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แนวทางการตรวจสอบการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา 
 

1. หลักการและเหตุผล 

ภายหลังจากประเทศไทยไดประสบกับภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจเม่ือป พ.ศ.2540 และ
ภายใตการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดลอมทางดานสังคม กระแสโลกาภิวัตน และเทคโนโลยีที่เกดิขึ้นอยาง
รวดเร็ว การบริหารจัดการขององคกรตางๆในภาครัฐ หรือเอกชนจึงไดทําการปรับตัวโดยการกําหนด 
กลยุทธในการบริหารองคกรใหมใหเหมาะสม  รวมทั้งการจัดหาเครื่องมือทางดานการจัดการเขามาชวย
มากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาวะทีเ่ต็มไปดวยการแขงขันทั้งในประเทศและจากตางประเทศในขณะนี้ 

ดังนั้น องคกรจึงควรมีเครื่องมือที่ใชในการกํากับดูแลการดําเนินงาน เชน กําหนดให
ตัวชี้วัดตวัหนึง่ คือ การบริหารความเสี่ยง  เพ่ือบริหารปจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการ
ดําเนินงานตางๆ เพ่ือลดสาเหตุของแตละโอกาสที่องคกรจะเกิดความเสียหายใหมี ระดับความเสี่ยงและ
ขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตใหอยูในระดับที่องคกรยอมรับได  ประเมินได ควบคุมได  
และตรวจสอบไดอยางมีระบบ โดยคํานึงถึงการบรรลุเปาหมายขององคกรเปนสําคญั  ทั้งนี้  สํานักงาน 
ก.พ.ร. ไดกําหนดใหการบริหารความเสีย่งเปนตวัชีว้ัดทีห่นวยงานตองเลือกดําเนนิการมาตั้งแตปงบประมาณ 
พ.ศ. 2547 และในปงบประมาณ พ.ศ. 2548  ใหมีการติดตามการปฏิบัติงานตามมาตรการที่ไดกาํหนดไว  
ตอมาในปงบประมาณ พ.ศ. 2549  สํานักงาน ก.พ.ร. ก็ไดกําหนดใหการบริหารความเสี่ยงเปนตัวชี้วัด
เลือกตวัหนึ่งในมิติที่ 4 ดานการพัฒนาองคกร  เพ่ือเปนการสรางความเขมแข็งและปองกันโอกาสที่จะ 
เกิดความเสียหายในการบรหิารจัดการองคกรอีกทางหนึ่ง 

ในปจจุบันสถาบันอุดมศึกษามีอิสระและสามารถพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีความ 
คลองตัวและมีเสรีภาพมากยิ่งขึ้น   ถาหากสถาบันอุดมศึกษาตางๆ  ขาดการจัดการและการกาํกับดูแล 
กิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) โดยไมมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม  
ขาดการประเมินความเสี่ยงและไมมีการดําเนินการบริหารความเสี่ยงใหอยูในระดับที่เหมาะสมไดแลว  
โอกาสเสี่ยงที่จะเกิดความผดิพลาดในการดําเนินงานยอมมีมากขึ้น ดังนั้น เพ่ือใหการจัดการของสถาบัน 
อุดมศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสมประโยชนบรรลตุามวตัถุประสงคได  สถาบันการศึกษา 
จึงจําเปนตองจัดใหมีกระบวนการตรวจสอบและการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงขึ้นภายใน
สถาบันอุดมศกึษาของตนเอง   

โดยที่เปนการสมควรสนับสนุนและเสริมสรางความเขมแข็งในการกํากับดูแล  และ
ควบคุมตนเองของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล อันจะนําไปสูการบรรลุผลตามเจตนารมณ  
รวมทั้งเพื่อเสริมสรางความนาเชื่อถือ และความมั่นใจแกสาธารณชนโดยเฉพาะผูมีสวนไดเสียกบัระบบ
อุดมศึกษา  ตอการดําเนินการ  ตามนโยบาย  ยุทธศาสตร  และผลงานของสถาบนัอุดมศึกษาวาไดมี 
การตรวจสอบและกํากับดูแลอยางรอบคอบถึง ความมปีระสิทธิภาพ  ประสิทธิผลและเกิดความคุมคา  
คุณภาพของการบริหารงาน  รวมถึงความโปรงใส (transparency)  ตรวจสอบได (accountability) มี
ความรับผิดชอบตอสาธารณชนและสังคม (responsibility)  และการมีสวนรวมของสังคม (participation)  
สภาสถาบันอุดมศึกษาจึงควรจัดใหมีการตรวจสอบภายใน (Auditing) การดําเนินงานของสถาบันอุดม 
ศึกษาอยางเปนระบบ และใหรายงานผลการดําเนินงานตอสภาสถาบันอุดมศึกษาโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 
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1.  กํากับดูแลระบบการตรวจสอบภายใน และเสนอแนะมาตรการการควบคุมภายใน 
ที่มีประสิทธิภาพของสถาบนัอุดมศึกษาตอสภาสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือใหการดําเนินงานและการบริหาร
งบประมาณรวมถึงการใชทรัพยากรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
              2.  ประเมินระดับความเสีย่งในการบริหารและดําเนินงานของสถาบนัอุดมศึกษา เพ่ือ
ทบทวนและเสนอแนะมาตรการปองกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแกไข
ปรับปรุงขอบกพรองของระบบการควบคมุภายใน เพ่ือลดความเสี่ยงในการดําเนินงาน การบริหารงาน  
และเพื่อปองปรามการทุจริตรั่วไหลในขั้นตอนการดําเนินงาน 
               3.  สอบทานและวเิคราะหงบการเงนิของสถาบันอุดมศึกษา โดยพจิารณาความเสี่ยง  
ความถูกตอง และเชื่อถือไดของงบการเงิน  เพ่ือเสนอแนะแนวทางแกไขปรับปรงุและปองกันความเสี่ยง 
ที่เกิดขึ้น 

2.  ขอบเขตของการดําเนินงาน 

  2.1  ระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 
     สภาสถาบันอุดมศึกษาควรเสริมสรางใหสถาบันอุดมศึกษาใหความสําคัญกับการ 

ตรวจสอบการดําเนินงาน (performance audit) ใหมากยิ่งขึ้น นอกจากการตรวจสอบดานการเงินการ 
บัญชี  และการตรวจสอบการปฏิบัตติามกฎ ระเบียบ และขอบังคบัทีมี่อยูแลว โดยมุงเนนการตรวจสอบ
ประสิทธผิล  ประสิทธิภาพ และความคุมคาของการดําเนินงานใหบรรลุตามภารกิจในดานตางๆ ไดแก   
ดานการเรียนการสอน  การวิจัย  การบรกิารวิชาการ และการทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือให 
สอดรับกับการบริหารจัดการแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของประเทศในปจจุบัน 

2.2  ระบบการควบคุมภายใน(Internal Control) 
 การควบคุมภายในในการบริหารสถาบนัอุดมศึกษา เปนกระบวนการปฏิบัติงาน  

ที่จัดใหมีขึ้นในองคกรเพื่อใหบรรลุภารกจิอยางมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และเกดิความคุมคา ซึ่งไมใช 
ระบบหนึ่งระบบใดโดยเฉพาะหรือเปนระบบที่แยกออกจากงานประจําขององคกร แตการควบคมุภายใน
ถือเสมือนเปนสวนเดียวกนักับระบบงานที่ฝายบริหารใชปฏิบตัิงานซึ่งมีองคประกอบดังนี้ 
        1) สภาพแวดลอมการควบคุม (Control Environment)  หมายถึง สภาวการณหรือ
ปจจัยตางๆ ที่สงผลใหเกิดระบบการควบคุมในสถาบนัอุดมศึกษา  เชน  การกําหนดนโยบาย  กลยุทธ  
โครงสราง สายการบังคับบัญชา การมีภาวะผูนําที่ดี จริยธรรมการทํางานและระเบียบวิธีปฏิบตัิทีเ่หมาะสม 
        2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  เปนการประเมนิถึงเหตุการณที่ 
ไมพึงประสงคหรือการกระทําใด ๆ  อันจะกอใหเกิดผลลพัธในดานลบตอการบริหารสถาบันอุดมศกึษาใน
ดานตาง ๆ  
                          3) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)  เปนองคประกอบหนึ่งของระบบการ
ควบคุมภายในที่องคกรตองจัดใหมีขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงและทําใหเกิดความคุมคา  ตลอดจนใหเกิดความ
ม่ันใจในประสทิธิผลของระบบการควบคมุภายในที่มีอยู  อาจเปนการควบคุมในลกัษณะการปองกัน   
การทบทวนการปฏิบัติงาน  หรือ  การเสนอแนะการพัฒนาระบบการดําเนินงาน เปนตน 
      4) สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) สถาบันอุดมศึกษา 
ตองจัดใหมีระบบสารสนเทศที่สามารถสนองความตองการของผูใชขอมูลอยางเพียงพอและเหมาะสม  
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ทันตอการปฏบิัติงาน  ตลอดจนการติดตอสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ  ขาวสาร ทีถู่กตอง เชื่อถือได และ
สะดวกในการเขาถึง 
      5) การติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) เปนการสอดสองดูแล
กิจกรรมทั้งที่อยูระหวางการดําเนินงาน และที่สิ้นสุดไปแลว  เพ่ือเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับระบบ
การควบคุมภายในที่กําหนดไววามีความสอดคลองหรือไม เพียงใด  รวมทั้งวิเคราะหหาสาเหตุความ
แตกตางระหวางแผนงานและผลการดําเนนิงาน  สรุปผลและเสนอขอแนะนํา  เพ่ือใหการดําเนินงานมี
ประสิทธผิลและประสทิธิภาพ        
      2.3  ระบบการประเมินและการบริหารความเสี่ยง 
   ความเสี่ยงในการบริหารสถาบันอุดมศึกษา เปนเหตุการณที่ไมพึงประสงคหรือภาวะ
คุกคาม  หรือปญหาอุปสรรคที่จะสงผลกระทบทําใหวตัถุประสงคหรือเปาหมายเบี่ยงเบนไป  หรือ
สถานการณทีอ่าจเกิดขึ้นและเปนอุปสรรคตอการบรรลถุงึเปาหมาย  ทั้งทางดานกลยุทธ  การเงิน   
การดําเนินงาน และกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวของ ซึ่งสามารถแยกลักษณะและประเภทของ 
ความเสี่ยงไดดังนี้ 
    1)  ความเสีย่งดานกลยุทธ (Strategic  Risk)  คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกําหนด 
กลยุทธ และนโยบายในการบริหารงานที่เหมาะสมชัดเจนหรือไมเพียงใด 
    2)  ความเสีย่งดานการปฏิบัติงาน (Operational Risk)  คือ ความเสี่ยงที่เกิดจาก          
การปฏิบัติงานทุกๆ ขั้นตอน  โดยครอบคลุมถึงปจจัยที่เกี่ยวของกับกระบวนการ  อุปกรณ  เทคโนโลยี
สารสนเทศ  และบุคลากรในการปฏิบัติงาน วามีระบบควบคุม  ตรวจสอบ ดีเพียงใด 
    3)  ความเสีย่งดานการเงิน (Financial Risk)  คือ  ความเสี่ยงที่เกดิจากความไมพรอม
ในเรื่องงบประมาณ  การเงิน  และการควบคุมรายจายตาง ๆ  ที่เกนิความจําเปน 
    4) ความเสีย่งดานการปฏิบัตติามกฎ ระเบียบ  (Compliance Risk) คือ ความเสี่ยง 
ที่เกิดจากการไมสามารถปฏิบัตติามกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวของได  หรือกฎระเบียบที่มีอยูไม
เหมาะสม  หรือเปนอุปสรรคตอการปฏิบตังิาน  หรือปฏิบัติไดทันตามเวลาที่กําหนด  และอาจมีผลการ
ลงโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

แนวทางการประเมินและการบรหิารความเสี่ยงในการบริหารสถาบันอุดมศึกษา 
 

ความเสี่ยง มาตรการควบคุมความเสี่ยง  

ดานกลยุทธ                                           
ประกอบดวย : การเมือง  เศรษฐกิจ สถานการณ
โลก  สังคม นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของ สกอ. ชื่อเสียงและการแขงขัน 
ทางการศึกษา       

 

 

- การจัดทําแผนพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาระยะยาว  
(10-15 ป) ที่สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ และแผนอุดมศึกษาระยะยาว (15 ป) ของ สกอ. 
- การจัดทําแผนกลยุทธ (3-5 ป) ที่สอดคลองกับแผน พัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของ สกอ. และรองรับความเปลี่ยน 
แปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สถานการณโลก   
- การจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป(Action  Plan)              
- การเปนที่ยอมรับในชื่อเสียงและภาพลักษณที่ดีในสังคม 



- 4 - 
 

ความเสี่ยง มาตรการควบคุมความเสี่ยง  
 

ดานการดําเนินงาน  
ประกอบดวย : ระบบขององคการ   กระบวนการ
ทํางาน  เทคโนโลย ี  บุคลากร  และขอมูลขาวสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ความเสี่ยงดานการเงิน                          
ประกอบดวย : การบริหารการเงินทั้งรายรับและ
รายจาย  รวมทั้ง  การบริหารเงินสด  เงินคงคลัง  
ความนาเชื่อถือและความทันเวลาของรายงานทาง 
การเงิน 
 
 
 
 
 
 
 

ดานการปฏิบติัตามกฎหมาย/กฎระเบียบ        
ประกอบดวย :  กฎระเบียบ กฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับ ขอกาํหนดของรฐั  และระเบียบของ
สถาบันอุดมศึกษา 

 

 
- การปฏิบัติตามแผนการปฏบิัติงาน 
- การจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน 
- การประกันคณุภาพการศึกษา 
- การวางระบบการควบคุมภายใน 
- การตรวจสอบภายใน 
- การกําหนดสายการบังคับบัญชาที่เหมาะสม และ 
การลดขั้นตอนการทํางาน 
- การวางแผนดานการพัฒนาบุคลากร  และแรงจูงใจ 
ในการทํางาน 
- การใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน 
- การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน และรายงาน 
ตอผูบริหารและสภาสถาบันอุดมศึกษาเปนระยะ ๆ 
 
 

-การจัดทํางบการเงิน ไดแก  งบดุล (Balance Sheet) 
และ งบรายได 
- คาใชจาย, งบกระแสเงินสด (Cash Flow) และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินที่ถูกตอง เชื่อถือได โดยมีการวิเคราะห
สถานะและผลการดําเนินงานทางการเงิน คาํแนะนําทาง
การเงิน รวมทั้งแผนการลงทนุตางๆ เสนอตอสภาสถาบัน 
อุดมศึกษาทุกระยะเวลาที่กําหนด  เชน  ทกุ 3 เดือน 
- การจัดทําตนทุนตอหนวย 
- การบริหารสนิทรัพยใหมคีวามคุมคา 
- การใชจายเงินตามแผนงานและโครงการ 

- มีกฎหมาย ระเบียบตางๆ  ที่ใชในการดําเนินงานอยาง
ครบถวน และถือปฏิบัติตามอยางเครงครัด เพื่อ ปองกัน
ขอผิดพลาดตามกฎหมาย สัญญาที่ทําในระดับนิติบุคคล  
หรือสัญญาเฉพาะเรื่อง 

       2.4  ระบบการตรวจสอบการบริหารจัดการ (Management Audit)   
            ใหมีการตรวจสอบการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษา ทั้งในระดับสภาสถาบัน 
อุดมศึกษา ระดับสถาบันอุดมศึกษา ระดับผูบริหาร และหนวยงานภายใน โดยการตรวจสอบการบริหารงาน
ดานตาง ๆ ของสถาบันอุดมศึกษา วามีระบบการบริหารจัดการในระดับตางๆมีความเหมาะสมและสอดคลอง
กับภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาหรือไม และเปนไปตามหลักการจัดการและการกาํกับดูแลกิจการที่ดีตาม 
หลักธรรมาภบิาล (Good Governance) หรือไม 
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3.  วิธีการปฏิบัต ิ

  สภาสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงควรจัดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบประจําสถาบันอุดม 
ศึกษาขึ้น โดยคณะกรรมการประกอบดวย กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาและผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
จํานวน 3 - 5 คน  และใหสาํนักงานตรวจสอบภายในทาํหนาที่เลขานกุารและปฏบิตัิงานดานธุรการของ 
คณะกรรมการตรวจสอบประจําสถาบันอุดมศึกษาดังกลาวดวย คณะกรรมการตรวจสอบประจําสถาบัน 
อุดมศึกษามีอํานาจหนาที่และความรับผดิชอบในการจัดวางระบบและดําเนินการตรวจสอบภายใน ทั้ง 
ในการตรวจสอบการดําเนินงาน การเงินและบัญชี การควบคุมภายใน การประเมินและบริหารความเสี่ยง 
รวมทั้งอาจใหทําหนาที่ติดตามและประเมนิผลการดําเนินงานตามมติสภาสถาบันอุดมศึกษาในบางเรื่อง 
ที่สภาสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย  ทั้งน้ี  คณะกรรมการตรวจสอบประจําสถาบนัอุดมศึกษาไมมีอํานาจ 
สั่งการในทางบริหารจัดการใด ๆ  แตคณะกรรมการตรวจสอบประจําสถาบันอุดมศกึษาตองรับผดิชอบ 
ในการรายงานผลการปฏิบตัิงานตอสภาสถาบันอุดมศกึษาอยางสม่ําเสมอทุก ๆ ระยะเวลาทีส่ภาสถาบัน 
อุดมศึกษากําหนด 

4.  ผลที่คาดวาจะไดรับ 

  สถาบันอุดมศกึษาลดความเสี่ยงในการบรหิารลง และทาํใหการบริหารจัดการมีประสิทธิ 
ภาพและนําไปสูการพัฒนาและแขงขันได 

 

............................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สภาสถาบันอุดมศึกษา 

แนวทางการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน การประเมินและบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบการบริหารจัดการ  
 

     - เนนการตรวจสอบ                                     -  สภาพแวดลอมการควบคุม                        -  ดานกลยทุธ (Strategic Risk)                                   - ระดับสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน                            

       การดําเนนิงาน(Performance Audit)             (Control  Environment )                            -  ดานการปฏิบัติงาน  (Operation Risk )                    - ระดับมหาวิทยาลัย/สถาบัน    

                                                                       -  การประเมนิความเสี่ยง                              -  ดานการเงิน (Financial Risk )                        - ระดับผูบริหาร 

                                                                           (Risk Assessment )                                  -  ดานการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Control Risk )      - ระดับหนวยงาน 

                                                                       -  กิจกรรมควบคุม                                                                                                                                                                                                 

                                                                          (Control Activities )                                                                                                                                                                            

                                                                       -  สารสนเทศและการสื่อสาร                                                                                                                                                                      

                                                                          (Information  and  Communication )                                                                                                                                                     

                                                                       -  การติดตามและประเมนิผล                                                                                                                                                                          

                                                                           (Monitoring and Evaluation 


