนินการ
เพ่ือป้องกันหรือแก้ไขการทุจริต  (ส่วนงานไม่ต้องประเมินข้อนี้) 

   

8.4 องค์กรได้สื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตาม
นโยบายและแนวปฏิบัติที่ก าหนดไว้ 

   

 

9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุม
ภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ ค าอธิบาย 

9.1 องค์กรประเมินการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอก ที่อาจมี
ผลกระทบต่อการให้บริการ การควบคุมภายใน และการรายงาน
ทางการเงิน ตลอดจนได้ก าหนดมาตรการตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว  

   

9.2 องค์กรประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการให้บริการ ที่อาจมี
ผลกระทบต่อการด าเนินงานตามพันธกิจ การควบคุมภายใน และ
การรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ก าหนดมาตรการตอบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว 

   

9.3 องค์กรประเมินการเปลี่ยนแปลงผู้น าองค์กร ที่อาจมี
ผลกระทบต่อการด าเนินงาน การควบคุมภายใน และการรายงาน
ทางการเงิน ตลอดจนได้ก าหนดมาตรการตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว 

   

 

การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) 
 

10. องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ ค าอธิบาย 

10.1 มาตรการควบคุมขององค์กรมีความเหมาะสมกับความเสี่ยง 
และลักษณะเฉพาะขององค์กร เช่น สภาพแวดล้อม ความซับซ้อน
ของงาน ลักษณะงาน ขอบเขตการด าเนินงาน รวมถึง
ลักษณะเฉพาะอ่ืน ๆ 

   

10.2 องค์กรมีมาตรการควบคุมภายในที่ก าหนดเป็นลายลักษณ์
อักษร และครอบคลุมกระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม เช่น มี
นโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าบริการ
การรับและน าส่งเงิน การพัสดุ การบริหารงานบุคคล ตลอดจน
ก าหนดขอบเขต อ านาจหน้าที่ และล าดับชั้นการอนุมัติของ
ผู้บริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน รัดกุม เพ่ือให้สามารถ
ป้องกันการทุจริตได้ เช่น มีการก าหนดขนาดวงเงินและอ านาจ
อนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับ ขั้นตอนในการอนุมัติโครงการ
ลงทุน โครงการมูลค่าสูงอื่นๆ ขั้นตอนการจัดซื้อและวิธีการ
คัดเลือกผู้ขาย การบันทึกข้อมูลรายละเอียดการตัดสินใจจัดซื้อ  
ขั้นตอนการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ หรือ การเบิกใช้เครื่องมือต่างๆ 
เป็นต้น โดยได้จัดให้มีกระบวนการส าหรับกรณีต่าง ๆ ดังนี้ 
 10.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการสภาฯ 
ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง (Connected Person) กับบุคคล
ดังกล่าว (เช่น ผู้ที่มีอ านาจต่อการตัดสินใจของกรรมการ และ
ผู้บริหาร คู่สมรส รวมทั้งบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) รวมทั้งบุคคล
ที่เก่ียวโยงกัน (Related Person) (เช่น บิดา มารดา พ่ี น้อง บุตร
และคู่สมรส) เพ่ือประโยชน์ในการติดตามและสอบทานการท า
รายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ รวมทั้งมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
 10.2.2 กรณีท่ีองค์กรอนุมัติธุรกรรมหรือท าสัญญากับผู้ที่
เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลผูกพันองค์กรในระยะยาวไปแล้ว 
องค์กรได้ติดตามให้มั่นใจได้ว่า มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน
ไว้ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันองค์กร หรือได้มีการทบทวนความ
เหมาะสมของสัญญาเป็นระยะๆ เป็นต้น 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ ค าอธิบาย 

10.3 องค์กรก าหนดให้การควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่าง
เหมาะสม เช่น การควบคุมแบบ manual และ automated หรือ
การควบคุมแบบป้องกันและติดตาม 

   

10.4 องค์กรก าหนดให้มีการควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กร 
เช่น ระดับ cluster สว่นงาน ฝ่าย กอง งาน หน่วย กระบวนการ 

   

10.5 องค์กรมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้าน
ต่อไปนี้ ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและ
กัน กล่าวคือ  

(1) หน้าที่อนุมัติ  
(2) หน้าที่บันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และ  
(3) หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน       

   

 

11. องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุน 
การบรรลุวัตถุประสงค์ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ ค าอธิบาย 

11.1 องค์กรก าหนดความเกี่ยวข้องกันระหว่างการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในกระบวนการปฏิบัติงาน และการควบคุมทั่วไปของ
ระบบสารสนเทศ 

   

11.2 องค์กรก าหนดการควบคุมของโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ
เทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม 

   

11.3 องค์กรก าหนดการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบ
เทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม 

   

11.4 องค์กรก าหนดการควบคุมกระบวนการได้มา การพัฒนา 
และการบ ารุงรักษาระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม 

   

 

12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้ก าหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอน
การปฏิบัติ เพื่อให้นโยบายท่ีก าหนดไว้นั้นสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ ค าอธิบาย 

12.1 องค์กรมนีโยบายที่รัดกุมเพ่ือติดตามให้การท าธุรกรรม
ระหว่างองค์กรกับกรรมการสภาฯ ผู้บริหาร พนักงาน หรือผู้ที่
เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติที่ก าหนด 
เช่น อาจอ้างอิงแนวปฏิบัติของปปช. เพื่อป้องกันการหาโอกาส 
หรือน าผลประโยชน์ขององค์กรไปใช้ส่วนตัว   

   

12.2 องค์กรมีนโยบายให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรม ต้องกระท า
โดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้น 

   

12.3 องค์กรมีนโยบายเพ่ือให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมกับ
กรรมการสภาฯ ผู้บริหาร พนักงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล
ดังกล่าว ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดขององค์กรเป็นส าคัญ 
โดยเฉพาะราคา ต้องสามารถเปรียบเทียบกับราคาตลาดได้เสมือน
เป็นรายการที่กระท ากับบุคคลภายนอกทั่วไป (at arms’ length 
basis) 

   

12.4 องค์กรมีกระบวนการติดตามดูแลการด าเนินงานของส่วน
งานย่อยขององค์กร รวมทั้งก าหนดแนวทางให้บุคคลที่องค์กร
แต่งตั้งให้เป็นผู้บริหารนั้นถือปฏิบัติ (หากไม่ม ีให้เขียน N/A) 

   

12.5 องค์กรก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบให้ผู้บริหารและ
พนักงานน านโยบายและกระบวนการไปใช้ปฏิบัติ 

   

12.6 มีการถือปฏิบัติตามนโยบายและกระบวนการปฏิบัติงานของ
องค์กรอย่างเหมาะสม บุคลากรมีความสามารถ มีความเข้าใจ และ
กระบวนการปฏิบัติงานครอบคลุมถึงการแก้ไขข้อผิดพลาดที่อาจ
เกิดข้ึนในการปฏิบัติงาน 

   

12.7 องค์กรก าหนดให้ต้องมีการทบทวนนโยบายและกระบวนการ
ปฏิบัติให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ 

   

 

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) 
 

13. องค์กรมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนิน
ไปได้ตามที่ก าหนดไว้ 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ ค าอธิบาย 

13.1 องค์กรก าหนดข้อมูลที่ต้องการใช้ในการด าเนินงาน ทั้งข้อมูล
จากภายในและภายนอกองค์กร ที่มีคุณภาพและเกี่ยวข้องต่องาน 

   

13.2 องค์กรพิจารณาท้ังต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึง
ปริมาณและความถูกต้องของข้อมูล  

   

13.3 องค์กรด าเนินการเพ่ือให้สภาฯ / คณะกรรมการประจ าส่วนงาน 
มีข้อมูลที่ส าคัญอย่างเพียงพอส าหรับใช้ประกอบการตัดสินใจ 
ตัวอย่างข้อมูลที่ส าคัญ เช่น รายละเอียดของเรื่องที่เสนอ ให้พิจารณา 
เหตุผล ผลกระทบต่อองค์กร และทางเลือกต่าง ๆ  

   

13.4 องค์กรด าเนินการเพ่ือให้กรรมการสภาฯ / คณะกรรมการ
ประจ าส่วนงาน ได้รับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการ
ประชุมที่ระบุข้อมูลที่จ าเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการ
ประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมนานพอควร  

   

13.5 องค์กรด าเนินการเพ่ือให้รายงานการประชุมสภาฯ / 
คณะกรรมการประจ าส่วนงาน มีรายละเอียดตามควร เพ่ือให้สามารถ
ตรวจสอบย้อนหลังเก่ียวกับความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของ
กรรมการแต่ละราย เช่น การบันทึกข้อซักถามของกรรมการ 
ความเห็นหรือข้อสังเกตของกรรมการในเรื่องที่พิจารณา ความเห็น
ของกรรมการรายที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องที่เสนอพร้อมเหตุผล เป็นต้น 

   

13.6 องค์กรมีการด าเนินการดังต่อไปนี้ 

13.6.1 มีการจัดเก็บเอกสารส าคัญ ไว้อย่างครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ 
   13.6.2 กรณีท่ีได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีหรือผู้ตรวจสอบภายในว่ามี
ข้อบกพร่องในการควบคุมภายใน องค์กรได้แก้ไขข้อบกพร่องนั้นอย่าง
ครบถ้วนแล้ว 

   

 

14. องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายใน ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อ 
การควบคุมภายในที่จ าเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนินไปไดต้ามที่วางไว้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ ค าอธิบาย 

14.1 องค์กรมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เพ่ือสนับสนุน
การควบคุมภายใน  
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ ค าอธิบาย 

14.2 องค์กรมีการรายงานข้อมูลที่ส าคัญถึงสภาฯ / คณะกรรมการ
ประจ าส่วนงาน อย่างสม่ าเสมอ และกรรมการสามารถเข้าถึงแหล่ง
สารสนเทศที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน หรือสอบทานรายการต่าง ๆ 
ตามท่ีต้องการ เช่น การก าหนดบุคคลที่เป็นศูนย์ติดต่อเพ่ือให้
สามารถติดต่อขอข้อมูลอ่ืนนอกจากที่ได้รับจากผู้บริหาร รวมทั้งการ
ติดต่อสอบถามข้อมูลจากผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน การจัด
ประชุมเพ่ิมเติมระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามที่สภาฯ /
คณะกรรมการร้องขอเมื่อมีกรณีจ าเป็น    

   

14.3 องค์กรจัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพ่ือให้บุคคลากรภายใน
องค์กรสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต
ภายในองค์กร (whistle-blower hotline) ได้อย่างปลอดภัย 

   

 

15. องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุม
ภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ ค าอธิบาย 

15.1 องค์กรมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น 
การจัดให้มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 

   

15.2 องค์กรจัดให้มีช่องทางการสื่อสารทั้งทางปกติ และทางลับ 
เพ่ือให้ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียภายนอกสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส
เกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต (whistle-blower hotline) แก่
องค์กรได้อย่างปลอดภัย 

   

 
 

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 
 

16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้ม่ันใจได้ว่าการควบคุมภายในยัง
ด าเนินไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ ค าอธิบาย 

16.1 องค์กรจัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรม
องค์กรและข้อก าหนดห้ามฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนใน
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ ค าอธิบาย 
ลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ก าหนดให้
แต่ละส่วนงานติดตามการปฏิบัติและรายงานผู้บังคับบัญชา หรือ
มอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบัติและ
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น 

16.2 องค์กรจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุม
ภายในที่วางไว้โดยการประเมินตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดย
ผู้ตรวจสอบภายใน 

   

16.3 ความถี่ในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกับการ
เปลี่ยนแปลงขององค์กร 

   

16.4 ผู้ที่ท าการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน เป็นผู้
มีความรู้และความสามารถ 

   

16.5 องค์กรก าหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้
ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  

   

16.6 องค์กรส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่ตาม
มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน 
(International Standards for the Professional Practice of 
Internal Auditing, IIA)  

   

 

17. องค์กรประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่
รับผดิชอบ ซ่ึงรวมถึงผู้บริหารระดับสูง และสภาฯ / คณะกรรมการประจ าส่วนงานตามความ
เหมาะสม 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ ค าอธิบาย 

17.1 องค์กรประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน 
และด าเนินการเพื่อติดตามแก้ไขอย่างทันท่วงที หากการด าเนินงานที่
เกิดข้ึนแตกต่างจากเป้าหมายหรือแนวทางที่ก าหนดไว้อย่างมีนัยส าคัญ 

   

17.2 องค์กรมีนโยบายการรายงาน ดังนี้ 
 17.2.1 ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อสภาฯ / คณะกรรมการประจ า
ส่วนงานโดยพลันในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์หรือข้อสงสัยว่ามีเหตุการณ์
ทุจริตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระท าที่
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ ค าอธิบาย 
ผิดปกติอ่ืน ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินขององค์กร
อย่างมีนัยส าคัญ 
 17.2.2 รายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคัญ พร้อมแนวทางการ
แก้ไขปัญหา (แม้ว่าจะได้เริ่มด าเนินการจัดการแล้ว) ต่อสภาฯ หรือ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอันควร 
 17.2.3 รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องที่เป็น
สาระส าคัญต่อสภาฯ หรือคณะกรรมการตรวจสอบ จนแก้ไข
ข้อบกพร่องได้แล้วเสร็จ 

 

การน าไปใช ้

องค์กรควรใช้แบบประเมินนี้เป็นแนวทางในการประเมินหรือทบทวนความเพียงพอของระบบควบคุม
ภายในอย่างน้อยปีละครั้ง และอาจมีการทบทวนเพิ่มเติมหากเกิดเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานขององค์กรอย่างมีนัยส าคัญ 

 การประเมินดังกล่าวควรผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและสภามหาวิทยาลัยด้วย 
เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น มีความเข้าใจตรงกัน และสามารถก าหนดแนวทางปฏิบัติ ที่เหมาะสมกับ
มหาวิทยาลัยได้   

 

 18 เมษายน 2560 
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