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หนຌา ก 

ค าน า 
 

ตามทีไ คณะกรรมการตรวจงินผนดินเดຌก าหนดมาตรฐานการควบคุมภาย฿นตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดຌวยการตรวจงินผนดิน พ.ศ. 2542 มาตรา 15 (3) (ก) ดยมีวัตถุประสงค์พืไอ฿หຌหัวหนຌา
หนวยงานภาครัฐน ามาตรฐานการควบคุมภาย฿นทีไก าหนดเป฿ชຌป็นนวทางส าหรับการจัดวางระบบการควบคุม
ภาย฿น฿หຌมีประสิทธิผลละประสิทธิภาพ ละส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เดຌก าหนดมาตรฐาน
ละตัวบงชีๅการประกันคุณภาพการศึกษาภาย฿น พืไอ฿หຌสถาบันอุดมศึกษา฿ชຌป็นกรอบการด านินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ดย฿นตัวบงชีๅทีไ 5.1 กณฑ์ขຌอ 3 ด านินงานตามผนบริหารความสีไยง ทีไป็นผลจากการ
วิคราะห์ละระบุปัจจัยสีไยงทีไกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยทีไเมสามารถควบคุมเดຌทีไสงผลตอการด านินงาน
ตามพันธกิจของสถาบันละ฿หຌระดับความสีไยงลดลงจากดิม  

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เดຌจัดท าคูมือการด านินงานบริหารความสีไยงละควบคุมภาย฿น
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2561 – 2564 ดยมีวัตถุประสงค์พืไอ฿หຌผูຌบริหารทุกระดับ ละบุคลากร
มหาวิทยาลัย มีความรูຌความขຌา฿จ฿นผนบริหารความสีไยงละผนการปรับปรุงควบคุมภาย฿น ละสามารถปลง
เปสูการปฏิบัติ ละด านินการตามผนทีไก าหนดเวຌ พืไอ฿หຌสามารถจัดการความสีไยง฿หຌลดลงละสามารถจัดการ
ความสีไยงเดຌ  หนังสือลมนีๅ ประกอบเปดຌวยนวปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความสีไยงละควบคุมภาย฿น 
ปฏิทินการด านินงาน หลักกณฑ์การพิจารณาความสีไยง ละบบฟอร์มการรายงานผลการด านินงานตามผน
บริหารความสีไยงละผนการปรับปรุงควบคุมภาย฿น ระดับมหาวิทยาลัยละระดับคณะ/หนวยงาน ทีไเดຌมีการ
ปรับพืไอ฿หຌสอดคลຌองกับนวทาง : การจัดวางระบบการควบคุมภาย฿นละการประมินผลการควบคุมภาย฿น ของ
ส านักงานตรวจงินผนดิน ละหวังป็นอยางยิไงวา คูมือการด านินงานดຌานการบริหารความสีไยงละการปรับปรุง
ควบคุมภาย฿น ระดับมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 – 2564 จะป็นประยชน์ตอบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ละผูຌสน฿จทัไวเป 
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หนຌา | 1  
 

บททีไ 1 
บทน า 

 

ความป็นมา  
ตามทีไ คณะกรรมการตรวจงินผนดินเดຌก าหนดมาตรฐานการควบคุมภาย฿นตามพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดຌวยการตรวจงินผนดิน พ.ศ. 2542 มาตรา 15 (3) (ก) ดยมีวัตถุประสงค์พืไอ฿หຌหัวหนຌา
หนวยงานภาครัฐน ามาตรฐานการควบคุมภาย฿นทีไก าหนดเป฿ชຌป็นนวทางส าหรับการจัดวางระบบการควบคุม
ภาย฿น฿หຌมีประสิทธิผลละประสิทธิภาพ ละส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เดຌก าหนดมาตรฐาน
ละตัวบงชีๅการประกันคุณภาพการศึกษาภาย฿น พืไอ฿หຌสถาบันอุดมศึกษา฿ชຌป็นกรอบการด านินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ดย฿นตัวบงชีๅทีไ 5.1 กณฑ์ขຌอ 3 ด านินงานตามผนบริหารความสีไยง ทีไป็นผลจากการ
วิคราะห์ละระบุปัจจัยสีไยงทีไกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยทีไเมสามารถควบคุมเดຌทีไสงผลตอการด านินงาน
ตามพันธกิจของสถาบันละ฿หຌระดับความสีไยงลดลงจากดิม  
 

วัตถุประสงค์ของคูมือ 

 คูมือการด านินงานบริหารความสีไ ยงละการควบคุมภาย฿น  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                              
พ.ศ. 2561 – 2564 ลมนีๅจัดท าขึๅนพืไอวัตถุประสงค์ดังตอเปนีๅ 

1. พืไอ฿หຌบุคลากรทุกระดับเดຌรับทราบนวปฏิบัติการบริหารความสีไยงละการควบคุมภาย฿นของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

2. พืไอป็นครืไองมือ฿นการสืไอสารละสรຌางความขຌา฿จกบุคลากรทุกระดับกีไยวกับการบริหาร
ความสีไยงละการควบคุมภาย฿นของมหาวิทยาลัย 

3. พืไอ฿หຌมีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความสีไยงละการควบคุมภาย฿นของมหาวิทยาลัย
อยางป็นระบบละตอนืไอง 

4. พืไอปรับปรุงบบรายงานดຌานการบริหารความสีไยงละการปรับปรุงควบคุมภาย฿น฿หຌมีความ
สอดคลຌองกับนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภาย฿นละการประมินผลการควบคุมภาย฿นของส านักงาน
ตรวจงินผนดิน 

 

ความหมายละค าจ ากัดความกีไยวกับการบริหารความสีไยงละการควบคุมภาย฿น 

พืไอ฿หຌขຌา฿จความหมายของการบริหารความสีไยงละการควบคุมภาย฿น ผูຌอานควรท าความขຌา฿จกับ
ความหมายของค าทีไกีไยวขຌองตอเปนีๅ  

1. ความสีไยง (Risk) หมายถึง อกาสทีไจะกิดความผิดพลาด ความสียหาย การรัไวเหล ความสูญปลา
หรือหตุการณ์ทีไเมพึงประสงค์ ซึไงอาจกิดขึๅน฿นอนาคต ละมีผลกระทบ หรือท า฿หຌการด านินงานเม ประสบ
ความส ารใจตามวัตถุประสงค์ละปງาหมายขององค์กร ฿นการด านินภารกิจดຌานการผลิตบัณฑิต การวิจัย การ
บริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ละการด านินงานดຌานการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย  ซึไงการ
วิคราะห์ระบุความสีไยงทีไครอบคลุมตามบริบทของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ละสอดคลຌองกับกณฑ์มาตรฐาน
การประกันคุณภาพตัวบงชีๅทีไ 5.1 กณฑ์ขຌอ 3 ด านินงานตามผนบริหารความสีไยง ทีไป็นผลจากการวิคราะห์
ละระบุปัจจัยสีไยงทีไกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยทีไเมสามารถควบคุมเดຌทีไสงผลตอการด านินงานตาม                   
พันธกจิของสถาบันละ฿หຌระดับความสีไยงลดลงจากดิม มีตัวอยางดังนีๅ 
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หนຌา 2 

1) ความสีไยงดຌานทรัพยากร 
(1) การงิน งบประมาณ 
(2) ระบบทคนลยีสารสนทศ 
(3) อาคารสถานทีไ ระบบสาธารณูปภค 

2) ความสีไยงดຌานยุทธศาสตร์  หรือกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
3) ความสีไยงดຌานนยบาย กฎหมาย ระบียบ ขຌอบังคับ                          
4) ความสีไยงดຌานการปฏิบัติงาน 

(1) กระบวนการบริหารหลักสูตร 
(2) การบริหารงานวิจัย 
(3) ระบบงาน 
(4) ระบบประกันคุณภาพ  

5) ความสีไยงดຌานบุคลากรละความสีไยงดຌานธรรมาภิบาล ดยฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์ละ
บุคลากร 
(1) ดຌานบุคลากร 
(2) ดຌานธรรมาภิบาล                                                     
(3) ดຌานจรรยาบรรณของอาจารย์ละบุคลากร 

6) ความสีไยงดຌานอันตรายทีไกิดจากสารคมี สารทางชีวะ ละการผยพรชืๅอรค 
7) ความสีไยงดຌานความปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สิน   
8) ความสีไยงจากหตุการณ์ภายนอก 
9) ความสีไยงดຌานอืไนโ ชน ดຌานผลประยชน์ทับซຌอน ตามกณฑ์การประมินคุณธรรมละความ

ปรง฿ส฿นการด านินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ป็นตຌน   
 

ทัๅงนีๅ ค าอธิบายความสีไยงดຌานตางโ ทีไชัดจนละขຌา฿จงาย สามารถจ านกออกป็น 2 ประภท฿หญ  
ซึไงสดงเดຌดังนีๅ  (วิชดา ลิวนานนท์ชัย, 2551) 

1) ความสีไยงทีไกิดจากปัจจัยภาย฿น : ประกอบดຌวย 
(1) Operational Risk ความสีไยงดຌานการปฏิบัติงาน กิดจากขัๅนตอน อุปกรณ์ หรือทรัพยากรมนุษย์

ป็นอุปสรรคตอการด านินงาน อุบัติหตุ 
(2) Financial Risk ความสีไยงทางการงิน กิดจากปัญหาดຌานการงินละงบประมาณ ชน ขาด

คลนงินทุน กูຌยืมมากกินเป ขาดสภาพคลองความผิดพลาดหรือทุจริตของฝຆายการงินหรือฝຆายบัญชี   
(3) Strategic Risk ความสีไยงชิงกลยุทธ์ กิดจากความผิดพลาด฿นการก าหนดหรือด านินนยบาย 

กลยุทธ์ทีไเมหมาะสม ตลอดจนการทุจริตชิงนยบายของผูຌบริหาร 
(4) Policy Risk ความสีไยงดຌานนยบาย กิดจากกฎหมาย กฎระบียบขຌอบังคับ 

2) ความสีไยงทีไกิดจากปัจจัยภายนอก: 
(1) Political Factors ความสีไยงดຌานการมือง กฎหมาย ขຌอบังคับ 
(2) Economic Factors ความสีไยงจากภาวะศรษฐกิจ ชน ความสีไยงจากอัตราดอกบีๅย

ปลีไยนปลง 
(3) Socio-cultural Factors ความสีไยงดຌานสังคม ละวัฒนธรรม 
(4) Technological Factors ความสีไยงดຌานการปลีไยนปลงทคนลยี 
(5) International Factors ความสีไยงระหวางประทศ ชน อัตราลกปลีไยนงินตราตางประทศ 

การคลืไอนยຌายงินลงทุน ฐานก าลังการผลิตของประทศมหาอ านาจทางศรษฐกิจ 
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(6) ภัยธรรมชาติ 
(7)  ความสีไยงดຌานภาวะการขงขัน 

 
2. ปัจจัยสีไยง (Risk Factor) หมายถึง ตຌนหตุ หรือสาหตุทีไมาของความสีไยง ทีไจะท า฿หຌเมบรรลุ

วัตถุประสงค์ทีไก าหนดเวຌ ดยตຌองระบุเดຌดຌวยวาหตุการณ์นัๅนจะกิดทีไเหน มืไอ฿ด ละกิดขึๅนเดຌอยางเร ละท าเม 
ทัๅงนีๅ สาหตุของความสีไยงทีไระบุควรป็นสาหตุทีไทຌจริง พืไอจะเดຌวิคราะห์ละก าหนดมาตรการลดความสีไยง฿น
ภายหลังเดຌอยางถูกตຌอง 

3. การประมินความสีไยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความสีไยง ละวิคราะห์
ความสีไยง พืไอจัดล าดับความสีไยงทีไระบุ ดยการพิจารณาจากอกาสทีไจะกิด (Likelihood) ละผลกระทบ 
(Impact) ของความสีไยงนัๅนโ ดังนีๅ  

1) อกาสทีไจะกิด (Likelihood: L) หมายถึง ความถีไหรืออกาสทีไจะกิดหตุการณ์ความสีไยง 
จ านกป็น 5 ระดับ คือ 

 

ระดับ อกาส ค าอธิบาย 
1 ตไ ามาก อกาสการกิดตไ ามาก 
2 ตไ า อกาสการกิดตไ า  
3 ปานกลาง อกาสการกดิปานกลาง 
4 สูง อกาสการกิดสูง 
5 สูงมาก อกาสการกิดสูงมาก 

 
2) ผลกระทบ (Impact: I) หมายถึง ขนาดความรุนรงของความสียหายทีไจะกิดขึๅนหากกิด

หตุการณ์ความสีไยง จ านกป็น 5 ระดับ คือ 
 
ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 

1 ตไ ามาก ผลกระทบตอองค์กรตไ ามาก 
2 ตไ า ผลกระทบตอองค์กรตไ า  
3 ปานกลาง ผลกระทบตอองค์กรปานกลาง 
4 สูง ผลกระทบตอองค์กรสูง 
5 สูงมาก ผลกระทบตอองค์กรสูงมาก 

 
3) ระดับของความสีไยง (Degree of Risk: D) หมายถึง สถานะของความสีไยงทีไเดຌจากการประมิน

อกาสละผลกระทบของตละปัจจัยสีไยง มีคาป็นชิงปริมาณ ซึไงค านวณเดຌจากสูตร  
 

ระดับความสีไยง = ระดับอกาส x ระดับผลกระทบของความสีไยง 
หรือ   D    =       L       x         I 

 
4. การบริหารความสีไยง (Risk management) คือ กระบวนการทีไปฏิบัติดยคณะกรรมการบริหาร 

ผูຌบริหาร ละบุคลากรทุกคน฿นองค์กรพืไอชวย฿นการก าหนดกลยุทธ์ละด านินงาน ดยกระบวนการบริหารความ
สีไยงเดຌรับการออกบบพืไอ฿หຌสามารถบงชีๅหตุการณ์ทีไอาจกิดขึๅนละมีผลกระทบตอองค์กร ละสามารถจัดการ
ความสีไยง฿หຌอยู฿นระดับทีไองค์กรยอมรับเดຌ พืไอ฿หຌเดຌรับความมัไน฿จอยางสมหตุสมผล฿นการบรรลุวัตถุประสงค์ทีไ
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องค์กรก าหนดเวຌ (ทีไมา : กรอบการบริหารความสีไยงขององค์กร : Committee of Sponsoring Organisations  
of The Treadway  Commision : COSO) ซึไงการจัดการความสีไยงมีหลายวิธี ดังนีๅ 
 
ตารางทีไ  1  ความสัมพันธ์ของวิธีการบริหาร/จัดการความสีไยงละนวคิด 4T 
 

วิธีการบริหาร/จัดการความสีไยง 
 

ศัพท์ทีไนิยม฿ชຌทัไวเป 
(กรมบัญชีกลาง) 

นวคิด  
4 T 

1. การยอมรับความสีไยง  หมายถึง การตกลงกันทีไจะยอมรับ 
นืไองจากเมคุຌมคา฿นการจัดการหรือปງองกัน ตการลือกบริหาร
ความสีไยงดຌวยวิธีนีๅตຌองมีการติดตามฝງาระวังอยางสมไ าสมอ 

Risk Acceptance 
(Accept) 

Take 

2. การลด/การควบคุม ความสีไยง  หมายถึง การปรับปรุงระบบการ
ท างาน หรือออกบบวิธีการท างาน฿หม  พืไอลดอกาสทีไจะกิด
ความสียหาย หรือลดผลกระทบทีไอาจกิดขึๅนจากความสีไยง ฿หຌอยู
฿นระดับทีไยอมรับเดຌ ชนการจัดอบรมพนักงาน การจัดท าคูมือการ
ปฏิบัติงาน 

Risk Reduction 
(Control) 

Treat 

3. การกระจาย หรืออน ความสีไยง  หมายถึง การกระจายหรือถาย
อนความสีไยง฿หຌหนวยงานอืไนชวยบงความรับผิดชอบเป ชนการ
ท าประกันภัย กับบริษัทภายนอก หรือการจຌางบุคคลภายนอก
ด านินการทน (Outsource)  

Risk Sharing 
(Transfer) 

Transfer 

4. การหลีกลีไยงความสีไยง หมายถึง การจัดการกับความสีไยงทีไอยู฿น
ระดับสูงมาก ละเมอาจยอมรับเดຌจึงตຌองตัดสิน฿จยกลิกครงการ/
กิจกรรมทีไจะกอ฿หຌกิดความสีไยงนัๅนเป 

Risk Avoidance 
(Avoid) 

Terminate 

 
    ทัๅงนีๅ วิธีจัดการความสีไยงของตละหนวยงานอาจมีความตกตางกันขึๅนอยูกับสภาพวดลຌอมของ
หนวยงาน  บางหนวยงานอาจลือกการควบคุมพียงอยางดียวทีไสามารถปງองกันความสีไยงเดຌหลายความสีไยง  
หรืออาจลือกการควบคุมหลายอยางพืไอปງองกันความสีไยงพียงรืไองดียว 
  ฿นการด านินการบริหารความสีไยงของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเดຌด านินการ฿หຌสอดคลຌองกับ ตัวบงชีๅ
ดຌานระบบบริหารจัดการของการประกันคุณภาพการศึกษาภาย฿นสถานศึกษา  ระดับอุดมศึกษาของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ละป็นการบูรณาการกับการจัดท ารายงานการควบคุมภาย฿นตามระบียบ
คณะกรรมการตรวจงินผนดินวาดຌวยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภาย฿น พ.ศ. 2544 

5. การควบคุม (Control) หมายถึง นยบาย นวทาง หรือขึๅนตอนปฏิบัติตางโ ซึไงกระท าพืไอลด
ความสีไยง ละท า฿หຌการด านินงานบรรลุวัตถุประสงค์ บงเดຌป็น 4 ประภท คือ 
 
ตารางทีไ 2 รายละอียดประภทการควบคุม 
 

ศัพท์ทีไ฿ชຌ ประภทการควบคุม 
1. Preventive 

Control 
การควบคุมพืไอปງองกันเม฿หຌกิดความสีไยงละขຌอผิดพลาดตัๅงตรก ชน การอนุมัติ 
การจัดครงสรຌางองค์กร การบงยกหนຌาทีไ การควบคุมการขຌาถึงอกสาร ขຌอมูล  
ทรัพย์สิน ฯลฯ 
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ศัพท์ทีไ฿ชຌ ประภทการควบคุม 
2. Detective 

Control 
การควบคุมพืไอ฿หຌตรวจพบ  ป็นการควบคุมทีไก าหนดเวຌพืไอ฿หຌสามารถคຌนพบ
ขຌอผิดพลาดทีไกิดขึๅนลຌว ชนการสอบทาน  การวิคราะห์  การยืนยันยอด การตรวจ
นับ การรายงานขຌอบกพรอง ฯลฯ 

3. Directive 
Control 

การควบคุมดยการชีๅนะทีไสงสริมหรือกระตุຌน฿หຌกิดความส ารใจตามวัตถุประสงค์ทีไ
ตຌองการ ชน การ฿หຌรางวัลกผูຌมีผลงานดี ป็นตຌน 

4. Corrective 
Control 

การควบคุมทีไก าหนดขึๅนพืไอกຌเขขຌอผิดพลาดทีไกิดขึๅน฿หຌถูกตຌอง  

 
การควบคุมตามประภทตางโ  ละวิธีการบริหาร/จัดการความสีไยงนัๅน  จึงป็นหลักการทางดຌาน

ความคิด ละการวิคราะห์ความสีไยง ละระบบการควบคุมภาย฿น  ซึไงตຌองมีการน าเป฿ชຌควบคูกันเปดຌวยกันสมอ 
6. หนวยรับตรวจ หมายถึง องค์กรหรือหนวยงานทีไป็นหนวยรับตรวจตามค านิยาม฿นระบียบ

คณะกรรมการตรวจงินผนดินวาดຌวยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภาย฿น พ.ศ. 2544 
7. สวนงานยอย หมายถึง สวนงานภาย฿นหนวยรับตรวจ ซึไงอาจ฿ชຌชืไอ กิจกรรม หรืออาจรียกชืไอ

อยางอืไน ชน ส านัก กอง ฝຆาย หรือผนกทีไยอยมาจากหนวยรับตรวจ ทัๅงนีๅ ขึๅนอยูกับลักษณะครงสรຌางหนวยรับ
ตรวจนัๅนโ 

8. หัวหนຌาสวนงานยอย หมายถึง ต าหนงสูงสุดของสวนงานยอย ทีไท าหนຌาทีไบริหารหรือควบคุมงาน
ของสวนงานยอย 

9. การควบคุม หมายถึง วิธีการทีไน ามา฿ชຌพืไอ฿หຌมัไน฿จวาการปฏิบัติงานจะบรรลุผลส ารใจตาม
วัตถุประสงค์ 

10. ระบบการควบคุมภาย฿น หมายถึง การควบคุมทีไออกบบ฿หຌมีการชืไอมยงซึไงกันละกันเวຌ฿น
กระบวนการของกิจกรรม/การปฏิบัติงานตัๅงตตຌนจนจบ 

11. ครงสรຌางการควบคุมภาย฿น หมายถึง การออกบบการควบคุมดยพิจารณาจากความสัมพันธ์
ของทรัพยากรตาง โ กระบวนการท างาน กระบวนการบริหารภาย฿นองค์กรนัๅน โ 

12. การจัดวางระบบการควบคุมภาย฿น หมายถึง การก าหนดหรือออกบบวิธีการควบคุมละ
น ามา฿ชຌพืไอ฿หຌกิดความมัไน฿จวาการปฏิบัติงานป็นเปอยางมีระบียบละมีประสิทธิภาพ 

13.  การติดตามผล฿นระหวางการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) หมายถึง การติดตามการ
ปฏิบัติตามวิธีการควบคุม฿นระหวางการปฏิบัติงานอาจรียกวาการติดตามผลอยางตอนืไอง หรือการประมินผล
บบตอนืไอง 

14. การประมินผลป็นรายครัๅง (Separate Evaluation) หมายถึง การประมินทีไมีวัตถุประสงค์
มุงนຌนเปทีไประสิทธิผลของการควบคุม ณ ชวงวลา฿ดวลาหนึไงทีไก าหนด ดยขอบขตละความถีไ฿นการประมิน
รายครัๅงขึๅนอยูกับการประมินความสีไยงละประสิทธิผลของวิธีการติดตามผลอยางตอนืไองป็นหลัก 

15. การควบคุมภาย฿น หมายถึง กระบวนการทีไผูຌก ากับดูลฝຆายบริหารละบุคลากรทุกระดับของ
หนวยรับตรวจ ก าหนด฿หຌมีขึๅนพืไอ฿หຌมีความมัไน฿จอยางสมหตุสมผลวาการด านินงานจะบรรลุผลส ารใจตาม
วัตถุประสงค์ ดังตอเปนีๅ 

1) การด านินงาน (Operation : O) หมายถึง การบริหารจัดการ การ฿ชຌทรัพยากร฿หຌป็นเป
อยางมีประสิทธิภาพละประสิทธิผล รวมถึงการดูลรักษาทรัพย์สิน การปງองกันหรือลดความผิดพลาด ความ
สียหาย การรัไวเหล การสิๅนปลืองหรือการทุจริตของหนวยรับตรวจ 

2) การรายงานทางการงิน (Financial : F) หมายถึง รายงานทางการงินทีไจัดท าขึๅนพืไอ฿ชຌ
ภาย฿นละภายนอกหนวยรับตรวจ ป็นเปอยางถูกตຌอง ชืไอถือเดຌ ละทันวลา 
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3) การปฏิบัติตามกฎหมายละระบียบขຌอบังคับทีไ กีไยวขຌอง (Compliance : C) เดຌก               
การปฏิบัติตามกฎหมาย ระบียบ ขຌอบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีทีไกีไยวขຌองกับการด านินงานของหนวยรับตรวจ 
รวมทัๅงการปฏิบัติตามนยบาย ละวิธีการปฏิบัติงานทีไองค์กรเดຌก าหนดขึๅน 
   

ทัๅงนีๅ การควบคุมภาย฿นของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ด านินการตามระบียบคณะกรรมการตรวจงิน
ผนดินวาดຌวยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภาย฿น พ.ศ. 2544 มาตรฐานการควบคุมภาย฿นทีไคณะกรรมการ
ตรวจงินผนดินก าหนด  5 องค์ประกอบ ดังนีๅ 
  1. สภาพวดลຌอมของการควบคุม (Control Environment) 
 2. การประมินความสีไยง (Risk Assessment) 
 3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
 4. สารสนทศละการสืไอสาร (Information and Communications) 
 5. การติดตามประมินผล (Monitoring) 
 องค์ประกอบทัๅง 5 ประการ มีความกีไยวนืไองสัมพันธ์กัน ดยมีสภาพวดลຌอมของการควบคุมป็น
รากฐานทีไส าคัญขององค์ประกอบอืไน โ องค์ประกอบทัๅง 5 นีๅ ป็นสิไงจ าป็นทีไมีอยู฿นการด านินงานตามภารกิจของ
หนวยรับตรวจพืไอ฿หຌการปฏิบัติงานบรรลุผลส ารใจตามวัตถุประสงค์  3 ประการ ขຌางตຌน 
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บททีไ 2  
การบริหารความสีไยงละควบคุมภาย฿นของมหาวิทยาลัย 

 

นวปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความสีไยงละควบคุมภาย฿น  

 พืไอ฿หຌการด านินงานการบริหารความสีไยงละควบคุมภาย฿น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมี
ประสิทธิภาพละป็นเป฿นทิศทางดียวกัน ขึงก าหนดขึๅนตอนการด านินงานเวຌ  5 ขัๅนตอน ดังนีๅ 
  ขัๅนทีไ 1 การก าหนดวัตถุประสงค์ของหนวยงาน 

1. ระดับมหาวิทยาลัย: ก าหนดวัตถุประสงค์ตามปງาประสงค์ของผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี (พ.ศ. 2560 - 2564) ลຌวก าหนดขัๅนตอนหลัก฿นการด านินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ละ
วัตถุประสงค์ของขัๅนตอนหลักของมหาวิทยาลัย ดยสามารถดาวน์หลดผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ระยะ 5 ป พ.ศ. 2560 – 2564 เดຌทีไวใบเซต์กองผนงาน : www.ubu.ac.th/web/planning ลือกหัวขຌอ กลุม
งานนยบายละผนยุทธศาสตร์  
 

ระดับมหาวิทยาลัย : ผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) 
 

ประดในยุทธศาสตร์ 
(Strategic Issue) 

ปງาประสงค์ 
(Goals) 

1. จัดการศึกษาทีไเดຌมาตรฐานสากล พืไอป็นก าลัง
฿นการพัฒนาประทศ ละป็นทีไยอมรับ฿นภูมิภาค
ลุมนๅ าขง 

บัณฑิตมีความป็นลิศทางวิชาการละชีไยวชาญ฿น
ทักษะวิชาชีพ สามารถสรຌางนวัตกรรมละป็น
ผูຌ ป ระกอบการ  การสรຌ า งสรรค์นวัตกรรม  มี
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ดຌ า น ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ห รื อ
ภาษาตางประทศ ทันตอทคนลยี มีความอุตสาหะ
฿นการท างาน มีภาวะผูຌน า มีคุณธรรมจริยธรรมละ
ความพอพียง ละมีมนุษยสัมพันธ์ดี 

2. พัฒนางานวิจัยบบมุงปງาพืไอสรຌางองค์ความรูຌ
ละนวัตกรรม ทีไมุงนຌนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนละสังคม฿นภูมิภาคลุมนๅ าขงอยางยัไงยืน   

ประชาชนละสังคมเดຌรับองค์ความรูຌละนวัตกรรม
ฉพาะดຌานทีไป็นทีไยอมรับ฿นระดับชาติ/นานาชาติ 
ละน าองค์ความรูຌละนวัตกรรมเป฿ชຌประยชน์฿น
มิติดຌานนยบาย ชุมชนสังคม อุตสาหกรรม ละชิง
พาณิชย์ 

3. สงสริม สนับสนุนการบูรณาการงานบริการ
วิชาการอยางมีสวนรวม พืไอสริมสรຌางความขຌมขใง
ละพิไมศักยภาพของชุมชนละสังคม  บนพืๅนฐาน
ความพอพียง พืไอการพัฒนาทีไยัไงยืน 

ประชาชน ชุมชน ละสังคม เดຌรับการบริการ
วิชาการทีไน าเปสูการพิไมศักยภาพ฿นการกຌปัญหา
ละพัฒนาชิงพืๅนทีไ  ตามนวทางปรัชญาของ
ศรษฐกิจพอพียง  ละสอดคลຌองกับนยบายของ
ประทศ 

4. อนุรักษ์ สืบสาน ภูมิปัญญาทຌองถิไน ศิลปะละ
วัฒนธรรม พืไอ฿หຌ กิดจิตส านึกรักทຌองถิไนละ
ประทศชาติ   

นักศึกษา บุคลากร ละชุมชน รวมอนุรักษ์ สืบสาน 
ภูมิปัญญาทຌองถิไน  ศิลปะละวัฒนธรรม  พืไ อ
สรຌางสรรค์ผลงานทีไสะทຌอนคุณคาภูมิปัญญา ศิลปะ
ละวัฒนธรรมของทຌองถิไนละภูมิภาคลุมนๅ าขง 
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ประดในยุทธศาสตร์ 
(Strategic Issue) 

ปງาประสงค์ 
(Goals) 

5. บริหารจัดการภาย฿ตຌหลักธรรมาภิบาล สามารถ
ปรับตัว฿หຌทันกับพลวัตรการปลีไยนปลง ยกระดับ
คุณภาพ฿หຌ  ป็ นมาตรฐ านสากล  ละ  ส รຌ า ง
สภาพวดลຌอมทีไอืๅอตอการรียนรูຌละการท างาน
อยางมีความสุข 

องค์กรมีการบริหารจัดการอยางมีธรรมาภิบาล 
บริหารทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพละกิด
ประยชน์สูงสุด มีสภาพวดลຌอมทีไอืๅอตอการรียนรูຌ
ละการท างานอยางมีความสุข ละเดຌรับความชืไน
ชม฿นภาพลักษณ์ทีไดีของมหาวิทยาลัย 

6. บริหารละพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อยางป็น
ระบบละตอนืไอง฿หຌสอดรับกับบริบททีไปลีไยนปลง
เป 

มหาวิทยาลัยมีบุคลากรทีไมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม 
จริยธรรม ละมีสุขภาวะทีไดี สามารถขับคลืไอน
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ฿ หຌ บ ร ร ลุ วิ สั ย ทั ศ น์ เ ดຌ อ ย า ง มี
ประสิทธิภาพละประสิทธิผลอยางมีความสุขละ
ความผูกพันตอองค์กร 

7. พัฒนา คร งสรຌ า ง พืๅ น ฐานดຌ าน ทคน ลยี
สารสนทศละการสืไอสารทีไทันสมัย มัไนคง ปลอดภัย 
พืไอพัฒนาสูการป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล 

มหาวิทยาลัยมีระบบทคนลยีสารสนทศละการ
สืไอสารทีไทันสมัย พืไอสนับสนุนการรียนรูຌ  การ
บริการทางการศึกษา การบริหารจัดการ ละการ
พิไมศักยภาพนักศึกษา ละบุคลากร พืไอขຌาสูสังคม
ดิจิทัลอยางรูຌทาทัน 

 
2. ระดับคณะ/หนวยงาน: ก าหนดวัตถุประสงค์ตามปງาประสงค์ของผนกลยุทธ์ของหนวยงาน         

ทีไสอดคลຌองกับผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 - 2564) ลຌวก าหนดขัๅนตอน
หลัก฿นการด านินงานตามพันธกิจของหนวยงาน ละวัตถุประสงค์ของขัๅนตอนหลักของหนวยงาน 

 
ขัๅนทีไ 2 การระบุละวิคราะห์ความสีไยง  

 1. ประดในความสีไยง ฿นการระบุละวิคราะห์ความสีไยง ทีไครอบคลุมตามบริบทของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ละสอดคลຌองกับกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพตัวบงชีๅทีไ  5.1 กณฑ์ขຌอ 3 ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีตัวอยางประดในความสีไยง ดังนีๅ 

1) ความสีไยงดຌานทรัพยากร 
(1.1) การงิน งบประมาณ  
(1.2) ระบบทคนลยีสารสนทศ 
(1.3) อาคารสถานทีไ ระบบสาธารณูปภค 

2) ความสีไยงดຌานยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
(2.1) ระบบละรูปบบการถายทอดตัวบงชีๅของผนกลยุทธ์ 
(2.2) ผลการด านินงานตามตัวบงชีๅทีไก าหนด฿นผนกลยุทธ์ 

3) ความสีไยงดຌานนยบาย กฎหมาย ระบียบ ขຌอบังคับ 
4) ความสีไยงดຌานการปฏิบัติงาน 

(4.1) กระบวนการบริหารหลักสูตร 
(4.2) การบริหารงานวิจัย 
(4.3) การบริหารงบประมาณ 
(4.4) ระบบงาน 
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(4.5) ระบบการประกันคุณภาพ 
5) ความสีไยงดຌานบุคลากรละความสีไยงดຌานธรรมาภิบาล ดยฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์ละ

บุคลากร 
(5.1) ดຌานบุคลากร 
(5.2) ดຌานธรรมมาภิบาล  
(5.3) ดຌานจรรยาบรรณของอาจารย์ละบุคลากร 

6) ความสีไยงดຌานอันตรายทีไกิดจากสารคมี สารทางชีวะละการพรชืๅอรค 
7) ความสีไยงดຌานความปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สิน 
8) ความสีไยงจากหตุการณ์ภายนอก  
9) ความสีไยงดຌานอืไนโ ชน ดຌานผลประยชน์ทับซຌอน ตามกณฑ์การประมินคุณธรรมละความ

ปรง฿ส฿นการด านินงานของหนวยงานภาครัฐ ป็นตຌน  
2. ขຌอมูลประกอบการระบุละวิคราะห์ความสีไยง ฿หຌพิจารณาตามขัๅนตอน ดังนีๅ 

1) ผูຌปฏิบัติงาน/กลุมงาน/กอง/งาน (ลຌวตความหมาะสมของคณะ/หนวยงานทีไจะก าหนดวา฿หຌ
น าสนอ฿นระดับ฿ด) ศึกษาสถิติ หรือขຌอมูลผลการด านินงานดຌานตางโ ของหนวยงาน เดຌก 

(1) ผลการด านินงานตามผนการด านินงานทีไก าหนด ผลการประมินคุณภาพการศึกษาภาย฿น 
ละผลการประมินจากหนวยงานทีไกีไยวขຌอง 

(2) ผลการด านินงานตามผนบริหารความสีไยง 
(3) ผลการด านินงานตามผนการปรับปรุงการควบคุมภาย฿น 

2) ผูຌปฏิบัติงาน/กลุมงาน/กอง/งาน (ลຌวตความหมาะสมของคณะ/หนวยงานทีไจะก าหนดวา฿หຌ
น าสนอ฿นระดับ฿ด) น าสนอขຌอมูลปัญหา/อุปสรรค จากการปฏิบัติงาน หรือจากการ฿ชຌชีวิต฿นมหาวิทยาลัย ตอ
หนวยงานตຌนสังกัด 

3) คณะ/หนวยงาน น าขຌอมูลทีไเดຌจากขัๅนตอน (1) - (2)  มาพิจารณาประมินสภาพวดลຌอมของ
หนวยงาน ทัๅง฿นระดับองค์กรละกิจกรรม ซึไงจะท า฿หຌทราบความสีไยงของหนวยงาน  

 ทัๅงนีๅ อาจกิดกรณี ผลการด านินงานตามผนทีไก าหนดขຌางตຌน ยังเมทราบผลการด านินงาน
อยางชัดจน ฿นชวงวลาทีได านินการระบุละวิคราะห์ความสีไยง นืไองจากยังเมสิๅนสุดระยะวลาด านินงาน
ตามผน (ณ สิๅนปีงบประมาณ) ฿หຌมหาวิทยาลัยละคณะ/หนวยงานพิจารณาคาดการณ์ผลการด านินงานทีไ
จะกิดขึๅน ณ สิๅนปีงบประมาณ พืไอป็นขຌอมูลประกอบการระบุละวิคราะห์ความสีไยง  

 
3. นวทางการระบุละวิคราะห์ความสีไยงทีไนຌนการมีสวนรวมจากบุคลากรทุกระดับ 

1) ระดับคณะ/หนวยงาน 
(1)  ฿หຌบุคลากรผูຌปฏิบัติงานหรือกลุมงาน/กอง/งาน ฿นตละคณะ/หนวยงาน ป็นผูຌสนอปัญหา/

อุปสรรค฿นการด านินงาน รวมทัๅงนวทางการกຌเข พืไอป็นขຌอมูลประกอบการระบุละวิคราะห์ พืไอสนอตอ
ผูຌบริหารหรือคณะกรรมการประจ าหนวยงาน  

(2)  คณะ/หนวยงาน ดยผูຌบริหารหรือคณะกรรมการประจ าหนวยงาน พิจารณาระบุละ
วิคราะห์ความสีไยงของคณะ/หนวยงาน จากขຌอมูลทีไกีไยวขຌอง รวมทัๅงพิจารณาจากขຌอมูลทีไบุคลากร฿นหนวยงาน
สนอ มาพิจารณาประมินสภาพวดลຌอมของหนวยงาน ซึไงจะท า฿หຌทราบความสีไยงของหนวยงาน ซึไงผลการ
พิจารณาดังกลาว จ านกป็น 2 สวน ดังนีๅ 

- ความสีไยงระดับคณะ/หนวยงาน: ป็นความสีไยงทีไคณะ/หนวยงานสามารถจัดการ฿หຌอยู
฿นระดับทีไยอมรับเดຌ ภาย฿ตຌการบริหารละจัดการของหนวยงาน (จัดการดຌวยวิธี Take: ยอมรับความสีไยง, Treat: 
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ลด/ควบคุมความสีไยง, Terminate: หลีกลีไยงความสีไยง) ซึไงคณะ/หนวยงานตຌอง฿ชຌป็นขຌอมูลประกอบการ
ประมินละจัดล าดับความสีไยง ละจัดท าผนบริหารความสีไยงละควบคุมภาย฿นระดับคณะ/หนวยงานตอเป 

- ความสีไยงระดับมหาวิทยาลัย: ป็นความสีไยงทีไคณะ/หนวยงานเมสามารถจัดการ฿หຌอยู฿น
ระดับทีไยอมรับเดຌ ภาย฿ตຌการบริหารละจัดการของหนวยงาน฿ดหนวยงานหนึไงพียงหนวยงานดียว  จะตຌองอาศัย
ความรวมมือจากคณะ/หนวยงานตางโ หรือตຌองบูรณาการการด านินงานจากหลายหนวยงาน ซึไงคณะ/หนวยงาน
ตຌองจัดการดຌวยวิธี Transfer: กระจาย/อนความสีไยง ดยสนอ฿หຌมหาวิทยาลัยพิจารณาวิคราะห์ความสีไ ยง
พิไมติม (สนอผานกองผนงาน) พืไอป็นขຌอมูลประกอบการประมินละจัดล าดับความสีไยง ละจัดท าผน
บริหารความสีไยงละควบคุมภาย฿นระดับมหาวิทยาลัยตอเป  ทัๅงนีๅ การจัดการความสีไยงระดับมหาวิทยาลัย 
สามารถจัดการดຌวยวิธี Take : ยอมรับความสีไยง, Treat : ลด/ควบคุมความสีไยง, Terminate : หลีกลีไยงความ
สีไยง 

2) ระดับมหาวิทยาลัย 
(1)  พิจารณาจากผลการวิคราะห์ละประมินความสีไยงของคณะ/หนวยงาน มาพิจารณา

ประมินสภาพวดลຌอมของหนวยงาน พืไอสนอ฿หຌป็นความสีไยงระดับมหาวิทยาลัย (กองผนงาน ป็นหนวยงาน
ประสานขຌอมูลความสีไยงจากคณะ/หนวยงาน)  

ทัๅงนีๅ ฿นการระบุละวิคราะห์ความสีไยงระดับมหาวิทยาลัย หนวยงานผูຌรับผิดชอบหลัก฿นตละ
ดຌาน ควรจัดประชุมหารือรวมกับคณะ/หนวยงานทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌการพิจารณาความสีไยงครอบคลุมการ
ด านินงานดຌานตางโ ของมหาวิทยาลัย ทัๅง฿นมติดຌานยุทธศาสตร์ด านินงาน ละมติหนวยงาน  

(2) มหาวิทยาลัย ดยคณะกรรมการด านินงานดຌานนยบาย ยุทธศาสตร์ ผนงานละ
งบประมาณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ป็นผูຌพิจารณา฿หຌความหในชอบความสีไยง ระดับมหาวิทยาลัย พืไอสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ละกรรมการสภามหาวิทยาลัยพืไอพิจารณา฿หຌความหในชอบก าหนดป็น
ความสีไยงระดับมหาวิทยาลัย ตามล าดับ 
 

ขัๅนทีไ 3 การประมินละจัดล าดับความสีไยง 
1. การประมินความสีไยง ฿นการด านินการกีไยวกับการประมินความสีไยง  จะตຌองประมินความ

สีไยงทัๅงจากปัจจัยภาย฿นละภายนอกทีไมีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงค์ของหนวยรับตรวจอยางพียงพอ
ละหมาะสม ดย฿หຌระดับคณะ/หนวยงาน ละระดับมหาวิทยาลัยด านินการประมินความสีไยง  ฿ชຌหลักกณฑ์
การพิจารณาระดับความสีไยง ละ Risk Matrix มหาวิทยาลัยเดຌก าหนดประดในอกาสทีไจะกิดความสีไยง 
ประดในความรุนรงของผลกระทบความสีไยง ฿ชຌป็นนวทาง฿นการพิจารณาระดับความสีไยง ตามลักษณะของ
ความทีไพบ฿นหนวยงาน ดยอาจจะมีหลักกณฑ์การพิจารณาระดับความสีไยงทีไตกตางออกเป ขึๅนอยูกับบริบท
ละการพิจารณาความสีไยงของตละคณะ/หนวยงาน  ซึไงสดงรายละอียดเดຌดังนีๅ 

1) อกาสของการกิดความสีไยง (Likelihood: L)  
การพิจารณาอกาสของการกิดความสีไยง จ านกป็น 5 ระดับ คือ 1 = นຌอยมาก, 2 = นຌอย, 3 = 

ปานกลาง, 4 = สูง, 5 = สูงมาก 
2) ความรุนรง/ผลกระทบของความสีไยง (Consequences: C/Impact: I) 
การพิจารณาความรุนรง/ผลกระทบ หากความสีไยงนัๅนกิดขึๅน จ านกป็น 5 ระดับ คือ 1 = นຌอย

มาก, 2 = นຌอย, 3 = ปานกลาง, 4 = สูง, 5 = สูงมาก 
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3) การวัดระดับของความสีไยง  
การวัดระดับของความสีไยง ดยพิจารณาอกาสทีไจะกิดหตุการณ์ (Likelihood) ละระดับ

ผลกระทบ (Impact) ของตละปัจจัยสีไยง ลຌวน าผลทีไเดຌมาพิจารณาความสัมพันธ์ระหวางอกาสทีไจะกิดความ
สีไยงละผลกระทบวาจะ กิดความสีไยง฿นระดับ฿ด  
 
 
 
 
 

2. การจัดล าดับความสีไยง ฿หຌพิจารณาจากระดับความสีไยง ดย฿หຌความสีไยงทีไมีระดับตไ า ป็นความ
สีไยงทีไอยู฿นระดับทีไยอมรับเดຌ สวนความสีไยงทีไมีระดับปานกลาง สูง ละสูงมาก ฿หຌพิจารณาก าหนดผนบริหาร
ความสีไยง ละผนการปรับปรุงการควบคุมภาย฿น ฿หຌอยู฿นระดับทีไยอมรับเดຌ ดย฿หຌพิจารณาจ านกตาม
ผลกระทบความสีไยงละลักษณะความสีไยง ดังนีๅ 

1) ความสีไยงทีไสงผลกระทบตอวัตถุประสงค์฿นภาพรวมระดับคณะ/หนวยงาน หรือระดับ
มหาวิทยาลัย ละเมสามารถจัดการ฿หຌอยู฿นระดับทีไยอมรับเดຌ ภาย฿ตຌการบริหารละจัดการของหนวยงาน฿ด
หนวยงานหนึไงภาย฿นคณะ/หนวยงาน หรือภาย฿นมหาวิทยาลัย ตຌองอาศัยความรวมมือจากคณะ/หนวยงานตางโ 
หรือตຌองบูรณาการการด านินงานจากหลายหนวยงาน ฿หຌก าหนดป็นผนบริหารความสีไยงระดับคณะ/หนวยงาน 
หรือระดับมหาวิทยาลัย 

2) ความสีไยงทีไกีไยวขຌองกับการปรับปรุง กຌเข หรือพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานของระดับคณะ/
หนวยงาน หรือระดับมหาวิทยาลัย ซึไงสามารถจัดการ฿หຌอยู฿นระดับทีไยอมรับเดຌ ภาย฿ตຌการบริหารละจัดการของ
หนวยงาน฿ดหนวยงานหนึไงภาย฿นคณะ/หนวยงาน หรือภาย฿นมหาวิทยาลัย ฿หຌก าหนดป็นผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภาย฿นระดับคณะ/หนวยงาน หรือระดับมหาวิทยาลัย 

ทัๅงนีๅ การพิจารณาประมินละจัดล าดับความสีไยง อาจด านินการควบคุมกับขัๅนทีไ 2 การระบุละ
วิคราะห์ความสีไยง ดยระดับคณะ/หนวยงาน฿หຌผูຌบริหารหรือคณะกรรมการประจ าหนวยงาน  ป็นผูຌพิจารณา 
ส าหรับระดับมหาวิทยาลัย ฿หຌคณะกรรมการด านินงานดຌานนยบาย ยุทธศาสตร์ ผนงานละงบประมาณ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ป็นผูຌพิจารณา พืไอสนอตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ละกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณา฿หຌความหในชอบตามล าดับ 

 
ขัๅนทีไ 4 การก าหนดผนบริหารความสีไยง ละผนการปรับปรุงการควบคุมภาย฿น 

1. การก าหนดป็นผนการบริหารความสีไยง ละผนการปรับปรุงการควบคุมภาย฿น ทัๅงระดับคณะ/
หนวยงาน ละระดับมหาวิทยาลัย จะตຌองป็นกิจกรรมทีไสามารถควบคุมความสีไยง หรือชวยลดความนาจะป็น฿น
การกิดหตุการณ์ทีไป็นความสีไยง หรือลดความสียหาย/ความรุนรงจากความสีไยง ดยตຌองค านึงถึงสิไงตอเปนีๅ
ประกอบการก าหนดผน 

1) ศึกษาความป็นเปเดຌละคา฿ชຌจายของกิจกรรม/ทางลือกการจัดการความสียง 
2) วิคราะห์ถึงผลเดຌผลสียของตละกิจกรรม/ทางลือกการจัดการความสีไยง 

- ผลเดຌ คือ ผลลัพธ์ทีไกิดขึๅนมืไอน ามาตรการ/กิจกรรมนัๅนมา฿ชຌจัดการความสีไยง อาจกิด
฿นทันที หรือ฿นระยะยาว 

- ผลสีย เดຌก ตຌนทุน วลา หรือความสะดวกทีไสียเป รวมเปถึงความสีไยงทีไอาจกิดขึๅนเดຌ฿น
อนาคต 

    ระดับความสีไยง    =    อกาสทีไจะกดิหตุการณ์   X  ผลกระทบทีไจะกดิความสียหาย 

D                              L                                        I 
Degree of Risk              Likelihood                             Impact 
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2. พืไอ฿หຌการบริหารผนบริหารความสีไยง ละผนการปรับปรุงการควบคุมภาย฿น ฿หຌป็นเปอยางมี
ประสิทธิภาพ ทัๅงระดับคณะ/หนวยงาน ละระดับมหาวิทยาลัย ควรระบุขัๅนตอน วิธีการด านินงาน หนวยงานทีไ
รับผิดชอบ ก าหนดวันลຌวสรใจ ละตัวชีๅวัดการด านินงาน฿หຌชัดจน ละจຌง/ซักซຌอม฿หຌหนวยงานทีไรับผิดชอบ
สามารถน าผนสูการปฏิบัติ ละพิจารณาก าหนดผูຌรับผิดชอบป็นรายบุคคลหรือคณะบุคคล รวมทัๅง ก ากับติดตาม
ละประมินผลการด านินงานตามระยะวลาทีไก าหนด 

3. การพิจารณาก าหนดผนบริหารความสีไยง ละควบคุมภาย฿น ระดับคณะ/หนวยงาน฿หຌผูຌบริหาร
หรือคณะกรรมการประจ าหนวยงาน ป็นผูຌพิจารณา ส าหรับระดับมหาวิทยาลัย คณะกรรมการด านินงานดຌาน
นยบาย ยุทธศาสตร์ ผนงานละงบประมาณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ป็นผูຌพิจารณา พืไอสนอตอคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ละกรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณา฿หຌความหในชอบตามล าดับ 

***฿หຌทุกคณะ/หนวยงานพิจารณาก าหนดผนงบประมาณรายจายรองรับการบริหารความสีไยงละ
ควบคุมภาย฿นของหนวยงาน ดยอาจก าหนดป็นกิจกรรมยอยภาย฿ตຌครงการบริหารจัดการหนวยงาน  ฿นผน
งบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณตางโ ของหนวยงาน*** 

 
ขัๅนทีไ 5 การติดตามละประมินผล 
1. การติดตามละประมินผลการด านินงานตามผนบริหารความสีไยงละผนการปรับปรุง

ควบคุมภาย฿น ระดับมหาวิทยาลัย ละระดับคณะ/หนวยงาน 

ป็นเปตามระบียบคณะกรรมการตรวจงินผนดิน วาดຌวย การก าหนดมาตรฐานการควบคุมภาย฿น 
พ.ศ. 2544 ขຌอ 6 ตຌองรายงานระบบการควบคุมภาย฿นตอส านักงานตรวจงินผนดิน พืไอ฿หຌกิดประสิทธิผลละ
ประสิทธิภาพ ละส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เดຌก าหนดมาตรฐานละตัวบงชีๅการประกัน
คุณภาพการศึกษาภาย฿น พืไอ฿หຌสถาบันอุดมศึกษา฿ชຌป็นกรอบการด านินงานประกันคุณภาพการศึกษา ดย฿นตัว
บงชีๅทีไ 5.1 กณฑ์ขຌอ 3 ด านินงานตามผนบริหารความสีไยง ทีไป็นผลจากการวิคราะห์ละระบุปัจจัยสีไยงทีไกิด
จากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยทีไเมสามารถควบคุมเดຌทีไสงผลตอการด านินงานตามพันธกิจของสถาบันละ฿หຌ
ระดับความสีไยงลดลงจากดิม  
 

2. กรอบระยะวลาการติดตามละประมินผล  
ก าหนดระยะวลา฿นการติดตามละประมินผลการด านินงานตามรอบปงบประมาณ ดยทีไ

ผูຌรับผิดชอบรวม จะตຌองจัดสงรายงานผลการด านินงานยังผูຌรับผิดชอบหลัก ละผูຌรับผิดชอบหลัก จะตຌองรายงาน
ผลการด านินงานมายังกองผนงาน ภาย฿น 5 วันท าการ ภายหลังสิๅนเตรมาส ดยก าหนดการติดตามละ
ประมินผล จ านวน 3 ครัๅง คือ   

ครัๅงทีไ 1 ณ สิๅนเตรมาส 2 (ณ 31 มีนาคม)   
ครัๅงทีไ 2 ณ สิๅนเตรมาส 3 (ณ 30 มิถุนายน) 
ครัๅงทีไ 3 ณ สิๅนเตรมาส 4 (ณ 30กันยายน/สิๅนปงบประมาณ)  
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ส าหรับ นวทางการก ากับติดตามผลการด านินงาน฿หຌป็นระยะวลาทีไก าหนดนัๅน หากภายหลังสิๅนเตรมาส 10 
วันท าการ ผูຌรับผิดชอบหลักยังเมจัดสงขຌอมูลผลการด านินงานมายังกองผนงาน จะด านินการจัดท าบันทึกขຌอความ
ติดตาม ครัๅงทีไ 1 ดยก าหนดระยะวลา฿นการจัดสง ภาย฿น 3 วันท าการ ละหากพຌนก าหนดจะท าบันทึกขຌอความติดตาม 
ครัๅงทีไ 2 สนอตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยละกรรมการสภามหาวิทยาลัยตอเป 

                                                                                                                                                                                                                                         

ผูຌรับผิดชอบรวม 
(คณะ/วิทยาลัย/ส านักทีไ

กีไยวขຌอง) 

ผูຌรับผิดชอบหลัก รวบรวมผล
การด า นินงาน/สรุปผลการ
ด านินงาน  

 

กองผนงาน  

รายงานผลฯ 

สนอตอคณะกรรมการตางโ
ทีไกีไยวขຌอง พืไอพิจารณาละ

฿หຌขຌอสนอนะตอผลการ
ด านินงาน  

รายงานผลฯ 

รายงานผลฯ ภาย฿น 5 วัน
ท าการหลังสิๅนเตรมาส 
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ปฏิทินการบริหารความสีไยงละควบคุมภาย฿น 

ปฏิทินการด านินงานตามกระบวนการบริหารความสีไยงละควบคุมภาย฿น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึไงคณะ/หนวยงาน สามารถปรับ฿ชຌตามความหมาะสม ดังนีๅ 
ล า 
ดับ 
ทีไ 

กระบวนการ/กิจกรรมการด านินการ 
ดຌานบริหารความสีไยง  

ปีงบประมาณ 
กอนหนຌา 

ปีงบประมาณถัดเป 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. ม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 ขัๅนทีไ 1 การก าหนดวัตถปุระสงค์ของหนวยงาน                               

   - ก าหนดวัตถุประสงค์ของหนวยงาน ละก าหนดหรอืทบทวนนยบาย/นวทางการด านินงาน                             

   - ศึกษาผลการด านินงาน : 
    1) ผลการด านินงานตามผนการด านินงานทีไก าหนด ผลการประมินคุณภาพการศึกษาภาย฿น ละผล
การประมินจากหนวยงานทีไกีไยวขຌอง 
    2) ผลการด านินงานตามผนบริหารความสีไยง 
    3) ผลการด านินงานตามผนการปรับปรุงการควบคุมภาย฿น 
    4) ผลการประมินสภาพวดลຌอมของหนวยงานตามความชืไอมยงวัตถุประสงค์ ขัๅนตอนการด านินงาน
ของมหาวิทยาลยักับมาตรฐานการควบคุมภาย฿นละการประกันคุณภาพการศึกษาภาย฿น 

                 

2 ขัๅนทีไ 2 การระบุละวิคราะหค์วามสีไยง 
 - ด านินการวิคราะห์ละระบุความสีไยง ละจัดล าดบัความส าคัญของปัจจยัสีไยง 

                           

3 ขัๅนทีไ 3 การประมินระดับความสีไยงละจัดล าดบัความสีไยง  
 - การประมินระดับความสีไยงละจัดล าดับความส าคัญของความสีไยง 

                          

4 ขัๅนทีไ 4 การจัดท าผนบรหิารความสีไยง ละผนการปรับปรุงการควบคุมภาย฿น                           

   - จัดท าผนการบริหารความสีไยง ละผนการปรับปรุงการควบคุมภาย฿น ละสืไอสารผน                            

   - ด านินการตามผนบรหิารความสีไยง                

5 ขัๅนทีไ 5 การติดตามละประมนิผล ** 
 - การด านินงานตามผนการบริหารความสีไยง ละผนการปรับปรุงการควบคุมภาย฿น 



 

       
(ครัๅงทีไ 1)

   
(ครัๅงทีไ 2)



  


(ครัๅงทีไ 3)
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สรุปกระบวนการบริหารความสีไยงละควบคุมภาย฿นทีไนຌนการมีสวนรวมของบุคลากรทุกระดับ 

                        /        /        /             

         /        
-          
-                         

                    
                   

                  
                   1

                  

                          

                    

                    
                   

           

            
-                                     /                                 
-                                                           

                          

-                                              
-                                            
                                           
(1)                      , QA,                     
(2)                         
(3)                                  
(4)                                      
                                                  
                         QA

                          

   R-IC1

   R-IC2

      .2

   P-R1

                  

   P-R2

      .3

                  
                   2

                  
                   3

                  
                   3

                  
                   2

                  
                   1

   R-IC3

      .1
      .2

      .1

   M-  .2

   MS

   M-R2

   M-  .3

-                  /                  
(1)                      , 
QA,                     
(2)                         
(3)                                  
(4)                                      
                                              
                             QA

 

 

    M-R1

 

 

 

           

           
           

 . .

 . .

 . .

  . .

  . .

 . .
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จากผนภาพขຌางตຌน  ป็นการสดงสรุปภาพรวมการด านินงานตามนวปฏิบัติตามกระบวนการบริหาร
ความสีไยงละควบคุมภาย฿นของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทีไนຌนการมีสวนรวมของบุคลากรทุกระดับ ดยริไม
จากผูຌปฏิบัติงาน/ กลุมงาน/ กอง/ งาน (ลຌวตความหมาะสมของคณะ/หนวยงานทีไจะก าหนดวาป็นระดับ฿ด) 
ป็นผูຌพิจารณาผลการด านินงาน฿นสวนทีไตนองรับผิดชอบ ลຌวสนอ฿หຌผูຌบริหารของคณะ/หนวยงาน฿ชຌ
ประกอบการพิจารณาระบุละวิคราะห์ความสีไยง พืไอระบุป็นความสีไยงของคณะ/หนวยงาน หรือสนอตอ฿หຌ
ระดับมหาวิทยาลัยพิจารณา ระบุป็นความสีไยงระดับมหาวิทยาลัย จากนัๅน ฿นตละระดับ ทัๅงระดับคณะ/
หนวยงาน ละระดับมหาวิทยาลัย จึงด านินการประมินละจัดล าดับความสีไยง พืไอก าหนดผนการจัดการ
ความสีไยง พืไอ฿หຌป็นความสีไยงทีไอยู฿นระดับทีไยอมรับเดຌ วาจะเมสงผลกระทบตอการบรรลุปງาหมายการ
ด านินงานของหนวยงาน ละบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภาย฿น  
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บททีไ 3  
หลักกณฑ์ประกอบพิจารณาความสีไยง 

 

1. การประมินสภาพวดลຌอมของหนวยงาน 
การประมินสภาพวดลຌอมของหนวยงาน ป็นสิไงทีไคณะ/หนวยงานตางโ ตຌองพิจารณา ฿นกระบวนการ

ระบุละวิคราะห์ความสีไยง ภายหลังจากทีไผูຌปฏิบัติงาน/กลุมงาน/กอง/งาน (ลຌวตความหมาะสมของคณะ/
หนวยงานทีไจะก าหนดวา฿หຌน าสนอ฿นระดับ฿ด) น าสนอขຌอมูลปัญหา/อุปสรรค จากการปฏิบัติงาน หรือจากการ
฿ชຌชีวิต฿นมหาวิทยาลัย ตอหนวยงานตຌนสังกัดลຌว คณะ/หนวยงาน จะตຌองน าขຌอมูลทีไเดຌ มาพิจารณาประมิน
สภาพวดลຌอมของหนวยงานตามความชืไอมยงวัตถุประสงค์ ขัๅนตอนการด านินงานของมหาวิทยาลัยกับ
มาตรฐานการควบคุมภาย฿นละการประกันคุณภาพการศึกษาภาย฿น ซึไงจะท า฿หຌทราบความสีไยงของหนวยงาน 

ความชืไอมยงวัตถุประสงค์ ขัๅนตอนการด านินงานของมหาวิทยาลัยกับมาตรฐานการควบคุมภาย฿น
ละการประกันคุณภาพการศึกษาภาย฿น ป็นชืไอมยงวัตถุประสงค์ ขัๅนตอนการด านินงานของมหาวิทยาลัยดຌาน
ตางโ ทัๅงดຌานการสรຌางบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ ละการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (การบริหารจัดการ
ทรกอยูกับทุกดຌาน) กับมาตรฐานการควบคุมภาย฿นละการประกันคุณภาพการศึกษาภาย฿น พืไอ฿หຌหในภาพ
ความชืไอมยงระหวางการบริหารความสีไยงละควบคุมภาย฿น การประกันคุณภาพการศึกษา กับการด านินงาน
ตามกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ซึไงจะชวย฿หຌลดขัๅนตอนการ฿นประมินความสีไยงพืไอการบริหารความสีไยง ละการ
ประมินผลการควบคุมภาย฿นตามมาตรฐานการควบคุมภาย฿น ฿หຌป็นกระบวนการดียวกัน ดยพิจารณาจากผล
การด านินงานตามขัๅนตอนดຌานตางโ ของมหาวิทยาลัย ลຌว฿ชຌความชืไอมยงทีไก าหนดป็นตัวบงบอกความสีไยง 
ประกอบการระบุละวิคราะห์ความสีไยงของหนวยงาน  

ความชืไอมยงวัตถุประสงค์ ขัๅนตอนการด านินงานของมหาวิทยาลัยกับมาตรฐานการควบคุมภาย฿น
ละการประกันคุณภาพการศึกษาภาย฿น ดຌานตาง โ ของมหาวิทยาลัย สามารถสดงรายละอียดเดຌ ดังตอเป 

   



คูมือการด านินงานบริหารความสีไยงละควบคุมภาย฿น  
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ความชืไอมยงมาตรฐานการควบคุมภาย฿นละตัวบงชีๅการประกันคุณภาพภาย฿น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

 

มาตรฐานการควบคุมภาย฿น ตัวบงชีๅการประกันคุณภาพการศึกษา (QA) 
องค์ประกอบ/จุดทีไประมิน รายละอียดยอยตามมาตรฐานองค์ประกอบการควบคุมภาย฿น ตัวบงชีๅ กณฑ์ขຌอทีไ รายละอียดกณฑ์การประกันคณุภาพการศึกษา 

1.   สภาพวดลຌอมการควบคุม     
1.1 ปรัชญาละรูปบบการ

ท างานของผูຌบริหาร 
1.1.1 มีทัศนคติทีไดีละสนับสนุนการปฏิบัติหนຌาทีไภาย฿นองค์กร รวมทัๅง
การติดตามผล การตรวจสอบละการประมินผล ทัๅงจากการตรวจสอบ
ภาย฿นละการตรวจสอบภายนอก 

5.1 1 

 
พัฒนาผนกลยุทธ์จากผลการวิคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของ
สถาบันละพัฒนาเปสูผนกลยุทธ์ทางการงินละผนปฏิบัติ
การประจ าปตามกรอบระยะวลาพืไอ฿หຌบรรลุตามตัวบงชีๅละ
ปງาหมายของผนกลยุทธ์ 
 

  1.1.2 มีทัศนคติทีไหมาะสมตอการรายงานทางการงิน งบประมาณละ
การด านินงาน 

  

    1.1.2 มีทัศนคติทีไหมาะสมตอการรายงานทางการงิน งบประมาณละ
การด านินงาน 

5.1 2 

 
การก ากับละสงสริมสนับสนุน฿หຌทุกคณะด านินการวิคราะห์
ขຌอมูลทางการงินทีไประกอบเปดຌวยตຌนทุนตอหนวย฿นตละ
หลักสูตร สัดสวนคา฿ชຌจายพืไอการพัฒนานักศึกษา  

    1.1.3 มีทัศนคติละการปฏิบัติทีไหมาะสมตอการกระจายอ านาจ    
    1.1.4 มีทัศนคติทีไหมาะสม฿นการจัดการความสีไยงจากการวิคราะห์ความ

สีไยงทีไกีไยวขຌองอยางรอบคอบ ละการพิจารณาวิธีการลดหรือปງองกัน
ความสีไยง 

5.1 3 

 
การด านินงานตามผนบริหารความสีไยงทีไป็นผลมาจากการ
วิคราะห์ละระบุปัจจัยสีไยงทีไกิกจากปัจจัยภายนอกหรือปัจจัย
ภาย฿นทีไเมสามารถควบคุมภาย฿นทีไสงผลตอการด านินงานตาม
พันธกิจของสถาบันละ฿หຌระดับความสีไยงลดลงจากดิม 

    
 

1.1.5 มีความมุ งมัไ นทีไ จะ฿ชຌการบริหารบบมุ งผลสัมฤทธิ์ ของงาน 
(Performance – Based Management) 

5.1 6 ก ากับติดตามผลการด า นินงานตามผนการบริหารละ
ผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการละสายสนับสนุน 

1.2 ความซืไอสัตย์ละจรยิธรรม 1.2.1 มีขຌอก าหนดดຌานจริยธรรมละบทลงทษป็นลายลักษณ์อักษร ละ
วียน฿หຌพนักงานทุกคนลงนามรับทราบป็นครัๅงคราว 

5.1 4 บริหารงานกຌวยหลักธรรมมาภิบาลอยางครบถຌวนทัๅง 10 ประการ 
ทีไอธิบายการด านินงานอยางชัดจน 

   
  

  
  

1.2.2 ฝຆายบริหารสงสริมละสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรทีไมุ งนຌน
ความส าคัญของความซืไอสัตย์ละจริยธรรม   

  

1.2.3 ฝຆายบริหารก าหนดสิไงจูง฿จทีไยุติธรรมละจ าป็นพืไอ฿หຌมัไน฿จวา
พนักงานจะมีความซืไอสัตย์ละถือปฏิบัติตามจริยธรรม 
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มาตรฐานการควบคุมภาย฿น ตัวบงชีๅการประกันคุณภาพการศึกษา (QA) 
องค์ประกอบ/จุดทีไประมิน รายละอียดยอยตามมาตรฐานองค์ประกอบการควบคุมภาย฿น ตัวบงชีๅ กณฑ์ขຌอทีไ รายละอียดกณฑ์การประกันคณุภาพการศึกษา 

  
  
  
  

  
  
  
  

1.2.4 พนักงานทราบละขຌา฿จลักษณะของพฤติกรรมทีไยอมรับละเม
ยอมรับละบทลงทษตามขຌอก าหนดดຌานจริยธรรม  ละนวทางการ
ปฏิบัติทีไถูกตຌอง 

  

1.2.5 ฝຆายบริหารด านินการดยรงดวนมืไอมีสัญญาณจຌงวาอาจมีปัญหา
รืไองความซืไอสัตย์ละจริยธรรมของพนักงานกิดขึๅน 
1.2.6 ฝຆายบริหารมีการด านินการตามควรกกรณี มืไอเมมีการปฏิบัติตาม
นยบาย วิธีปฏิบัติ หรือระบียบปฏิบัติ 
1.2.7 ฝຆายบริหารก าหนดปງาหมายการด านินงานทีไป็นเปเดຌ ละเมสรຌาง
ความกดดัน฿หຌกพนักงาน฿นการปฏิบัติงาน฿หຌบรรลุตามปງาหมายทีไป็นเป
เมเดຌ 

 

1.3 ความรูຌ ทักษะละ
ความสามารถของบุคลากร 

1.3.1 มีการก าหนดระดับความรูຌ ทักษะละความสามารถ 5.1 6 ก ากับติดตามผลการด านินงานตามผนการบริหารละผนพัม
นาบุคลากรสายวิชาการละสายสนับสนุน   1.3.2 มีการจัดท าอกสารค าบรรยายคุณลักษณะงานของตละต าหนง 

ละป็นปัจจุบัน 
    1.3.3 มีการระบุละจຌง฿หຌพนักงานทราบกีไยวกับความรูຌทักษะ ละ

ความสามารถทีไตຌองการส าหรับการปฏิบัติงาน 
    1.3.4 มีผนการฝຄกอบรมตามความตຌองการของพนักงานทัๅงหมดอยาง

หมาะสม 
    1.3.5 การประมินผลการปฏิบัติงานพิจารณาจากการประมินปัจจัยทีไมีผล

ตอความส ารใจของงาน ละมีการระบุอยางชัดจน฿นสวนพนักงานมีผลการ
ปฏิบัติงานดี ละสวนทีไตຌองมีการปรับปรุง 

1.4 ครงสรຌางองค์กร 1.4.1 มีการจัดครงสรຌางละสายงาน  การบังคับบัญชาทีไชัดจนละ
หมาะสมกับขนาดละลักษณะการด านินงานของหนวยงาน 

   

    1.4.2 มีการประมินผลครงสรຌางป็นครัๅงคราวละปรับปลีไยนทีไจ าป็น฿หຌ
สอดคลຌองกับสถานการณ์ทีไมีการปลีไยนปลง 

   



คูมือการด านินงานบริหารความสีไยงละควบคุมภาย฿น  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี พ.ศ. 2561 - 2564               

หนຌา | 20  
 

มาตรฐานการควบคุมภาย฿น ตัวบงชีๅการประกันคุณภาพการศึกษา (QA) 
องค์ประกอบ/จุดทีไประมิน รายละอียดยอยตามมาตรฐานองค์ประกอบการควบคุมภาย฿น ตัวบงชีๅ กณฑ์ขຌอทีไ รายละอียดกณฑ์การประกันคณุภาพการศึกษา 

    1.4.3 มีการสดงผนภูมิการจัดองค์กรทีไถูกตຌองละทันสมัย฿หຌพนักงาน
ทุกคนทราบ 
 

   

1.5 การมอบอ านาจละหนຌาทีไ
ความรับผิดชอบ 

1.5.1 มีการมอบหมายอ านาจละหนຌาทีไความรับผิดชอบ฿หຌกับบุคคลทีไ
หมาะสมละป็นเปอยางถูกตຌอง ละมีการจຌง฿หຌพนักงานทุกคนทราบ 

5.1 4 บริหารงานกຌวยหลักธรรมมาภิบาลอยางครบถຌวนทัๅง 10 ประการ 
ทีไอธิบายการด านินงานอยางชัดจน 

   1.5.2 มีทัศนคติละการปฏิบัติทีไหมาะสมตอการกระจายอ านาจ  
1.6 นยบายวิธีบรหิารดຌาน

บุคลากร 
1.6.1 มีการก าหนดมาตรฐานหรือขຌอก าหนด฿นการวาจຌางบุคลากรทีไ
หมาะสม ดยนຌนถึงการศึกษา ประสบการณ์ ความซืไอสัตย์ละมีจริยธรรม 

5.1 6 
 

ก ากับติดตามผลการด านินงานตามผนการบริหารละผนพัม
นาบุคลากรสายวิชาการละสายสนับสนุน 

  1.6.2 มีการจัดปฐมนิทศ฿หຌกับพนักงาน฿หม ละจัดฝຄก อบรมพนักงานทุก
คนอยางสมไ าสมอละตอนืไอง 

 

    1.6.3 การลืไอนต าหนงละอัตรางินดือน ละการยกยຌายขึๅนอยูกับการ
ประมินผลการปฏิบัติงาน 

 

    1.6.4 การประมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเดຌพิจารณารวมถึงความ
ซืไอสัตย์ละจริยธรรม 

 

2. การประมินความสีไยง     
การด านินงานตามผนบริหารความสีไยงทีไป็นผลมาจากการ
วิคราะห์ละระบุปัจจัยสีไยงทีไกิกจากปัจจัยภายนอกหรือปัจจัย
ภาย฿นทีไเมสามารถควบคุมภาย฿นทีไสงผลตอการด านินงานตาม
พันธกิจของสถาบันละ฿หຌระดับความสีไยงลดลงจากดิม 

2.1 
  

วัตถุประสงค์ระดับ
หนวยงาน 

2.1.1 มีการก าหนดวัตถุประสงค์ละปງาหมายการด านินงานของ
หนวยงานอยางชัดจนละวัดผลเดຌ 
 

5.1 3 

2.1.2 มีการผยพรละชีๅจง฿หຌบุคลากรทุกระดับทราบละขຌา฿จตรงกัน 
 

2.2 
  
  

 วัตถุประสงคร์ะดับกจิกรรม 
  
  

2.2.1 มีการก าหนดวัตถุประสงค์ของการด านินงาน฿นระดับกิจกรรม ละ
วัตถุประสงค์นีๅสอดคลຌองละสนับสนุนวัตถุประสงค์ระดับหนวยงาน 
 

2.2.2 วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมชัดจน ปฏิบัติเดຌ ละวัดผลเดຌ 
 

2.2.3 บุคลากรทุกคนทีไกีไยวขຌองมีสวนรวม฿นการก าหนดละ฿หຌการ
ยอมรับ 
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มาตรฐานการควบคุมภาย฿น ตัวบงชีๅการประกันคุณภาพการศึกษา (QA) 
องค์ประกอบ/จุดทีไประมิน รายละอียดยอยตามมาตรฐานองค์ประกอบการควบคุมภาย฿น ตัวบงชีๅ กณฑ์ขຌอทีไ รายละอียดกณฑ์การประกันคณุภาพการศึกษา 

2.3 การระบุปจัจัยสีไยง 2.3.1 ผูຌบริหารทุกระดับมีสวนรวม฿นการระบุละประมินความสีไยง 5.1 3 การด านินงานตามผนบริหารความสีไยงทีไป็นผลมาจากการ
วิคราะห์ละระบุปัจจัยสีไยงทีไกิกจากปัจจัยภายนอกหรือปัจจัย
ภาย฿นทีไเมสามารถควบคุมภาย฿นทีไสงผลตอการด านินงานตาม
พันธกิจของสถาบันละ฿หຌระดับความสีไยงลดลงจากดิม 

    2.3.2 มีการระบุละประมินความสีไยงทีไอาจกิดขึๅนจากปัจจัยภาย฿นละ
ภายนอก ชน การปรับลดบุคลากร การ฿ชຌทคนลยีสมัย฿หม การกิดภัย
ธรรมชาติ การปลีไยนปลงทางการมืองศรษฐกิจละสังคม ป็นตຌน 

2.4 
  

การวิคราะห์ความสีไยง 
  

2.4.1 มีการก าหนดกณฑ์฿นการพิจารณาระดับความส าคัญของความสีไยง 
(หลักกณฑ์ :  ชน Risk matrix, ตารางทียบคาคะนน, ละนยบายทีไ
ก าหนดวาจะน าความสีไยงระดับ฿ด (ปานกลาง , สูง, สูงมาก) เปบริหาร
จัดการ ป็นตຌน) 
2.4.2 มีการวิคราะห์ละประมินระดับความส าคัญหรือผลกระทบของ
ความสีไยงละความถีไทีไจะกิดหรืออกาสทีไจะกิดความสีไยง 

2.5 การก าหนดวิธีการควบคุม
พืไอปງองกันความสีไยง 

2.5.1 มีการวิคราะห์สาหตุของความสีไยงทีไอาจกิดขึๅนละก าหนดวิธีการ
ควบคุมพืไอปງองกันหรือลดความสีไยง 

    2.5.2 มีการพิจารณาความคุຌมคาของตຌนทุนทีไจะกิดขึๅนจากการก าหนด
วิธีการควบคุมพืไอปງองกันหรือลดความสีไยง 

    2.5.3 มีการจຌง฿หຌบุคลากรทุกคนทราบกีไยวกับวิธีการควบคุมพืไอปງองกัน
หรือลดความสีไยง 

    2.5.4 มีการสืไอสารอยางชัดจน฿หຌพนักงานทุกคนทราบละขຌา฿จบทบาท
หนຌาทีไของตนกีไยวกับการควบคุมภาย฿นปัญหาละจุดออนของการควบคุม
ภาย฿นทีไกิดขึๅน ละนวทางการกຌเข 

    
 

2.5.5 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามวิธีการควบคุมทีไก าหนดพืไอปງองกัน
หรือลดความสีไยง 

 

3. กิจกรรมการควบคุม กิจกรรมการควบคุมเดຌก าหนดขึๅนตามวัตถุประสงค์ละผลการประมิน
ความสีไยง 

   

บุคลากรทุกคนทราบละขຌา฿จวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุม    
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มาตรฐานการควบคุมภาย฿น ตัวบงชีๅการประกันคุณภาพการศึกษา (QA) 
องค์ประกอบ/จุดทีไประมิน รายละอียดยอยตามมาตรฐานองค์ประกอบการควบคุมภาย฿น ตัวบงชีๅ กณฑ์ขຌอทีไ รายละอียดกณฑ์การประกันคณุภาพการศึกษา 

 มีการก าหนดขอบขตอ านาจหนຌาทีไละวงงินอนุมัติของผูຌบริหารตละ
ระดับเวຌอยางชัดจนละป็นลายลักษณ์อักษร 

   

มีมาตรการปງองกันละดูลรักษาทรัพย์สินอยางรัดกุมละพียงพอ    
มีการบงยกหนຌาทีไการปฏิบัติงานทีไส าคัญหรืองานทีไสีไยงตอความสยีหาย
ตัๅงตตຌนจนจบ ชน การอนุมัติ การบันทึกบัญชี ละการดูลรักษา
ทรัพย์สิน 

   

มีขຌอก าหนดป็นลายลักษณ์อักษร ละบทลงทษกรณีฝຆาฝน฿นรืไองการมี
ผลประยชน์ทับซຌอนดยอาศัยอ านาจหนຌาทีไ 

   

มีมาตรการติดตามละตรวจสอบ฿หຌการด านินงานขององค์กรป็นเปตาม
กฎระบียบ ขຌอบังคับ ละมติคณะรัฐมนตรี 

   

4. สารสนทศละการสืไอสาร จัด฿หຌมีระบบสารสนทศละสายการรายงานส าหรับการบริหารละ
ตัดสิน฿จของฝຆายบริหาร 

   

  มีการจัดท าละรวบรวมขຌอมูลกีไยวกับการด านินงานการงิน  ละการ
ปฏิบัติตามกฎ ระบียบ ขຌอบังคับ ละมติคณะรัฐมนตรีเวຌอยางถูกตຌอง 
ครบถຌวน ละป็นปัจจุบัน 

   

  มีการจัดกใบขຌอมูล/อกสารประกอบการจายงินละการบันทึกบัญชีเวຌ
ครบถຌวน สมบูรณ์ ละป็นหมวดหมู 

   

  มีการรายงานขຌอมูลทีไจ าป็นทัๅงจากภาย฿นละภายนอก฿หຌผูຌบริหารทุก
ระดับ 

   

  มีระบบการติดตอสืไอสารทัๅงภาย฿นละภายนอกอยางพียงพอ ชืไอถือเดຌ 
ละทันกาล 

   

  มีกลเกหรือชองทาง฿หຌพนักงานสามารถสนอขຌอคิดหใน หรือขຌอสนอนะ
฿นการปรับปรุงการด านินงานขององค์กร 

   

  มีการรับฟังละพิจารณาขຌอรຌองรียนจากภายนอก อาทิ รัฐสภา ประชาชน 
สืไอมวลชน 

   



คูมือการด านินงานบริหารความสีไยงละควบคุมภาย฿น  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี พ.ศ. 2561 - 2564               

หนຌา | 23  
 

มาตรฐานการควบคุมภาย฿น ตัวบงชีๅการประกันคุณภาพการศึกษา (QA) 
องค์ประกอบ/จุดทีไประมิน รายละอียดยอยตามมาตรฐานองค์ประกอบการควบคุมภาย฿น ตัวบงชีๅ กณฑ์ขຌอทีไ รายละอียดกณฑ์การประกันคณุภาพการศึกษา 

5. การติดตามละประมินผล 5.1 การปรียบทียบผนละผลการด านินงาน ละรายงาน฿หຌผูຌก ากับ
ดูลทราบป็นลายลักษณ์อักษรอยางตอนืไองละสมไ าสมอ 

   

5.2 กรณีผลการด านินงานเมป็นเปตามผน มีการด านินการกຌเขอยาง
ทันกาล 

   

5.3 มีการก าหนด฿หຌมีการติดตามผล฿นระหวางการปฏิบัติงานอยางตอนืไอง
ละสมไ าสมอ 

   

5.4 มีการติดตามละตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภาย฿นทีไ
ก าหนดเวຌอยางตอนืไองละสมไ าสมอ 

   

5.5 มีการประมินผลความพียงพอละประสิทธิผลของการควบคุมภาย฿น 
ละประมินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร฿นลักษณะการประมิน 

   

5.6 การควบคุมดຌวยตนอง ละ/หรือการประมินการควบคุมอยางป็น
อิสระ อยางนຌอยปละหนึไงครัๅง 

   

5.7 มีการรายงานผลการประมินละรายงานการตรวจสอบของผูຌ
ตรวจสอบภาย฿นดยตรงตอผูຌก ากับดูลละ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ 

   

5.8 มีการติดตามผลการกຌเขขຌอบกพรองทีไพบจากการประมินผลละการ
ตรวจสอบของผูຌตรวจสอบภาย฿น 

   

5.9 มีการก าหนด฿หຌผูຌบริหารตຌองรายงานตอผูຌก ากับดูลทันที ฿นกรณีทีไมี
การทุจริตหรือสงสัยวามีการทุจริต มีการเมปฏิบัติตามกฎ ระบียบ 
ขຌอบังคับ ละมติคณะรัฐมนตรี ละมีการกระท าอืไนทีไอาจมีผลกระทบตอ
องค์กรอยางมีนัยส าคัญ 

   

5.10 ผูຌบริหารมีวิธีการทีไมีประสิทธิภาพ฿นการติดตามผลการด านินงานทีไ
มอบหมาย 

   

      5.10.1 มีคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการตรวจสอบละ
ประมินผลภาคราชการ ละมีการก ากับดูล การปฏิบัติงานภาย฿นองค์กร
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มาตรฐานการควบคุมภาย฿น ตัวบงชีๅการประกันคุณภาพการศึกษา (QA) 
องค์ประกอบ/จุดทีไประมิน รายละอียดยอยตามมาตรฐานองค์ประกอบการควบคุมภาย฿น ตัวบงชีๅ กณฑ์ขຌอทีไ รายละอียดกณฑ์การประกันคณุภาพการศึกษา 

฿หຌป็นเปตามระบบการควบคุมภาย฿นทีไก าหนดอยางตอนืไองละ
สมไ าสมอ 
      5.10.2 มีผูຌตรวจสอบภาย฿น ละมีการรายงานผลการตรวจสอบ
ภาย฿นตอหัวหนຌาสวนราชการ 
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2. หลักกณฑ์ประกอบการพิจารณาระดับความสีไยง 

มหาวิทยาลัยเดຌก าหนดประดในอกาสทีไจะกิดความสีไยง ประดในความรุนรงของผลกระทบความสีไยง 
พืไอ฿หຌคณะ/วิทยาลัย/ส านัก ละหนวยงาน฿นมหาวิทยาลัย ฿ชຌป็นนวทาง฿นการพิจารณาระดับความสีไยง ตาม
ลักษณะของความสีไยงทีไพบ฿นหนวยงาน ดยอาจจะมีหลักกณฑ์การพิจารณาระดับความสีไยงทีไตกตางออกเป 
ขึๅนอยูกับบริบทละการพิจารณาความสีไยงของตละคณะ/วิทยาลัย/ส านัก ละหนวยงาน฿นมหาวิทยาลัย ซึไง
สดงรายละอียดเดຌดังนีๅ 

1. อกาสของการกิดความสีไยง (Likelihood: L)  
การพิจารณาอกาสของการกิดความสีไยง จ านกป็น 5 ระดับ คือ 1 = นຌอยมาก, 2 = นຌอย,                       

3 = ปานกลาง, 4 = สูง, 5 = สูงมาก ละอาจจะ฿ชຌกณฑ์การพิจารณาอกาสของการกิดความสีไยง ดั งตาราง
ตอเปนีๅ  

 

 (1) ตัวอยาง อกาสทีไจะกิดชิงคุณภาพ 
 

ระดับ อกาสของการกิดความสีไยง 
1 ตไ ามาก มีอกาสกิด฿นกรณียกวຌน 

2 ตไ า อาจมีอกาสกิดตนานโ ครัๅง 
3 ปานกลาง มีอกาสกิดบางครัๅง 
4 สูง มีอกาส฿นการกิดคอนขຌางสูงหรือบอยโ 
5 สูงมาก มีอกาส฿นการกิดกือบทุกครัๅง 

 
 

(2) ตัวอยาง อกาสทีไจะกิดชิงปริมาณ 
 

ระดับ อกาสของการกิดความสีไยง 
1 ตไ ามาก 5 ปตอครัๅง 10%* 
2 ตไ า 2-3 ปตอครัๅง 20% 

3 ปานกลาง 1 ปตอครัๅง 50% 

4 สูง 1-6 ดือนตอครัๅง 
ตเมกิน 5 ครัๅง 

70% 

5 สูงมาก 1 ดือนตอครัๅงหรือ
มากกวา 

80% 
 

     หมายหตุ *ตຌองระบุวิธีคิดละตัวตัๅง/ตัวหารประกอบ 
 

2. ความรุนรง/ผลกระทบของความสีไยง (Consequences: C/Impact: I) 
การพิจารณาความรุนรง/ผลกระทบ หากความสีไยงนัๅนกิดขึๅน จ านกป็น 5 ระดับ คือ 1 = นຌอยมาก, 2 = นຌอย,            
3 = ปานกลาง, 4 = สูง, 5 = สูงมากละอาจจะ฿ชຌกณฑ์การพิจารณาความรุนรง/ผลกระทบของความสีไยง ดัง
ตารางตอเปนีๅ  
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(1) ตัวอยาง ความรุนรง/ผลกระทบของความสีไยงดຌานทรัพย์สิน/ งิน ละทรัพยากร 

 

ระดับ ความรุนรง/ผลกระทบของความสีไยง 
1 ตไ ามาก สูญสียทรัพย์สินลใกนຌอย/ 

เมกิน 10,000 บาท 
2 ตไ า สูญสียทรัพย์สินพอสมควร/ 

> 10,000 - 50,000 บาท 

3 ปานกลาง สูญสียทรัพย์สินมาก/ 
> 50,000 - 2.5 สนบาท 

4 สูง สูญสียทรัพย์สินมาก/ 
> 2.5 สนบาท - 10 ลຌานบาท 

5 สูงมาก สูญสียทรัพย์สินอยางมหันต์/ 
> 10 ลຌานบาท 

 

(2) ตัวอยาง ความรุนรง/ผลกระทบของความสีไยงดຌานวลา  
 

ระดับ ความรุนรง/ผลกระทบของความสีไยง 
1 ตไ ามาก ท า฿หຌกิดความลาชຌาของครงการ 

เมกิน 1.5 ดือน 
2 ตไ า ท า฿หຌกิดความลาชຌาของครงการ  

มากกวา 1.5 ดือน ถึง 3 ดือน 

3 ปานกลาง ท า฿หຌกิดความลาชຌาของครงการ  
มากกวา 3 ดือน ถึง 4.5 ดือน 

4 สูง ท า฿หຌกิดความลาชຌาของครงการ  
มากกวา 4.5 ดือน ถึง 6 ดือน 

5 สูงมาก ท า฿หຌกิดความลาชຌาของครงการ  
มากกวา 6 ดือน 

 

(3) ตัวอยาง ความรุนรง/ผลกระทบของความสีไยงดຌานการปฏิบัติงานละวินัยบุคลากร 
 

ระดับ ความรุนรง/ผลกระทบของความสีไยง 
1 ตไ ามาก เมสะดวกตอการปฏิบัติงานนาน โ ครัๅง 
2 ตไ า เมสะดวกตอการปฏิบัติงานบอยครัๅง 
3 ปานกลาง ถูกท าทัณฑบน คุณภาพชีวิต ละ 

บรรยากาศการปฏิบัติงานทีไเมหมาะสม 

4 สูง ถูกลงทษทางวินัย ตัดงินดือน 
เมเดขึๅนงินดือน 

5 สูงมาก ถูกลิกจางออกจากงาน ละอันตราย 
ตอรางกายละชีวิตดยตรง 
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(4) ตัวอยาง ความรุนรง/ผลกระทบของความสีไยงดຌานความปลอดภัยตอชีวิต 
 

ระดับ ความรุนรง/ผลกระทบของความสีไยง 
1 ตไ ามาก เมมีการบาดจใบรุนรง เมมีการจใบปຆวย ตท า฿หຌกิด 

ความร าคาญ฿จลใกนຌอย 

2 ตไ า มีการบาดจใบรุนรง มีการจใบปຆวยลใกนຌอย  
เมรุนรง สามารถหายองเดຌ 

3 ปานกลาง มีการบาดจใบสาหัสถึงขัๅนหยุด
งาน/หยุดรียน 

มีการจใบปຆวย ตຌองขຌารับการ
รักษา ละหายจากการจใบปຆวย 

4 สูง มีการบาดจใบสาหัสถึงขัๅนพัก
งาน/พักการรียน 

มีการจใบปຆวยรืๅอรัง ตຌองขຌารับ
การรักษาอยางตอนืไอง 

5 สูงมาก มีการบาดจใบถึงขัๅนสียชีวิต มีการจใบปຆวยถึงขัๅนสียชีวิต 

 

(5) ตัวอยาง ความรุนรง/ผลกระทบของความสีไยงดຌานชืไอสียง/ภาพลักษณ์ของหนวยงาน 
 

ระดับ ความรุนรง/ผลกระทบของความสีไยง 

1 ตไ ามาก มีการกลาวถึงมหาวิทยาลัย
฿นทางทีไเมดี 

- 

2 ตไ า มีขาวชิงลบ฿นสิไงพิมพ์ - 
3 ปานกลาง มีการพาดหัวขาว฿นหนຌา

หนังสือพิมพ์ วิทยุ ทรทัศน์ 
฿นชิงลบ 

พาดหัวขาว฿นหนຌาหนังสือพิมพ์, 
วิทยุ, ทรทัศน์฿นชิงลบ 

4 สูง ผลการประมินคุณภาพ
ภายนอกของ สมศ. ตไ ากวา 

3.51 

พาดหัวขาว฿นหนຌาหนังสือพิมพ์, 
วิทยุ, ทรทัศน์฿นชิงลบ 1 วัน 

อยางตอนืไอง 
5 สูงมาก คณะวิชา ละมหาวิทยาลัย

เมเดຌรับการรับรองคุณภาพ 
พาดหัวขาว฿นหนຌา นสพ. , วิทยุ, 

ทรทัศน์฿นชิงลบมากกวา 
1 วัน อยางตอนืไอง 

 

(6) ตัวอยาง ความรุนรง/ผลกระทบของความสีไยงดຌานกฎ ระบียบ สัญญาละขຌอบังคับ 
 

ระดับ ความรุนรง/ผลกระทบของความสีไยง 
1 ตไ ามาก มูลคาความสูญสีย/ สียคาปรับเมกิน 1 สนบาทตอป 
2 ตไ า มูลคาความสูญสีย/ สียคาปรับ เมกิน 5 สนบาทตอป 
3 ปานกลาง มูลคาความสูญสีย/ สียคาปรับ เมกิน 1 ลຌานบาทตอป 
4 สูง มูลคาความสูญสีย/ สียคาปรับ เมกิน 2 ลຌานบาทตอป 
5 สูงมาก มูลคาความสูญสีย/ สียคาปรับ ตัๅงต 2 ลຌานบาทตอป 
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(7) ตัวอยาง ความรุนรง/ผลกระทบของความสีไยงตอองค์กรดຌานการด านินงานตามกณฑ์
มาตรฐาน 

 

ระดับ ความรุนรง/ผลกระทบของความสีไยง 
1 ตไ ามาก ป็นเปตามกณฑ์มาตรฐานทีไก าหนดอยางสมบูรณ์ 
2 ตไ า ป็นเปตามกณฑ์มาตรฐานบางสวนละ 

สามารถปฏิบัติงานเดຌตามความหมาะสม 

3 ปานกลาง เมป็นเปตามกณฑ์มาตรฐาน  
ตเมกอ฿หຌกิดความสียหาย฿หຌองค์กร 

4 สูง เมป็นเปตามกณฑ์มาตรฐาน ละ 
กอ฿หຌกิดความสียหาย฿หຌองค์กรลใกนຌอย 

5 สูงมาก เมป็นเปตามกณฑ์มาตรฐานทีไก าหนด ละ 
กอ฿หຌกิดความสียหาย฿หຌกับองค์กรอยางรุนรง 

 
(8) ตัวอยาง ความรุนรง/ผลกระทบของความสีไยงดຌานการประกันคุณภาพการศึกษา 

 

ระดับ ความรุนรง/ผลกระทบของความสีไยง 
1 ตไ ามาก เดຌคะนนอยู฿นชวง 4.51 - 5 
2 ตไ า เดຌคะนนอยู฿นชวง 3.51 - 4.5 

3 ปานกลาง เดຌคะนนอยู฿นชวง 2.51 - 3.5 
4 สูง เดຌคะนนอยู฿นชวง 1.5 - 2.5 

5 สูงมาก เดຌคะนนอยู฿นชวง 0 - 1.5 

 
(9) ตัวอยาง ความรุนรง/ผลกระทบของความสีไยงดຌานการด านินงานตามภารกิจขององค์กร  

(ดຌานยุทธศาสตร์) 
 

ระดับ ความรุนรง/ผลกระทบของความสีไยง 
1 ตไ ามาก การด านินงานป็นเปดຌวยความรียบรຌอยละบรรลุปງาหมายทีไ

ก าหนด 
2 ตไ า บรรลุปງาหมายทีไก าหนด การด านินงานพียงบางสวนยังพบ

ขຌอผิดพลาดหรือมีปัญหาอุปสรรค 

3 ปานกลาง เมบรรลุปງาหมายทีไก าหนดพียงลใกนຌอย ตการด านินงาน
ป็นเปดຌวยความรียบรຌอย 

4 สูง การด านินงานยังมีขຌอผิดพลาด มีปัญหาอุปสรรค ละเมป็นเป
ตามปງาหมายทีไก าหนดลใกนຌอย 

5 สูงมาก การด านินงานยังมีขຌอผิดพลาด มีปัญหาอุปสรรค ละเมป็นเป
ตามปງาหมายทีไก าหนด กิดผลสียหายตอองค์กรอยางมาก 
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Risk Matrix ส าหรับวัดระดับของความสีไยง (D= L x C) 

มหาวิทยาลัยเดຌก าหนด Risk Matrix พืไอ฿หຌคณะ/ส านัก/วิทยาลัย฿ชຌวัดระดับความสีไยง เดຌดังนีๅ 
 

5 5 10  15 20 25 

4 4 8 12 16 20 

3 3 6 9 12 15 

2 2 4     6 8 10 

1 1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 

  
 
การปลความหมายของระดับของความสีไยง (Degree of Risk) 
 

ระดับความสีไยง
ดยรวม 

ระดับคะนน ถบสี ความหมาย 

ตไ า 
(Low) 

1 - 2 
 

ขาว 

ระดับความสีไยงทีไยอมรับเดຌ ดยเมตຌองมีการควบคุม
ความสีไยง เมตຌองมีการจัดการพิไมติม 

ปานกลาง 
(Medium) 

3 - 9 
 

ฟງา 
ระดับความสีไยงทีไพอจะยอมรับเดຌ ตตຌองมีการควบคุม
พืไอเม฿หຌความสีไยงคลืไอนยຌายเปยังระดับทีไยอมรับเมเดຌ 

สูง 
(High) 

10 - 16 
 

สຌม 
ระดับความสีไยงทีไเมสามารถยอมรับเดຌ ดยตຌองมีการ
จัดการความสีไยงพืไอ฿หຌอยู฿นระดับทีไยอมรับเดຌตอเป 

สูงมาก 
(Extreme) 

17 - 25 
 

ดง 
ระดับความสีไยงทีไเมสามารถยอมรับเดຌ จ าป็นตຌองรง
จัดการความสีไยง฿หຌอยู฿นระดับทีไยอมรับเดຌทันที 

 
 

 
 
 

 

 

 
  

ผล
กร

ะท
บ 
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C

) 

โอกาสเกดิ (L) 
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บททีไ 4  
บบรายงานการบริหารความสีไยงละควบคุมภาย฿น 

 

สรุปบบรายงานการบริหารความสีไยงละควบคุมภาย฿น 

1. ประภทรายงาน 
 1.1 ระดับคณะ/วิทยาลัย/วิทยาขต/ส านัก/หนวยงานภาย฿นส านักงานอธิการบดี 
  1.1.1  บบระบุปัญหา/อุปสรรค/ขຌอจ ากัด฿นการปฏิบัติงาน/ความสีไยง฿นการด านินงานละ
รายงานการวิคราะห์ละประมินความสีไยง 

- บบ R-IC1: บบระบุปัญหา/อุปสรรค/ขຌอจ ากัด฿นการปฏิบัติงาน 
- บบ R-IC2:  บบรายงานผลการวิคราะห์ละประมินความสีไยง ระดับหนวยงาน 

  1.1.2  บบรายงานการวิคราะห์ละประมินความสีไยงละรายงานผลการด านินงานตามผน
บริหารความสีไยง 

- บบPR1:   ผนบริหารความสีไยง ระดับหนวยงาน 
- บบMPR1:  รายงานผลการด านินงานตามผนบริหารความสีไยง ระดับหนวยงาน 

  1.1.3 บบรายงานการประมินผลละการปรับปรุงควบคุมภาย฿น 
- บบ ปย.1:  รายงานการประมินองค์ประกอบของการควบคุมภาย฿น 
- บบ ปย.2:  รายงานการประมินผลละการปรับปรุงการควบคุมภาย฿น (ผนการปรับปรุง

การควบคุมภาย฿นระดับหนวยงาน) 
- บบM-ปย.2: รายงานผลการด านินงานตามผนการปรับปรุงการควบคุมภาย฿น  ระดับ

หนวยงาน 
  1.1.4  บบรายงานบริหารความสีไยงละบบรายงานการประมินผลละการปรับปรุงควบคุม
ภาย฿น 

- บบMS: รายงานสรุปผลการด านินงานตามผนบริหารความสีไยงละควบคุมภาย฿น ระดับ
หนวยงาน 

1.2 ระดับมหาวิทยาลัย 
  1.2.1 บบระบุปัญหา/อุปสรรค/ขຌอจ ากัด฿นการปฏิบัติงาน/ความสีไยง฿นการด านินงานละ
รายงานการวิคราะห์ละประมินความสีไยง 

- บบR-IC3:  บบรายงานผลการวิคราะห์ละประมินความสีไยง ระดับมหาวิทยาลัย 
1.2.2 บบรายงานการวิคราะห์ละประมินความสีไยง ละรายงานผลการด านินงานตาม

ผนบริหารความสีไยง 
- บบPR2:   ผนบริหารความสีไยง ระดับมหาวิทยาลัย 
- บบMPR2:  รายงานผลการด านินงานตามผนบริหารความสีไยง ระดับมหาวิทยาลัย 

  1.2.3 บบรายงานการประมินผลละการปรับปรุงควบคุมภาย฿น 

- บบ ปอ.2:  รายงานผลการประมินองค์ประกอบของการควบคุมภาย฿น 
- บบ ปอ.3:  รายงานผนการปรับปรุงการควบคุมภาย฿น (ผนการปรับปรุงการควบคุมภาย฿น 

ระดับมหาวิทยาลัย) 
- บบ ปอ.1:  หนังสือรับรองการประมินผลการควบคุมภาย฿น 
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- บบM-ปอ.3: รายงานผลการด านินงานตามผนการปรับปรุงการควบคุมภาย฿นระดับ
มหาวิทยาลัย 
 

หมายหตุ   บบรายงานทีไมีถบสี คือ บบรายงานทีไตຌองสงมหาวิทยาลัย ดยบบรายงานทีไมีถบสีออน ป็น
บบรายงานตามทีไส านักงานการตรวจงินผนดินก าหนด  

 

2. บบรายงานตามกระบวนการบริหารความสีไยงละควบคุมภาย฿น 
 

กระบวนการ บบรายงาน 
ระดับสวนงานยอย  

(คณะ/วิทยาลัย/วิทยาขต/ส านัก) 
ระดับมหาวิทยาลัย 

ขัๅนทีไ 1 การก าหนดวัตถุประสงค์ของ
หนวยงาน 

- - 

ขัๅนทีไ 2 การระบุละวิคราะห์ความ
สีไยง 

(1) บบR-IC1: บบระบุปัญหา/อุปสรรค/
ขຌอจ ากัด฿นการปฏิบตัิงาน 

(1) บบR-IC3: - บบรายงานผลการวิคราะห์
 ล ะ ป ร ะ  มิ น ค ว า ม  สีไ ย ง  ร ะ ดั บ
มหาวิทยาลัย 

ขัๅนทีไ 3 การประมินระดับความ
สีไยงละจัดล าดับความ
สีไยง  

(2) บบR-IC2: บบรายงานผลการวิคราะห์
ละประมินความสีไยง ระดับหนวยงาน 

(2) บบ ปอ.2: รายงานผลการประมนิ
องค์ประกอบของการควบคุมภาย฿น 

(3) บบ ปย.1: รายงานการประมิน
องค์ประกอบของการควบคุมภาย฿น 

(3) บบ ปอ.1: หนังสือรับรองการประมินผล
การควบคุมภาย฿น 

ขัๅนทีไ 4 การจัดท าผนบริหารความ
สีไยง ละผนการปรับปรุง
การควบคุมภาย฿น 

(4) บบPR1: ผนบริหารความสีไยง ระดับ
หนวยงาน 

(4) บบPR2: ผนบริหารความสีไยง ระดับ
มหาวิทยาลยั 

(5) บบ ปย.2: รายงานการประมินผลละ
การปรับปรุงการควบคุมภาย฿น (ผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภาย฿น ระดับ
หนวยงาน) 

(5) บบ ปอ.3: รายงานผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภาย฿น (ผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภาย฿น ระดับมหาวิทยาลยั) 

ขัๅนทีไ 5 การติดตามละประมินผล (6) บบMPR1: รายงานผลการด านนิงาน
ตามผนบริหารความสีไยง ระดับ
หนวยงาน 

(6) บบMPR2: รายงานผลการด านนิงาน
ตามผนบริหารความสีไยง ระดับ
มหาวิทยาลยั 

(7) บบ-ปย.2: รายงานผลการด านินงานตาม
ผนการปรับปรุงการควบคุมภาย฿น ระดับ
หนวยงาน 

(7) บบM-ปอ.3: รายงานผลการด านินงาน
ตามผนการปรับปรุงการควบคมุภาย฿น 
ระดับหนวยงาน 

(8) บบMS: รายงานสรุปผลการด านินงาน
ตามผนบริหารความสีไยงละควบคุม
ภาย฿น ระดับหนวยงาน 

 

 
หมายหตุ 

- บบ ปอ.1 ละ บบ ปอ.3 มหาวิทยาลัยตຌองสง฿หຌส านักงานการตรวจงินผนดิน , ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ภาย฿นดือนธันวาคมของทุกป 
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บบรายงานตามกระบวนการบริหารความสีไยงละควบคุมภาย฿น ระดับคณะ/หนวยงาน ละ
ระดับมหาวิทยาลัย ดังนีๅ  
บบรายงานระดับคณะ/หนวยงาน 

1. บบรายงาน R-IC 1  
บบ R-IC 1 

บบระบุปัญหา/อุปสรรค/ขຌอจ ากัด฿นการปฏิบัติงาน/ความสีไยง฿นการด านินงานของผูຌปฏิบัติงาน/ 
กลุมงาน/กอง/งาน (ลຌวตความหมาะสมของคณะ/หนวยงานทีไจะก าหนดวา฿หຌน าสนอ฿นระดบั฿ด) 

พืไอประกอบการวิคราะห์ละประมินความสีไยงของคณะ/หนวยงาน 
 

ชืไอหนวยงาน : ภาควิชา/ฝຆาย/กอง/งาน/ผูຌระบุ ..............................................................................  
สังกัดคณะ/วิทยาลัย/วิทยาขต/ส านัก ...............................................................................  
1. ดຌานการด านินงาน ...............................................................................

...............................................................................  
2. ปัญหา/อปุสรรค/ขຌอจ ากดั฿นการปฏิบัติงาน/ความสีไยง ...............................................................................

...............................................................................  
3. สาหตุของปัญหา/อุปสรรค/ขຌอจ ากัด฿นการปฏิบตัิงาน/ความ

สีไยง 
...............................................................................
...............................................................................  

4. ความถีไ฿นการกิดปญัหา/อุปสรรค/ขຌอจ ากัด฿นการปฏิบัติงาน/
ความสีไยง 

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

...............................................................................  
5. ผลกระทบทีไกิดจากปัญหา/อุปสรรค/ขຌอจ ากัด฿นการ

ปฏิบัติงาน/ความสีไยง 
...............................................................................
...............................................................................  

6. การควบคุมทีไมีอยูทีไลຌวทีไคาดวาจะจัดการปัญหา/อุปสรรค/
ขຌอจ ากัด฿นการปฏิบตัิงาน/ความสีไยงเดຌ 

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

...............................................................................  
7. ระดับการจัดการปัญหา/อุปสรรค/ขຌอจ ากัด฿นการปฏิบัติงาน/ความสีไยง (ปรดระบุ ) 
 1) ดຌวยตนอง 
 2) ดยคณะ/หนวยงานทีไสังกัด (ปรดระบฝุຆาย/งาน)    ....................................................................  
 3) ดยระดับมหาวิทยาลัย (ปรดระบุหนวยงาน)         .....................................................................  
8. ขຌอสนอนะ/นวทาง฿นการกຌเขปัญหา/อุปสรรค/ขຌอจ ากัด฿นการปฏิบัติงาน/ความสีไยง 
1) ดຌวยตนอง  

............................................................................................................................................................................................... 
2) ดยฝຆาย/งานอืไน฿นคณะ/หนวยงาน  

............................................................................................................................................................................................... 
3) ดยหนวยงานอืไน฿นมหาวิทยาลัย  

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

 

ลงชืไอ ........................................... 
        (..............................................) 
ต าหนง............................................. 
วันดือนปี........................................... 
ทร .................................................... 
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ค าอธิบายบบR-IC1 

บบฟอร์ม/ขຌอ/หัวตาราง ค าอธิบายการกรอกขຌอมูล/ตัวอยางการกรอก 
ความ 

ชืไอมยง 
1. ดຌานการด านินงาน  - ระบุอยาง฿ดอยางหนึไงจาก ดังนีๅ การสรຌางบัณฑิต, การวิจัย, การบริการวิชาการ 

หรือการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ดยหากตຌองการระบุหลายดຌาน จ านวนบบจะมี
จ านวนทากับจ านวนดຌานทีไระบุ 

บบR-IC2 

ขຌอ1 

2. ปัญหา/อุปสรรค/ขຌอจ ากัด
฿นการปฏิบัติงาน/ความ
สีไยง 

 - ระบุปัญหา/อุปสรรค/ขຌอจ ากัด฿นการด านินงาน฿นสวนทีไกีไยวขຌอง  ดยควรมี
ขຌอมูล/สถิติอຌางอิงประกอบดຌวย ยกตัวอยางชน ดຌานการสรຌางบัณฑิต: ผูຌส ารใจ
การศึกษาสาขาวิชา....สวน฿หญเมมีงานท าหลังส ารใจการศึกษา พราะผลการศึกษา
รຌอยละของบัณฑิตทีไมีงานท าของสาขาวิชา... ป ....ทากับ 40 ทานัๅน ป็นตຌน 

บบR-IC2 

(1) 

3. ส า  ห ตุ ข อ ง ปั ญ ห า /
อุปสรรค/ขຌอจ ากัด฿นการ
ปฏิบัติงาน/ความสีไยง 

 - ระบุสาหตุของปัญหา/อุปสรรค/ขຌอจ ากัดทีไระบุ฿นขຌอ 2 ดยชีๅ฿หຌหในวาสาหตุกิด
จากตัวบุคคล ระบบ/กระบวนการ วัสดุอุปกรณ์ นยบาย หรืออืไนโ ละ฿หຌอธิบายถึง
ลักษณะของสิไงทีไป็นสาหตุ ฿หຌชัดจน ชน จากขຌอ 2 ระบุสาหตุป็น การจัด
กระบวนการรียนการสอนของสาขาวิชา...ยังเมนຌนการจัดประสบการณ์ภาคสนาม฿น
สถานประกอบการ หรือหลงงานทีไตรงกับสาขาวิชา ทาทีไควร ป็นตຌน 

บบR-IC2 

(2) 

4. ความถีไ฿นการกิดปัญหา/
อุปสรรค/ขຌอจ ากัด฿นการ
ปฏิบัติงาน/ความสีไยง 

 - ระบุความถีไ฿นการกิดปัญหา/อุปสรรค/ขຌอจ ากัดทีไระบุ฿นขຌอ 2 ยกตัวอยางชน จาก
ขຌอ 2 ระบุความถีไ ป็นประจ าทุกป, 2-3 ปตอครัๅง, รຌอยละ 60 ของผูຌส ารใจการศึกษา
ทัๅงหมด ป็นตຌน 

บบR-IC2 

(10) 

5. ผ ล ก ร ะ ท บ ทีไ  กิ ด จ า ก
ปัญหา/อุปสรรค/ขຌอจ ากัด
฿นการปฏิบัติงาน/ความ
สีไยง 

 - ระบุผลกระทบทีไกิดจากปัญหา/อุปสรรค/ขຌอจ ากัดทีไระบุ฿นขຌอ 2 ชน จากขຌอ 2 

ระบุผลกระทบ ป็น สงผล฿หຌความนิยมตอการรียน฿นสาขาวิชา...ลดลง , ผลการ
ด านินงานดຌานการสรຌางบัณฑิตของสาขาวิชา...เมบรรลุตามปງาหมายทีไก าหนด ป็น
ตຌน 

บบR-IC2 

(9) 

6. การควบคุมทีไมีอยูทีไลຌวทีไ
คาดวาจะจัดการปัญหา/
อุปสรรค/ขຌอจ ากัด฿นการ
ปฏิบัติงาน/ความสีไยงเดຌ 

 - ระบุการควบคุมทีไมีอยูลຌว ซึไงป็นขัๅนตอน/วิธีปฏิบัติงาน/นยบาย/กฎกณฑ์ทีไ฿ชຌ
ปฏิบัติอยูส าหรับกิจกรรมตาง โ ทีไคาดวาจะจัดการปัญหา/อุปสรรค/ขຌอจ ากัดทีไระบุ
฿นขຌอ 2 เดຌ ละระบุผลการประมินการควบคุมนัๅน ตอการจัดการปัญหา/อุปสรรค/
ขຌอจ ากัดทีไระบุ ชน จากขຌอ 2 ระบุป็น สาขาวิชา...เดຌก าหนด฿หຌนักศึกษาขຌาฝຄกงาน
฿นสถานประกอบการป็นวลาเมนຌอยกวา 300 ชัไวมง ดยสาขาวิชายังเมมีสวนชวย
สงสริมหรือสนับสนุน฿หຌนักศึกษาขຌาฝຄกประสบการณ์฿นหลงงานทีไตรงตามสาขาวชิา
ละสาขาวิชาหรือคณะยังเมมีความรวมมือกับหลงงาน กีไยวกับหลงงาน฿นอนาคต
ของนักศึกษา สงผล฿หຌนักศึกษาสวน฿หญยังเมมีงานท าหลังส ารใจการศึกษา ป็นตຌน 

บบR-IC2 

(4),(5) 

7. ระดับการจัดการปัญหา/
อุปสรรค/ขຌอจ ากัด฿นการ
ปฏิบั ติ ง าน/ความ สีไ ย ง 
(ปรดระบุ ) 

 - ระบุการระดับการจัดการปัญหา/อุปสรรค/ขຌอจ ากัดทีไระบุ฿นขຌอ 2 ดยท า
ครืไองหมาย ลง฿น  ซึไงสามารถระบุเดຌมากกวา 1 ตัวลือก ละหากลือก 2) ละ 3) 

฿หຌระบุฝຆาย/งาน หรือหนวยงานทีไควรป็นผูຌจัดการ ดยพิจารณาจากสาหตุของปัญหา
ฯ วาสาหตุกิดทีไระดับ฿ด การจัดการควรอยู฿นระดับนัๅน 

บบR-IC2 

(16) 

8. ขຌอสนอนะ/นวทาง฿น
การกຌเขปัญหา/อุปสรรค/
ขຌอจ ากัด฿นการปฏิบัติงาน/
ความสีไยง 

 - ระบุขຌอสนอนะ/นวทางการกຌเขปัญหา/อุปสรรค/ขຌอจ ากัดทีไระบุ฿นขຌอ 2 ดย
จ านกตามทีไระบุ฿นขຌอ 7 ละควรระบุ฿หຌชัดจน฿นรูปบบละวิธีการด านินการ พืไอ
ป็นขຌอมูล฿หຌหนวยงานตຌนสังกัดพิจารณาก าหนดนวทางการจัดการความสีไยงตอเป 

บบR-IC2 

(19) 
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บบฟอร์ม/ขຌอ/หัวตาราง ค าอธิบายการกรอกขຌอมูล/ตัวอยางการกรอก 
ความ 

ชืไอมยง 
- ผูຌลงชืไอ฿นการสนอขຌอมูล  - ผูຌลงชืไอ฿นการสนอขຌอมูล ฿หຌป็นชืไอผูຌสนอ กรณีทีไหนวยงานจัด฿หຌมีการน าสนอ

ป็นรายบุคคล หรือป็นหัวหนຌาภาควิชา/ฝຆาย/กอง/งาน กรณีทีไหนวยงานจัด฿หຌมีการ
รายงาน฿นภาพของฝຆาย/กอง/งาน 

- 
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2. บบ R-IC2 บบรายงานผลการวิคราะห์ละประมินความสีไยง            

       บบ R-IC2 
บบรายงานผลการวิคราะห์ละประมินความสีไยง (คณะ/ส านัก/หนวยงาน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ...... 

 1. ดຌานการด านินงาน:  ___________________________________________________ 2. ขัๅนตอนหลักทีไ    ___________________________________________________ 
 2.1 หัวขຌอรอง (ถຌามี)  ___________________________________________________ 2.2 หัวขຌอยอย (ถຌามี) ___________________________________________________        

 3. วัตถุประสงค์ขัๅนตอนหลัก ___________________________________________________ 
 

ความสีไยง 
สาหตุหรือปัจจัย
ทีไท า฿หຌกิดความ

สีไยง 

ประภท
ความสีไยง 

การ
ควบคุมทีไ

มีอยู 

การ
ประมินผล
การควบคุม 

ตัวบงชีๅ
ความสีไยง 

ป
ງาห

มา
ยต

ัวบ
งช

ีๅ 

หน
วย

นบั
 ขຌอความ

ระบุความ
รุนรง 

ขຌอความ
ระบุอกาส 

ระ
ดับ

คว
าม

รุน
ร
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ระ
ดับ

อก
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ผล
คูณ

 

ระ
ดับ

คว
าม

สีไย
ง 

วิธ
ีจัด

กา
รค

วา
มส

ีไยง
 

ผูຌรับ 
ผิดชอบ 

การจัดการ นวทาง/
ขຌอสนอนะ/วิธีการ
ด านินการพืไอจัดการ

ความสีไยง 

หมายหต ุR IC 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 
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ค าอธิบายบบ R-IC2 
 

บบฟอร์ม/ขຌอ/หัวตาราง ค าอธิบายการกรอกขຌอมูล/ตัวอยางการกรอก ความ
ชืไอมยง 

- ชืไอสวนงานยอย 
ละปงบประมาณ 

 - ระบุชืไอของคณะ/วิทยาลัย/วิทยาขต/ส านัก/หนวยงาน ซึไงมีสถานะป็นสวนงาน
ยอยของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ละระบุปงบประมาณ ป็นปงบประมาณทีไจะ
ด านินการตอเป 

- 

1. ดຌานการ
ด านินงาน 

 - ระบุอยาง฿ดอยางหนึไงจาก ดังนีๅ การสรຌางบัณฑิต, การวิจัย, การบริการวิชาการ 
หรือการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ดยหากตຌองการระบุหลายดຌาน จ านวนบบจะมี
จ านวนทากับจ านวนดຌานทีไระบุ 

บบR-IC1 
ขຌอ 1 

2. ขัๅนตอนหลักทีไ  - ระบุขัๅนตอนหลักตามขัๅนตอนการด านินงานดຌานตางโ  ของมหาวิทยาลัย               
ชน หาก 1. ระบุป็นดຌานการสรຌางบัณฑิต ขัๅนตอนหลัก ลือกระบุป็นขัๅนตางโ  ทีไ
กีไยวขຌอง ชน 1. สรຌางละ/หรือพัฒนาหลักสูตร ละบริหารหลักสูตร , 5. จัดการ
รียนการสอนละพัฒนานักศึกษา ป็นตຌน ดยหากตຌองการระบุหลายขัๅนตอนหลัก 
จ านวนบบจะมีจ านวนทากับจ านวนขัๅนตอนหลักทีไระบุ 

- 

2.1 หัวขຌอรอง (ถຌามี)  - ระบุหัวขຌอรองของขัๅนตอนหลัก (ถຌามี) ดยระบุ฿หຌสอดคลຌองกับขຌอ 1. ละ 2. ชน 
หาก 1. ระบุป็นดຌานการสรຌางบัณฑิต , 2. ระบุป็น 5. จัดการรียนการสอนละ
พัฒนานักศึกษา, 2.1 อาจระบุป็น 5.1 พัฒนากระบวนการจัดการรียนการสอนตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา ดยนຌนผูຌรียนป็นส าคัญ กระบวนการรียนรูຌทีไ฿หຌ
นักศึกษามีประสบการณ์฿นการท างานจริง รียนรูຌรวมกับชุมชน ละรองรับการปຂด
ประชาคมอาซียน ป็นตຌน ดยหากตຌองการระบุหลายหัวขຌอรอง จ านวนบบจะมี
จ านวนทากับจ านวนหัวขຌอรองทีไระบุ 

- 

2.2 หัวขຌอยอย (ถຌามี)  - ระบุหัวขຌอยอยของขัๅนตอนรอง (ถຌามี) ดยระบุ฿หຌสอดคลຌองกับขຌอ 1., 2., 2.1  
ชน หาก 1. ระบุป็นดຌานการสรຌางบัณฑิต, 2. ระบุป็น 5. จัดการรียนการสอนละ
พัฒนานักศึกษา, 2.1 ระบุป็น 5.1 พัฒนากระบวนการจัดการรียนการสอนตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา ดยนຌนผูຌรียนป็นส าคัญ กระบวนการรียนรูຌทีไ฿หຌ
นักศึกษามีประสบการณ์฿นการท างานจริง รียนรูຌรวมกับชุมชน ละรองรับการปຂด
ประชาคมอาซียน, 2.2 จะเมตຌองระบุ นืไองจาก หัวขຌอรอง 5.1 เมมีหัวขຌอยอย ฿หຌ
฿ส "-" เวຌ ป็นตຌน หากหัวขຌอรองมีหัวขຌอยอย ฿หຌระบุล าดับละชืไอหัวขຌอยอยนัๅนโ 
ดยหากตຌองการระบุหลายหัวขຌอยอย จ านวนบบจะมีจ านวนทากับจ านวนหัวขຌอ
ยอยทีไระบุ 

- 

3. วัตถุประสงค์
ขัๅนตอนหลัก 

 - ระบุวัตถุประสงค์ของขัๅนตอนหลัก ดยระบุ฿หຌสอดคลຌองกับขຌอ 1., 2., 2.1, 2.2 
ชน หาก 1. ระบุป็นดຌานการสรຌางบัณฑิต, 2. ระบุป็น 5. จัดการรียนการสอนละ
พัฒนานักศึกษา, 2.1 ระบุป็น 5.1 พัฒนากระบวนการจัดการรียนการสอนตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา ดยนຌนผูຌรียนป็นส าคัญ กระบวนการรียนรูຌทีไ฿หຌ
นักศึกษามีประสบการณ์฿นการท างานจริง รียนรูຌรวมกับชุมชน ละรองรับการปຂด
ประชาคมอาซียน, 2.2 ระบุป็น "-", 3. จะระบุป็น พืไอ฿หຌนักศึกษามีความรูຌ 
ความสามารถ ละทักษะ สามารถรียนรูຌละพัฒนาตนองเดຌอยางตอนืไอง ละ
รองรับการปຂดประชาคมอาซียน ป็นตຌน 

- 

(1) ความสีไยง  - ระบุหตุการณ์ทีไเมพึงประสงค์ ซึไงอาจกิดขึๅน฿นอนาคต ละมีผลกระทบ หรือท า
฿หຌการด านินงานเมประสบความส ารใจตามวัตถุประสงค์ละปງาหมายของ
หนวยงาน รวมทัๅงกระทบตอความส ารใจตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมดຌาน฿ด
ดຌานหนึไงหรือหลายดຌาน คือ 
1. ดຌานการด านินงาน (Operation) = O 

บบR-IC1 
ขຌอ 2, 

บบ ปย.2 
 (4) 
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2. ดຌานความถูกตຌองชืไอถือเดຌของรายงานทางการงิน (Financial Reporting) = F 
3. ดຌานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระบียบ ขຌอบังคับ ฯลฯ (Compliance) = C 
    ซึไงป็นการสรุปขຌอมูลทีไเดຌจากบบR-IC1 ขຌอ 2 หรือจากการประชุมพิจารณา
รวมกันของบุคลากร฿นหนวยงาน ละสอดคลຌองกับบบ ปย.2 ฿น (4) ดยมีขຌอมูล/
สถิติรองรับการระบุ พืไอจะเดຌ฿ชຌประกอบการก าหนดตัวบงชีๅของความสีไยง ชน 
ดຌานการสรຌางบัณฑิต: ผูຌส ารใจการศึกษาคณะ....สวน฿หญเมมีงานท าหลังส ารใจ
การศึกษา พราะผลการศึกษารຌอยละของบัณฑิตทีไมีงานท าของคณะ... ป ....ทากับ 
40 ทานัๅน ป็นตຌน 

(2) สาหตุหรือปัจจัย
ทีไท า฿หຌกิดความ
สีไยง 

 - ระบุสาหตุหรือปัจจัยทีไท า฿หຌกิดความสีไยงทีไระบุ฿น (1) ดยชีๅ฿หຌหในวาสาหตุ
กิดจากตัวบุคคล ระบบ/กระบวนการ วัสดุอุปกรณ์ นยบาย  หรืออืไนโ ละ฿หຌ
อธิบายถึงลักษณะของสิไงทีไป็นสาหตุ ฿หຌชัดจน ซึไงป็นการสรุปขຌอมูลทีไเดຌจากบบ
R-IC1 ขຌอ 3 หรือจากการประชุมพิจารณารวมกันของบุคลากร฿นหนวยงาน ชน 
จากตัวอยางการระบุ฿น (1) อาจระบุสาหตุ฿น (2) ป็น การจัดกระบวนการรียน
การสอนของคณะ...ยังเมนຌนการจัดประสบการณ์ภาคสนาม฿นสถานประกอบการ  
หรือหลงงานทีไตรงกับสาขาวิชา ทาทีไควร ป็นตຌน 

บบR-IC1 
ขຌอ 3 

(3) ประภทความ
สีไยง 

 - ระบุประภทความสีไยงซึไงสอดคลຌองกับสาหตุฯ ทีไระบุ฿น (2) ดยลือกระบุป็น
อยาง฿ดอยางหนึไง จากประภทตางโ ดังนีๅ 
1. ดຌานทรัพยากร (การงิน งบประมาณ)                                
2. ดຌานทรัพยากร (ระบบทคนลยีสารสนทศ) 
3. ดຌานทรัพยากร (อาคารสถานทีไ ระบบสาธารณูปภค)             
4. ดຌานยุทธศาสตร์  หรือกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  
5. ดຌานนยบาย กฎหมาย ระบียบ ขຌอบังคับ                           
6. ดຌานการปฏิบัติงาน (กระบวนการบริหารหลักสูตร) 
7. ดຌานการปฏิบัติงาน (การบริหารงานวิจัย)                           
8. ดຌานการปฏิบัติงาน (ระบบงาน) 
9. ดຌานการปฏิบัติงาน (ระบบประกันคุณภาพ)                         
10. ดຌานบุคลากร 
11. ดຌานธรรมาภิบาล                                                    
12. ดຌานจรรยาบรรณของอาจารย์ละบุคลากร 
13. ดຌานอันตรายทีไกิดจากสารคมี สารทางชีวะ ละการผยพรชืๅอรค 
14. ดຌานความปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สิน                           
15. ดຌานอืไนโ (ระบุ)  

- 

(4) การควบคุมทีไมีอยู  - ระบุการควบคุมทีไมีอยูลຌว ซึไงป็นขัๅนตอน/วิธีปฏิบัติงาน/นยบาย/กฎกณฑ์ทีไ฿ชຌ
ปฏิบัติอยูส าหรับกิจกรรมตาง โ ทีไคาดวาจะจัดการความสีไยงทีไระบุ฿น (1) ซึไงป็น
การสรุปขຌอมูลทีไเดຌจากบบR-IC1 ขຌอ 6 หรือจากการประชุมพิจารณารวมกันของ
บุคลากร฿นหนวยงาน ละสอดคลຌองกับบบ ปย.2 ฿น (2) ชน จาก (1) อาจระบุ 
(4) ป็น คณะ...เดຌก าหนด฿หຌนักศึกษาขຌาฝຄกงาน฿นสถานประกอบการป็นวลาเม
นຌอยกวา 300 ชัไวมง ป็นตຌน 

บบR-IC1 
ขຌอ 6, 

บบ ปย.2 
(2) 

(5) การประมินผล
การควบคุม 

 - ระบุผลการประมินการควบคุมทีไมีอยูทีไระบุ฿น (4) พืไอ฿หຌหในวาพียงพอละมี
ประสิทธิผลหรือเม ดยตอบค าถามตอเป 
1. การก าหนด/สัไงอยางป็นทางการ฿หຌปฏิบัติตามการควบคุมหรือเม 
2. มีการปฏิบัติจริงตามการควบคุมหรือเม 

บบR-IC1 
ขຌอ 6, 

บบ ปย.2 
(3) 
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3. ถຌามีการปฏิบัติจริง การควบคุมชวย฿หຌงานส ารใจตามวัตถุประสงค์ทีไก าหนด
หรือเม 
4. ประยชน์ทีไเดຌรับ คุຌมคากับตຌนทุนของการควบคุมหรือเม  
      ซึไงป็นการสรุปขຌอมูลทีไเดຌจากบบR-IC1 ขຌอ 6 หรือจากการประชุมพิจารณา
รวมกันของบุคลากร฿นหนวยงาน ละสอดคลຌองกับบบ ปย.2 ฿น (3) กรณีทีไการ
ควบคุมเมพียงพอตอการจัดการความสีไยง ชน จากตัวอยางการระบุ (1) ละ (4) 
อาจระบุ (5) ป็น คณะยังเมมีการก าหนดมาตรการทีไมีสวนชวยสงสริมหรือ
สนับสนุน฿หຌนักศึกษาขຌาฝຄกประสบการณ์฿นหลงงานทีไตรงตามสาขาวิชา ดยการ
สรຌางความรวมมือกับหลงงาน฿นอนาคตของนักศึกษา สงผล฿หຌนักศึกษาสวน฿หญ
ยังเมมีงานท าหลังส ารใจการศึกษา ป็นตຌน 

(6) ตัวบงชีๅความสีไยง  - ระบุตัวบงชีๅความสีไยง ดย฿น 1 ความสีไยงอาจมีตัวบงชีๅหลายตัวเดຌ ดยมีทัๅงตัว
บงชีๅทีไวัดระดับกระบวนการ ละตัวบงชีๅวัดระดับผลผลิต 

- 

(7) ปງาหมายตัวบงชีๅ  - ระบุปງาหมายตัวบงชีๅทีไระบุ฿น (6) ดย฿ชຌคาปງาหมายตามผนกลยุทธ์ของ
หนวยงาน ทีไสอดคลຌองกับผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 

- 

(8) หนวยนับ  - ระบุหนวยนับของตัวบงชีๅทีไระบุ฿น (6) ชน จากตัวอยางการระบุ (6) ฿หຌระบุ (7) 
ป็น คะนน, รຌอยละ ป็นตຌน 

- 

(9) ขຌอความระบุความ
รุนรง 

 - ระบุผลกระทบจะกิดขึๅนจากความสีไยงทีไระบุ฿น (1) ซึไงป็นการสรุปขຌอมูลทีไเดຌ
จากบบR-IC1 ขຌอ 5 หรือจากการประชุมพิจารณารวมกันของบุคลากร฿นหนวยงาน 
ดยนวทางการระบุ฿หຌพิจารณาจากหลักกณฑ์ประกอบการพิจารณาระดับความ
สีไยง  ชน จากตัวอยางการระบุ (1) อาจระบุ (9) ป็น สงผล฿หຌความพึงพอ฿จ/ความ
นิยมตอสาขาวิชา หลือรຌอยละ 40 ทานัๅน, ผลการด านินงานดຌานการสรຌางบัณฑิต
ของสาขาวิชา...เมบรรลุตามปງาหมายทีไก าหนด ป็นตຌน 

บบR-IC1 
ขຌอ 5 

(10) ขຌอความระบุ
อกาส 

 - ระบุอกาสหรือความถีไ฿นการความสีไยงทีไระบุ฿น (1)  ซึไงป็นการสรุปขຌอมูลทีไเดຌ
จากบบR-IC1 ขຌอ 4 หรือจากการประชุมพิจารณารวมกันของบุคลากร฿นหนวยงาน 
ดยนวทางการระบุ฿หຌพิจารณาจากหลักกณฑ์ประกอบการพิจารณาระดับความ
สีไยงชน จากตัวอยางการระบุ (1) อาจระบุ (10) ป็น  ป็นประจ าทุกป, 2-3 ปตอ
ครัๅง, รຌอยละ 60 ของผูຌส ารใจการศึกษาทัๅงหมด (ตัวตัๅง=30x100 ตัวหาร=50) ป็น
ตຌน 

บบR-IC1 
ขຌอ 4 

(11) ระดับความรุนรง  - ระบุตัวลข จาก 1 - 5 พืไอบอกคาความรุนรงจากการกิดความสีไยง ทีไ
สอดคลຌองกับการระบุ฿น (9) ละ฿ชຌหลักกณฑ์ประกอบการพิจารณาระดับความ
สีไยง ประกอบ ชน จากตัวอยางการระบุ (9) จะเดຌ (11) ป็น 4, 3 ป็นตຌน 

- 

(12) ระดับอกาส  - ระบุตัวลข จาก 1 - 5 พืไอบอกคาอกาส฿นการกิดความสีไยง ทีไสอดคลຌองกับ
การระบุ฿น (10) ละ฿ชຌหลักกณฑ์ประกอบการพิจารณาระดับความสีไยง ประกอบ 
ชน จากตัวอยางการระบุ (10) จะเดຌ (12) ป็น 5, 2, 3 ป็นตຌน 

- 

(13) ผลคณู  - ระบุผลคูณระหวางระดับความรุนรงกับระดับอกาส ดยอาตัวลข฿น (11) คูณ
กับตัวลข฿น (12) 

- 

(14) ระดับความสีไยง  - ระบุระดับความสีไยง ดยอาผลคูณ฿น (13) เปทียบกับ Risk Matrix: ส าหรับวัด
ระดับของความสีไยง 

- 

(15) วิธีจัดการความ
สีไยง 

 - ระบุวิธีจัดการความสีไยงทีไหมาะสมกับสาหตุความสีไยง ดยพิจารณาลือกจาก
วิธีการจัดการบบ 4T ดังนีๅ  
1. Take: ยอมรับความสีไยง                 2. Treat: ลด/ควบคุมความสีไยง  

- 
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3. Terminate: หลีกลีไยงความสีไยง       4. Transfer: กระจาย/อนความสีไยง  
     ซึไง฿นการระบุ฿หຌระบุ ฉพาะชืไอภาษาอังกฤษ ทานัๅน ชน Take, Treat, 
Terminate, Transfer ป็นตຌน 

(16) ผูຌรับผิดชอบ  - ระบุชืไอหนวยงาน/ฝຆาย ทีไจะป็นหนวยงานหลัก฿นการจัดการความสีไยง ซึไงควร
ป็นหนวยงานทีไสามารถจัดการความสีไยงตามสาหตุของการกิดความสีไยง ซึไงป็น
การสรุปขຌอมูลทีไเดຌจากบบR-IC1 ขຌอ 7 หรือจากการประชุมพิจารณารวมกันของ
บุคลากร฿นหนวยงาน 

บบR-IC1 
ขຌอ 7 

(17) การจัดการบบ R  - ระบุ  กรณีทีไป็นความสีไยงทีไสงผลกระทบตอวัตถุประสงค์฿นภาพรวมระดับ
คณะ/หนวยงาน ละเมสามารถจัดการ฿หຌอยู฿นระดับทีไยอมรับเดຌ ภาย฿ตຌการบริหาร
ละจัดการของหนวยงาน฿ดหนวยงานหนึไงภาย฿นคณะ/หนวยงาน ตຌองอาศัยความ
รวมมือจากหนวยงานตางโ หรือตຌองบูรณาการการด านินงานจากหลายหนวยงาน 
พืไอจะเดຌก าหนดป็นผนบริหารความสีไยงระดับคณะ/หนวยงานตอเป 

- 

(18) การจัดการบบ IC  - ระบุ  กรณีทีไป็นความสีไยงทีไกีไยวขຌองกับการปรับปรุง กຌเข  หรือพัฒนา
กระบวนการปฏิบัติงานของระดับคณะ/หนวยงาน หรือระดับมหาวิทยาลัย  ซึไง
สามารถจัดการ฿หຌอยู฿นระดับทีไยอมรับเดຌ  ภาย฿ตຌการบริหารละจัดการของ
หนวยงาน฿ดหนวยงานหนึไงภาย฿นคณะ/หนวยงาน พืไอจะเดຌก าหนดป็นผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภาย฿นระดับคณะ/หนวยงานตอเป 

- 

(19) นวทาง/
ขຌอสนอนะ/
วิธีการด านินการ
พืไอจัดการความ
สีไยง 

 - ระบุนวทาง/ขຌอสนอนะ/วิธีการด านินการพืไอจัดการความสีไยง  ซึไงป็นการ
สรุปขຌอมูลทีไเดຌจากบบR-IC1 ขຌอ 8 หรือจากการประชุมพิจารณารวมกันของ
บุคลากร฿นหนวยงาน ละสอดคลຌองกับสรุปผลจากบบ  ปย.2 ฿น (5) ดยป็น
วิธีการทีไจะชวยปງองกันหรือลดอกาส฿นการกิดความสีไยง คือ กຌเขเม฿หຌกิดสาหตุ
ความสีไยง หรือป็นวิธีการลดผลกระทบจากความสีไยง  ความสียหายจากความ
สีไยง กรณีทีไเมสามารถกຌเขทีไสาหตุของความสีไยงเดຌ 

บบR-IC1 
ขຌอ 8, 

บบ ปย.2 
(5) 

(20) หมายหต ุ  - ระบุขຌอมูลอืไนทีไตຌองการจຌง฿หຌทราบ นอกหนือจากทีไเดຌระบุลຌว - 
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3. บบ ปย.1 รายงานการประมินองค์ประกอบของการควบคุมภาย฿น 

บบ ปย.1 
ชืไอสวนงานยอย 

รายงานผลการประมินองค์ประกอบของการควบคุมภาย฿น 
ณ วันทีไ 30 ดือน กันยายน พ.ศ. 25...... 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภาย฿น 
(1) 

ผลการประมิน/ ขຌอสรุป 
(2) 

1. สภาพวดลຌอมการควบคุม 

    1.1 .......................................................... 
    1.2 .......................................................... 

ฯลฯ  

 

2. การประมินความสีไยง 
    2.1 ........................................................... 
    2.2 ........................................................... 

ฯลฯ 

 

3. กิจกรรมการควบคุม 
    3.1 ........................................................... 
    3.2 ........................................................... 

ฯลฯ 

 

4. สารสนทศละการสืไอสาร 
    4.1 ........................................................... 
    4.2 ........................................................... 

ฯลฯ 

 

5. การติดตามประมินผล 
    5.1 ........................................................... 
    5.2 .......................................................... 

ฯลฯ 

 

 

ผลการประมินดยรวม  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
                   ชืไอผูຌรายงาน ........................................... 

                   (ชืไอหัวหนຌาสวนงานยอย) 
ต าหนง........................................ 
วันดือนปี........................................... 
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ค าอธิบายบบ ปย.1 

บบฟอร์ม/ขຌอ/หัวตาราง ค าอธิบายการกรอกขຌอมูล/ตัวอยางการกรอก ความชืไอมยง 
- ชืไอสวนงานยอย  - ระบุชืไอของคณะ/วิทยาลัย/วิทยาขต/ส านัก/หนวยงาน ซึไงมี

สถานะป็นสวนงานยอยของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
- 

- ชืไอรายงาน  - ระบุชืไอรายงานป็น "รายงานผลการประมินองค์ประกอบของ
การควบคุมภาย฿น" 

- 

- งวดรายงาน  - ระบุวันสุดทຌายของรอบระยะวลา฿นการประมินองค์ประกอบ
ของการควบคุมภาย฿น ดยระบุป็น "ณ วันทีไ 30 ดือน กันยายน 
พ.ศ. 25....." ละระบุปลง฿น.....ลຌวตปงบประมาณ 

- 

(1) องค์ประกอบของ
การควบคุมภาย฿น 

 - ระบุขຌอมูลสรุปการควบคุมภาย฿นของตละองค์ประกอบ ดย
ระบุ฿หຌสอดคลຌองกณฑ์มาตรฐานทีไก าหนด (ดยสามารถดูตัวอยาง
การรายงานเดຌจากคูมือนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภาย฿น
ละการประมินการควบคุมภาย฿นของส านักงานการตรวจงิน
ผนดิน 

- 

(2) ผลการประมิน/ 
ขຌอสรุป 

 - ระบุผลการประมิน/ขຌอสรุปของตละองค์ประกอบของการ
ควบคุมภาย฿น พรຌอมจุดออน  หรือความสีไยงทีไยั งมีอยู  ซึไ ง
สอดคลຌองกับความสีไยงตามบบR-IC2 (1) ละสามารถระบุ
องค์ประกอบของการควบคุมภาย฿นทีไพบจุดออน หรือความสีไยง 
ตามความชืไอมยงวัตถุประสงค์ละขัๅนตอนการด านินงานดຌาน
ตางโ ของมหาวิทยาลัยกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภาย฿น ละมาตรฐานการควบคุมภาย฿น 

บบR-IC2 

(1) 

- ผลการประมิน
ดยรวม 

 - ระบุสรุปผลการประมินดยรวมขององค์ประกอบของการ
ควบคุมภาย฿น ซึไงป็นการสรุปจากผลการประมิน/ ขຌอสรุป฿น (2) 

- 

- ชืไอผูຌรายงาน 
ต าหนงละวันทีไ 

 - ลงลายมือชืไอ หรือ ลายซในคณบดี/ผูຌอ านวยการของคณะ/
วิทยาลัย/ ส านัก หรือผูຌเดຌรับมอบหมาย฿หຌรับผิดชอบ฿นการจัดท า 
พรຌอมทัๅงต าหนงละลงวันทีไ ดือน ป พ.ศ. ทีไจัดท าสรใจสิๅน 

- 
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4. บบ PR1 ผนบริหารความสีไยง ระดับหนวยงาน 

บบ PR1  

ผนบริหารความสีไยง คณะ/หนวยงาน ...........................ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ........... 
 

ดຌานการด านินงาน/ 
ขัๅนตอนหลัก/
วัตถุประสงค์
ขัๅนตอนหลัก 

ความสีไยง สาหตุหรือปจัจัยทีไท า
฿หຌกิดความสีไยง 

ตัว
บงชีๅ
ความ
สีไยง ป

ງาห
มา

ยต
ัวบ

งช
ีๅ 

หน
วย

นับ
 วิธีการด านินการ

พืไอจดัการความ
สีไยง 

ผลทีไคาดวาจะเดຌรับ
จากการด านินงาน 

หลักฐาน
ประกอบการ
ด านินงาน 

ก าหนด 

ลຌวสรใจ 
ผูຌรับผิดชอบ หมายหต ุ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)  
            

            

 
 

          ชืไอผูຌรายงาน .............................................................. 
(ชืไอหัวหนຌาสวนงานยอย) 

        ต าหนง..................................................................... 
         วันดือนป................................................................... 
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ค าอธิบายบบ PR1 

บบฟอร์ม/ขຌอ/หัวตาราง ค าอธิบายการกรอกขຌอมูล/ตัวอยางการกรอก 
ความ 

ชืไอมยง 
- ชืไอรายงาน - ระบุ ชืไอรายงานป็น ผนบริหารความสีไยง คณะ/หนวยงาน 

...........................ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ........... 
- 

- ชืไอสวนงานยอย - ระบุชืไอของคณะ/วิทยาลัย/วิทยาขต/ส านัก/หนวยงาน ซึไงมีสถานะป็น
สวนงานยอยของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

- งวดรายงาน  - ระบุ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. .........  - 

(1) ดຌานการด านินงาน/ขัๅนตอน
หลัก/วัตถุประสงค์ขัๅนตอนหลัก 

 - ระบุอยาง฿ดอยางหนึไงจาก ดังนีๅ การสรຌางบัณฑิต, การวิจัย, การบริการ
วิชาการ หรือการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม, ขัๅนตอนหลัก, หัวขຌอรอง (ถຌา
มี), หัวขຌอยอย (ถຌามี) ละวัตถุประสงค์ของขัๅนตอนหลัก ตามความ
ชืไอมยงวัตถุประสงค์ละขัๅนตอนการด านินงานดຌานตางโ  ของ
มหาวิทยาลัยกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภาย฿น ละ
มาตรฐานการควบคุมภาย฿น  

- 

(2) ความสีไยง  - ระบุหตุการณ์ทีไเมพึงประสงค์  ซึไงอาจกิดขึๅน฿นอนาคต ละมี
ผลกระทบ  หรือท า฿หຌการด านินงานเมประสบความส ารใจตาม
วัตถุประสงค์ละปງาหมายของหนวยงาน ซึไงป็นขຌอมูลดียวกันกับบบ
R-IC2 ฿น (1) 

บบR-IC2 

(1) 

(3) สาหตุหรือปัจจยัทีไท า฿หຌกิด
ความสีไยง 

 - ระบุสาหตุหรือปัจจัยทีไท า฿หຌกิดความสีไยงทีไระบุ฿น (1) ซึไงป็นขຌอมูล
ดียวกันกับบบR-IC2 ฿น (2) 

บบR-IC2 

(2) 

(4) ตัวบงชีๅความสีไยง  - ระบุตัวบงชีๅความสีไยง ซึไงป็นขຌอมูลดียวกันกับบบ R-IC2 ฿น (6) บบR-IC2 

(6) 

(5) ปງาหมายตัวบงชีๅ  - ระบุปງาหมายตัวบงชีๅทีไระบุ฿น (6) ซึไงป็นขຌอมูลดียวกันกับบบR-IC2 

฿น (7) 

บบR-IC2 

(7) 

(6) หนวยนบั  - ระบุหนวยนับของตัวบงชีๅทีไระบุ฿น (6) ซึไงป็นขຌอมูลดียวกันกับบบR-

IC2 ฿น (8) 

บบR-IC2 

(8) 

(7) วิธีการด านินการพืไอจัดการ
ความสีไยง 

 - ระบุนวทาง/ขຌอสนอนะ/วิธีการด านินการพืไอจัดการความสีไยง 

ดยป็นวิธีการทีไจะชวยอกาส฿นการกิดความสีไยง คือ กຌเขเม฿หຌกิด
สาหตุความสีไยง หรือป็นวิธีการลดผลกระทบจากความสีไยง  ความ
สียหายจากความสีไยง กรณีทีไเมสามารถกຌเขทีไสาหตุของความสีไยงเดຌ 
ซึไงป็นรายละอียดของขຌอมูล฿นบบ R-IC2 ฿น (19) ดยอาจระบุขัๅนตอน
ป็นขຌอโ พืไอ฿หຌหในวิธีการด านินการทีไชัดจนขึๅน 

บบR-IC2 

(19) 

(8) ผลทีไคาดวาจะเดຌรับจากการ
ด านินงาน 

ผลทีไคาดวาจะเดຌรับจากการด านินงานตามวิธีการด านินการพืไอจัดการ
ความสีไยง (7)  

- 

(9) หลักฐานประกอบการ
ด านินงาน 

ป็นตัวอยางอกสาร/หลักฐานประกอบการด านินงาน ฿หຌหนวยงาน
รายงานการด านินงานละนบอกสาร/หลักฐาน  

- 

(10) ก าหนดลຌวสรใจ ระบุวันดือนปทีไจะด านินการตาม (7) ลຌวสรใจ ดยเมควรระบุป็น 30 
กันยายน ... ทัๅงหมด ตระบุตามกิจกรรมทีไก าหนด ซึไงอาจลຌวสรใจกอน 
30 กันยายน .. . ละหาก฿น (7) ระบุขัๅนตอนป็นขຌอโ ละตละ
ขຌอก าหนดลຌวสรใจเมทากัน ควรระบุจ านกตามขัๅนตอน 

- 
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บบฟอร์ม/ขຌอ/หัวตาราง ค าอธิบายการกรอกขຌอมูล/ตัวอยางการกรอก 
ความ 

ชืไอมยง 
(11) ผูຌรับผิดชอบ - ระบุหนวยงาน/คณะบุคคล/ผูຌรับผิดชอบหลัก฿นการด านินการพืไอ

จัดการความสีไยง฿น (7) ซึไงป็นขຌอมูลดียวกันกับบบR-IC2 ฿น (16) ดย
ระบุผูຌรับผิดชอบ฿นตละประดในความสีไยง  

บบR-IC2  
(16) 

(12) หมายหต ุ  - ระบุขຌอมูลอืไนทีไตຌองการจຌง฿หຌทราบ นอกหนือจากทีไเดຌระบุลຌว - 
- ชืไอผูຌรายงาน ต าหนงละวันทีไ  - ลงลายมือชืไอ หรือ ลายซในคณบดี/ผูຌอ านวยการของคณะ/วิทยาลัย/ 

ส านัก หรือผูຌเดຌรับมอบหมาย฿หຌรับผิดชอบ฿นการรายงานผล พรຌอมทัๅง
ต าหนงละลงวันทีไ ดือน ป พ.ศ. ทีไรายงานผล 

- 
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5. บบ ปย.2 รายงานการประมินผลการปรับปรุงการควบคุมภาย฿น (ผนการปรับปรุงควบคุมภาย฿น ระดับหนวยงาน) 
บบ ปย.2 

รายงานการประมินผลการปรับปรุงการควบคุมภาย฿น 
(ผนการปรับปรุงควบคุมภาย฿น คณะ/หนวยงาน ...........................ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ...........) 

ส าหรับงวดปีสิๅนสุดวันทีไ 30 ดือนกันยายน พ.ศ. 25......... 
 

กระบวนการ
ปฏิบตัิงาน/ครงการ/
กิจกรรม/ดຌานของงาน

ทีไประมินละ
วัตถุประสงคข์องการ

ควบคุม 

การควบคุม
ทีไยังมีอยู 

การ
ประมินผล
การควบคุม 

ความสีไยง
ทีไยังมีอยู 

ตัว
บงชีๅ 

 

ปງาหมาย
ตัวบงชีๅ 

หนวย
นับ 

งวด/วลา
ทีไพบ

จดุออน 

การปรับปรุง
การควบคุม 

 
ผลทีไคาดวาจะ
เดຌรับจากการ
ด านินงาน 

หลักฐาน
ประกอบการ
ด านินงาน  

ก าหนด 
ลຌว
สรใจ 

ผูຌรับผิดชอบ หมายหตุ 

 (1)  (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 
 
 
 
 
 

             

 
 
 
 
 

             

 
          ชืไอผูຌรายงาน .............................................................. 

(ชืไอหัวหนຌาสวนงานยอย) 
         ต าหนง..................................................................... 
         วันดือนปี...................................................................
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ค าอธิบายบบ ปย.2 

บบฟอร์ม/ขຌอ/หัวตาราง ค าอธิบายการกรอกขຌอมูล/ตัวอยางการกรอก ความชืไอมยง 

- ชืไอสวนงานยอย  - ระบุชืไอของคณะ/วิทยาลัย/วิทยาขต/ส านัก/หนวยงาน ซึไงมีสถานะป็น
สวนงานยอยของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

- 

- ชืไอรายงาน  - ระบุชืไอรายงานป็น "รายงานการประมินผลการปรับปรุงการควบคุม
ภาย฿น" 

- 

- งวดรายงาน  - ระบุส าหรับงวดปสิๅนสุดวันทีไ 30 ดือนกันยายน พ.ศ. 25xx (กรณีรายงาน
ตามปงบประมาณ) 

- 

(1) กระบวนการปฏิบัติ งาน/ 
 ค ร ง ก า ร / กิ จ ก ร ร ม / 
ดຌ า น ขอ ง ง า น ทีไ ป ร ะ  มิ น 

 ล ะ วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง 
การควบคุม 

 - ระบุรายละอียดกระบวนการปฏิบัติงาน/ครงการ/กิจกรรม/ดຌานของงาน
ทีไประมิน ซึไงป็นกระบวนการยอยตไ ากวาขัๅนตอนหลักทีไก าหนด หรืออาจป็น
หัวขຌอรอง/หัวขຌอยอยของขัๅนตอนหลักทีไก าลังประมิน ละระบุวัตถุประสงค์
ของการควบคุมดังกลาว ซึไงป็นขຌอมูลยอยจากบบR-IC2 ขຌอ 1, 2, 2.1, 2.2 

ดย฿นการระบุ฿หຌพิมพ์ยกคนละบรรทัดภาย฿นคอลัมน์ดียวกัน  

บบR-IC2 

ขຌอ 1,2, 

2.1,2.2 

(2) การควบคุมทีไยังมีอยู  - ระบุการควบคุมทีไยังมีอยู ซึไงป็นขัๅนตอน/วิธีปฏิบัติงาน/นยบาย/กฎกณฑ์
ทีไ฿ชຌปฏิบัติอยูส าหรับกิจกรรมตาง โ ดยป็นขຌอมูลดียวกันกับบบR-IC2 ฿น 
(4) หรืออาจป็นรายละอียดยอยของขຌอมูลดังกลาวกใเดຌ  

บบR-IC2 (4) 

(3) การประมินผลการควบคุม  - ระบผุลการประมินการควบคุมทีไยังมีอยู ฿น (2) วาพียงพอละมี
ประสิทธิผลหรือเม ดยตอบค าถามตอเป 

1. การก าหนด/สัไงอยางป็นทางการ฿หຌปฏิบัตติามการควบคุมหรือเม 
2. มกีารปฏิบัตจิริงตามการควบคมุหรือเม 
3. ถຌามีการปฏิบัตจิริง การควบคุมชวย฿หຌงานส ารใจตามวัตถุประสงค์ทีไ
ก าหนดหรือเม 
4. ประยชน์ทีไเดຌรับ คุຌมคากับตຌนทุนของการควบคุมหรือเม 
ซึไงป็นขຌอมูลดียวกันกับบบR-IC2 ฿น (5) หรือผลการประมินการ
รายละอียดการควบคมุทีไยังมีอยู฿น (2) 

บบR-IC2 (5) 

(4) ความสีไยงทีไยังมีอยู  - ระบุความสีไยงทีไยังมีอยู ซึไงป็นขຌอมูลดียวกันกับบบR-IC2 ฿น (1) บบR-IC2 (1) 

(5)  ตัวบงชีๅ   - ระบุตัวบงชีๅความสีไยง ซึไงป็นขຌอมูลดียวกันกับบบ R-IC2 ฿น (6) บบR-IC2 

(6) 

(6)  ปງาหมายตัวบงชีๅ   - ระบุปງาหมายตัวบงชีๅทีไระบุ฿น (6) ซึไงป็นขຌอมูลดียวกันกับบบR-IC2 ฿น 
(7) 

บบR-IC2 

(7) 

(7)  หนวยนับ   - ระบุหนวยนับของตัวบงชีๅทีไระบุ฿น (6) ซึไงป็นขຌอมูลดียวกันกับบบR-IC2 

฿น (8) 

บบR-IC2 

(8) 

(8)  งวดวลาทีไพบจุดออน  - ระบุงวด/วลาทีไพบหรือทราบความสีไยงทีไยังมีอยูตามทีไระบุ฿น (4)  

(9) การปรับปรุงการควบคุม  - ระบุการปรับปรุงการควบคุม ซึไงป็นนวทาง/ขຌอสนอนะ/วิธีการ
ด านินการพืไอจัดการความสีไยง ดยป็นวิธีการทีไจะชวยปງองกันหรือลด
อกาส฿นการกิดความสีไยง คือ กຌเขเม฿หຌกิดสาหตุความสีไยง หรือป็น
วิธีการลดผลกระทบจากความสีไยง ความสียหายจากความสีไยง กรณีทีไเม
สามารถกຌเขทีไสาหตุของความสีไยงเดຌ ซึไงป็นรายละอียดของขຌอมูล฿นบบ
R-IC2 ฿น (19) ดยอาจระบุขัๅนตอนป็นขຌอโ พืไอ฿หຌหในวิธีการด านินการทีไ
ชัดจนขึๅน 

บบR-IC2 (19) 
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บบฟอร์ม/ขຌอ/หัวตาราง ค าอธิบายการกรอกขຌอมูล/ตัวอยางการกรอก ความชืไอมยง 

(10)  ผลทีไคาดวาจะเดຌรับจากการ
ด านินงาน 

ผลทีไคาดวาจะเดຌรับจากการด านินงานตามวิธีการการปรับปรุงการควบคุม 
฿น (9)  

 

(11)  ห ลั ก ฐ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร
ด านินงาน 

ป็นตัวอยางอกสาร/หลักฐานประกอบการด านินงาน ฿หຌหนวยงานรายงาน
การด านินงานละนบอกสาร/หลักฐาน  

 

(12) ก าหนดลຌวสรใจ  - ระบุวันดือนปทีไจะด านินการตาม (9) ลຌวสรใจ ดยเมควรระบุป็น 30 

กันยายน ... ทัๅงหมด ตระบุตามกิจกรรมทีไก าหนด ซึไงอาจลຌวสรใจกอน 30 

กันยายน ... ละหาก฿น (9) ระบุขัๅนตอนป็นขຌอโ ละตละขຌอก าหนดลຌว
สรใจเมทากัน ควรระบุจ านกตามขัๅนตอน 

- 

(13) ผูຌรับผิดชอบ  - ระบุหนวยงาน/คณะบุคคล/ผูຌรับผิดชอบหลัก฿นการด านินการปรับปรุง
การควบคุม ฿น (9) ซึไงป็นขຌอมูลดียวกันกับบบR-IC2 ฿น (16) 

บบR-IC2 

(16) 

(14) หมายหตุ  - ระบุขຌอมูลอืไนทีไตຌองการจຌง฿หຌทราบ นอกหนือจากทีไเดຌระบุลຌว - 

- ชืไอผูຌรายงาน ต าหนงละ
วันทีไ 

- ลงลายมือชืไอ หรือ ลายซในคณบดี/ผูຌอ านวยการของคณะ/วิทยาลัย/ส านัก 
หรือผูຌเดຌรับมอบหมาย฿หຌรับผิดชอบ฿นการจัดท า พรຌอมทัๅงต าหนงละลง
วันทีไ ดือน ป พ.ศ. ทีไจัดท าสรใจสิๅน 

- 

 

หมายหตุ  
 คอลัมน์หมายลข (1) – (4) ,(9), (12) – (14) ป็นบบ ปย. 2 ตามนวทาง : การจัดวางระบบการควบคุมภาย฿น 
ละการประมินผลการควบคุมภาย฿น ของส านักงานการตรวจงินผนดิน  
 ส าหรับ (5) – (8) ละ (10) – (11) ป็นบบรายงานทีไมหาวิทยาลัยพิไมติมหัวขຌอ฿นบบรายงาน พืไอ฿หຌสามารถ
ก ากับติดตามการด านินงานตามวิธีการปรับปรุงควบคุมภาย฿น     
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6. บบ MS บบรายงานผลการด านินการตามผนบรหิารความสีไยงละผนการปรับปรุงการควบคุม
ภาย฿น 

บบ MS 
บบรายงานผลการด านินการตามผนบริหารความสีไยงละผนการปรับปรุงการควบคุมภาย฿น 

คณะ/หนวยงาน .................ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25…….. ณ สิๅนเตรมาส ......... (ณ ..........25.......) 
ชืไอหนวยงาน ............................................................................................... 
ค าชีๅจง ปรดท าครืไองหมาย  ลง฿น  ละกรอกขຌอมูลผลการด านินงานตามประดในทีไก าหนด 
           ฿หຌตอเป 
1. ผนบริหารความสีไยง 
1) การก าหนดผนบริหารความสีไยง ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของหนวยงาน  

  (1) มี จ านวนความสีไยง฿นผนทัๅงหมด .............ความสีไยง 
  (2) เมมี  นืไองจาก ........................................................................................................ 

ทัๅงนีๅ คาดวาจะท าผนบริหารความสีไยงลຌวสรใจ มืไอ ................................................. 
2) สถานะการด านินการตามผนบริหารความสีไยง ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 
 
 
 
 
 

สถานะการด านินการ จ านวนความสีไยง 
(1) ยังเมเดຌด านินการ  
(2) อยูระหวางด านินการ ยังเมลຌวสรใจ  
(3) ด านินการลຌวสรใจ  

รวม  

3) ปัญหา/อุปสรรค฿นการด านินการตามผน฿นภาพรวม ……………………………………………………………… 
4) นวทางการกຌเขปัญหา/อุปสรรค …………………………………………………………………………………………. 
2. ผนปรับปรุงควบคุมภาย฿น  
1) การก าหนดผนผนปรับปรุงควบคุมภาย฿น ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของหนวยงาน  

  (1) มี จ านวนความสีไยง฿นผนทัๅงหมด .............ความสีไยง 
  (2) เมมี  นืไองจาก ........................................................................................................ 

ทัๅงนีๅ คาดวาจะท าผนผนปรับปรุงควบคุมภาย฿น มืไอ ................................................. 
2) สถานะการด านินการตามผนผนปรับปรุงควบคุมภาย฿น ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 
 
 
 
 
 

สถานะการด านินการ จ านวนความสีไยง 
(1) ยังเมเดຌด านินการ  
(2) อยูระหวางด านินการ ยังเมลຌวสรใจ  
(3) ด านินการลຌวสรใจ  

รวม  

3) ปัญหา/อุปสรรค฿นการด านินการตามผน฿นภาพรวม ……………………………………………………………… 
4) นวทางการกຌเขปัญหา/อุปสรรค …………………………………………………………………………………………. 

 
ลงชืไอ.......................................................ผูຌรายงาน 
      (.......................................................)  
ต าหนง........................................................  

 วันทีไ.........ดือน......................... พ.ศ. 25……  
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ค าอธิบายบบ MS 

บบฟอร์ม/ขຌอ/หัวตาราง ค าอธิบายการกรอกขຌอมูล/ตัวอยางการกรอก ความชืไอมยง 
- ชืไอหนวยงาน  - ระบุชืไอของคณะ/วิทยาลัย/วิทยาขต/ส านัก/หนวยงาน ซึไงมี

สถานะป็นสวนงานยอยของมหาวทิยาลัยอุบลราชธาน ี

- 

- ณ สิๅนเตรมาส ............ 
(ณ.............25....) 

 - ระบุปงบประมาณของผนทีไท าการติดตามผล ละระบุครัๅงทีไ
ละวันดือนป ทีไป็นรอบของการติดตาม ตามปฏิทินการบริหาร
ความสีไยงละควบคุมภาย฿น ดังนีๅ 
1) ระบุป็น "ณ สิๅนเตรมาส 2 (ณ 31 มีนาคม 25....) 

   (ระบุป พ.ศ. ทีไรายงาน)" 
2) ระบุป็น "ณ สิๅนเตรมาส 3 (ณ 30 มิถุนายน 25....) 

   (ระบุป พ.ศ. ทีไรายงาน)" 
3) ระบุป็น "ณ สิๅนเตรมาส 4 (ณ 30 กันยายน 25....) 

    (ระบุป พ.ศ. ทีไรายงาน)" 

- 

ขຌอ 1 ผนบริหารความสีไยง  - ท าครืไองหมาย  ลง฿น  ละติมขຌอมูลผลการด านินงาน
ตามประดในทีไก าหนด฿หຌครบถຌวน ดยป็นขຌอมูลสรุปจากบบ 

MPR1 ของหนวยงาน ซึไง฿นสวนปัญหา/อุปสรรค ละนวทาง
กຌเข ฿หຌระบุฉพาะกรณีทีไตຌองอาศัยความรวมมือกับคณะ/
หนวยงานตางโ ทีไกีไยวขຌอง ฿นภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

บบMPR1 

ขຌอ 2 ผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภาย฿น 

 - ท าครืไองหมาย  ลง฿น  ละติมขຌอมูลผลการด านินงาน
ตามประดในทีไก าหนด฿หຌครบถຌวน ดยป็นขຌอมูลสรุปจากบบM-

ปย.2 ของหนวยงาน ซึไง฿นสวนปัญหา/อุปสรรค ละนวทาง
กຌเข ฿หຌระบุฉพาะกรณีทีไตຌองอาศัยความรวมมือกับคณะ/
หนวยงานตางโ ทีไกีไยวขຌอง ฿นภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

บบM-ปย. 2 

- ชืไอผูຌรายงาน ต าหนง
ละวันทีไ 

 - ลงลายมือชืไอ หรือ ลายซในคณบดี/ผูຌอ านวยการของคณะ/
วิทยาลัย/ส านัก  หรือรองคณบดี/รองผูຌอ านวยการทีไ เดຌรับ
มอบหมาย฿หຌรับผิดชอบ฿นการจัดท า พรຌอมทัๅงต าหนงของ
ผูຌรายงาน 

- 
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7. บบ MPR1 บบรายงานผลการด านินงานตามผนบริหารความสีไยง ระดับคณะ/หนวยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25.... 
บบ MPR1  

รายงานผลการด านินงานตามผนบริหารความสีไยง ระดับคณะ/หนวยงาน ............... ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25.... 
ณ สิๅนเตรมาส ............ (ณ.............25....) 

 

ผนการด านินงาน ผลการด านินงาน 

ดຌานการ
ด านินงาน/ 
ขัๅนตอนหลัก/
วัตถุประสงค์
ขัๅนตอนหลัก 

ความสีไยง 

สาหตหุรือ
ปัจจัยทีไท า
฿หຌกิดความ

สีไยง 

ตัว
บงชีๅ
ความ
สีไยง ป

ງาห
มา

ยต
ัวบ

งช
ีๅ 

หน
วย

นับ
 วิธีการ

ด านินการ
พืไอจัดการ
ความสีไยง 

ผลทีไคาดวา
จะเดຌรับจาก

การ
ด านินงาน 

หลักฐาน
ประกอบการ
ด านินงาน 

ก าหนด 
ลຌว
สรใจ 

ผูຌรับผิดชอบ 
ผลการ

ด านินงาน 
คาตัว
บงชีๅ  

สถานะ
ทียบกบั

ผน 

ประมินผล
การจัดการ หมายหต ุ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

 
 
 
 
 
 

  

                              

 
           ชืไอผูຌรายงาน .............................................................. 

                    (ชืไอหัวหนຌาสวนงานยอย) 
         ต าหนง..................................................................... 
         วันดือนป...................................................................
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ค าอธิบายบบ MPR1 

บบฟอร์ม/ขຌอ/หัวตาราง ค าอธิบายการกรอกขຌอมูล/ตัวอยางการกรอก ความชืไอมยง 
- ชืไอรายงาน - ระบุชืไอรายงานป็น รายงานผลการด านินงานตามผนบริหารความ

สีไยง คณะ/หนวยงาน . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ประจ าปงบประมาณ                 
พ.ศ. ........... 

- 

- ชืไอสวนงานยอย - ระบุชืไอของคณะ/วิทยาลัย/วิทยาขต/ส านัก/หนวยงาน ซึไงมีสถานะป็น
สวนงานยอยของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

- 

- งวดรายงาน  - ระบุ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. .........  - 

- ณ สิๅนเตรมาส ........ 
(ณ.............25....) 

- ระบุปงบประมาณของผนทีไท าการติดตามผล ละระบุครัๅงทีไละวัน
ดือนป ทีไป็นรอบของการติดตาม ตามปฏิทินการบริหารความสีไยงละ
ควบคุมภาย฿น ดังนีๅ 
1) ระบุป็น "ณ สิๅนเตรมาส 2 (ณ 31 มีนาคม 25....) 

2) ระบุป็น "ณ สิๅนเตรมาส 3 (ณ 30 มิถุนายน 25....) 

3) ระบุป็น "ณ สิๅนเตรมาส 4 (ณ 30 กันยายน 25....) 

- 

(1) ดຌานการด านินงาน/ขัๅนตอน
หลัก/วัตถุประสงค์ขัๅนตอนหลัก 

 - ระบุอยาง฿ดอยางหนึไงจาก ดังนีๅ การสรຌางบัณฑิต, การวิจัย, การบริการ
วิชาการ หรือการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม, ขัๅนตอนหลัก, หัวขຌอรอง (ถຌา
มี), หัวขຌอยอย (ถຌามี) ละวัตถุประสงค์ของขัๅนตอนหลัก ตามความ
ชืไอมยงวัตถุประสงค์ละขัๅนตอนการด านินงานดຌานตางโ  ของ
มหาวิทยาลัยกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภาย฿น ละ
มาตรฐานการควบคุมภาย฿น  

- 

(2) ความสีไยง  - ระบุหตุการณ์ทีไเมพึงประสงค์  ซึไงอาจกิดขึๅน฿นอนาคต ละมี
ผลกระทบ  หรือท า฿หຌการด านินงานเมประสบความส ารใจตาม
วัตถุประสงค์ละปງาหมายของหนวยงาน ซึไงป็นขຌอมูลดียวกันกับบบ
R-IC2 ฿น (1) 

บบR-IC2 (1) 

(3) สาหตุหรือปัจจยัทีไท า฿หຌกิด
ความสีไยง 

 - ระบุสาหตุหรือปัจจัยทีไท า฿หຌกิดความสีไยงทีไระบุ฿น (1) ซึไงป็นขຌอมูล
ดียวกันกับบบR-IC2 ฿น (2) 

บบR-IC2 (2) 

(4) ตัวบงชีๅความสีไยง  - ระบุตัวบงชีๅความสีไยง ซึไงป็นขຌอมูลดียวกันกับบบ R-IC2 ฿น (6) บบR-IC2 (6) 

(5) ปງาหมายตัวบงชีๅ  - ระบุปງาหมายตัวบงชีๅทีไระบุ฿น (6) ซึไงป็นขຌอมูลดียวกันกับบบR-IC2 

฿น (7) 

บบR-IC2 (7) 

(6) หนวยนับ  - ระบุหนวยนับของตัวบงชีๅทีไระบุ฿น (6) ซึไงป็นขຌอมูลดียวกันกับบบR-

IC2 ฿น (8) 

บบR-IC2 (8) 

(7) วิธีการด านินการพืไอจัดการ
ความสีไยง 

 - ระบุนวทาง/ขຌอสนอนะ/วิธีการด านินการพืไอจัดการความสีไยง 

ดยป็นวิธีการทีไจะชวยอกาส฿นการกิดความสีไยง คือ กຌเขเม฿หຌกิด
สาหตุความสีไยง หรือป็นวิธีการลดผลกระทบจากความสีไยง  ความ
สียหายจากความสีไยง กรณีทีไเมสามารถกຌเขทีไสาหตุของความสีไยงเดຌ 
ซึไงป็นรายละอียดของขຌอมูล฿นบบ R-IC2 ฿น (19) ดยอาจระบุขัๅนตอน
ป็นขຌอโ พืไอ฿หຌหในวิธีการด านินการทีไชัดจนขึๅน 

บบR-IC2 (19) 

(8) ผลทีไคาดวาจะเดຌรับจากการ
ด านินงาน 

ผลทีไคาดวาจะเดຌรับจากการด านินงานตามวิธีการด านินการพืไอจัดการ
ความสีไยง (7)  

- 
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บบฟอร์ม/ขຌอ/หัวตาราง ค าอธิบายการกรอกขຌอมูล/ตัวอยางการกรอก ความชืไอมยง 
(9) หลักฐานประกอบการ

ด านินงาน 

ป็นตัวอยางอกสาร/หลักฐานประกอบการด านินงาน ฿หຌหนวยงาน
รายงานการด านินงานละนบอกสาร/หลักฐาน  

- 

(10) ก าหนดลຌวสรใจ ระบุวันดือนปทีไจะด านินการตาม (7) ลຌวสรใจ ดยเมควรระบุป็น 30 
กันยายน ... ทัๅงหมด ตระบุตามกิจกรรมทีไก าหนด ซึไงอาจลຌวสรใจกอน 
30 กันยายน ... ละหาก฿น (7) ระบุขัๅนตอนป็นขຌอโ ละตละ
ขຌอก าหนดลຌวสรใจเมทากัน ควรระบุจ านกตามขัๅนตอน 

- 

(11) ผูຌรับผิดชอบ - ระบุหนวยงาน/คณะบุคคล/ผูຌรับผิดชอบหลัก฿นการด านินการพืไอ
จัดการความสีไยง฿น (7) ซึไงป็นขຌอมูลดียวกันกับบบR-IC2 ฿น (16) 
ดยระบุผูຌรับผิดชอบ฿นตละประดในความสีไยง  

บบR-IC2 (16) 

(12) ผลการด านินงาน  - ระบุผลการด านินงาน฿นลักษณะทีไสอดคลຌองกับวิธีการด านินการ ฿น 
(6) พืไอสนอ฿หຌหในผลการด านินงานตามผนทีไก าหนด ชน หาก฿น (7) 
ระบุวิธีการด านินงานป็นขຌอโ ฿หຌรายงานผลการด านินงาน฿นตละขຌอ
วาด านินการอยางเรบຌาง ป็นตຌน  

 

(13) คาตัวบงชีๅ      - ฿หຌระบุคาตัวบงชีๅทีไก าหนด฿นผนฯ ณ ปัจจุบัน ดยระบุ฿หຌสอดคลຌอง
กับหนวยนับ ละคาปງาหมายทีไก าหนด หากยังเมมีผลทีไชัดจน ฿หຌระบุ
ป็น N/A        
   - การรายงานผล ณ สิๅนเตรมาส 4 จะตຌองเมระบุ N/A ทัๅงนีๅ หากเม
สามารถบรรลุตามคาปງาหมายทีไระบุเวຌ ฿หຌรายงานสาหตุ/ปัญหาทีไท า฿หຌ
เมสามารถจัดการความสีไยง฿หຌอยู฿นระดับทีไยอมรับเดຌ 

 

(14) สถานะทียบกับผน  ฿หຌระบุสถานะของการด านินงานทียบกับผนวิธีการด านินการพืไอ
จัดการความสีไยง ดยระบุป็น (1) ยังเมเดຌด านินการ หรือ (2) อยู
ระหวางด านินการ ยังเมลຌวสรใจ หรือ (3) ด านินการลຌวสรใจ  

 

(15)  ประมินผลการจัดการ ฿หຌระบุผลการประมินผลการจัดการความสีไยง ดยระบุป็น (1) 
ยอมรับความสีไยงเดຌ หรือ (2) ยังยอมรับความสีไยงเมเดຌ หรือ (3) ยัง
สรุปเมเดຌ 

 

(16) หมายหตุ    - ระบุขຌอมูลอืไนทีไตຌองการจຌง฿หຌทราบ นอกหนือจากทีไเดຌระบุลຌว 

   -  หากมีปัญหา/อุปสรรคตางโ ทีไท า฿หຌเมสามารถด านินงาน฿หຌป็นเป
ตามผนละระยะวลาทีไก าหนดเวຌ ละเดຌด านินงานการกຌเขปัญหา
นัๅนอยางเรบຌาง ฿หຌระบุ฿นบบฟอร์ม ระบุปัญหา/อุปสรรคละนว
ทางกຌเขพืไอ฿หຌการจัดการความสีไยงมีประสิทธิภาพมากขึๅน ละจัดท า
ป็นบันทึกขຌอความขຌามาพืไอขอปรับวิธีการจัดการความสีไยงพืไอ฿หຌ
สามารถจัดการความสีไยงพืไอ฿หຌอยู฿นระดับทีไยอมรับเดຌ 

 

- ชืไอผูຌรายงาน ต าหนงละวันทีไ - ลงลายมือชืไอ หรือ ลายซในคณบดี/ผูຌอ านวยการของคณะ/วิทยาลัย/
ส านัก ทีไเดຌรับมอบหมาย฿หຌรับผิดชอบ฿นการจัดท า พรຌอมทัๅงต าหนง
ของผูຌรายงาน 

- 
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8. บบ M-ปย. 2 บบรายงานผลการด านินงานตามผนการปรับปรุงควบคุมภาย฿น ระดับคณะ/หนวยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

M-ปย.2  
รายงานผลการด านินงานตามผนผนการปรับปรุงควบคุมภาย฿น ระดับคณะ/หนวยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ระบุชืไอหนวยงาน .................................................................   ณ สิๅนเตรมาส .... (ณ.............2560)     
 

 

ผนการด านนิงาน ผลการด านินงาน 

หมาย
หตุ 

กระบวนการ
ปฏิบตัิงาน/

ครงการ/กิจกรรม/
ดຌานของงานทีไ
ประมินละ

วัตถุประสงคข์อง
การควบคุม 

การควบคุมทีไ
ยังมีอยู 

การประมินผล
การควบคุม 

ความ
สีไยงทีไ
ยังมีอยู 

ตัวบงชีๅ
ความ
สีไยง 

ป
ງาห

มา
ยต

ัวบ
งช

ีๅ 

หน
วย

นับ
 งวด

วลาทีไ
พบ

จุดออน 

การ
ปรับปรุง

การควบคุม 

 

ผลทีไคาดวา
จะเดຌรับ
จากการ

ด านินงาน 

หลักฐาน
ประกอบการ
ด านินงาน 

ก าหนด 
ลຌว
สรใจ 

ผูຌรับ 
ผิดชอบ 

ผลการ
ด านิน 
งาน คา

ตัว
บง

ชีๅ  

สถ
าน

ะท
ียบ

กบั
ผ

น 

ปร
ะม

ินผ
ลก

าร
จัด

กา
ร 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 
  
 
 
 
 

                               

 
  

  ชืไอผูຌรายงาน .............................................................. 
                    (ชืไอหัวหนຌาสวนงานยอย) 

         ต าหนง..................................................................... 
        วันดือนป...................................................................
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ค าอธิบายบบ M-ปย.2 

บบฟอร์ม/ขຌอ/หัวตาราง ค าอธิบายการกรอกขຌอมูล/ตัวอยางการกรอก ความชืไอมยง 

- ชืไอสวนงานยอย  - ระบุชืไอของคณะ/วิทยาลัย/วิทยาขต/ส านัก/หนวยงาน ซึไงมีสถานะป็น
สวนงานยอยของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

- 

- ชืไอรายงาน  - ระบุชืไอรายงานป็น "รายงานการประมินผลการปรับปรุงการควบคุม
ภาย฿น" 

- 

- งวดรายงาน  - ระบุส าหรับงวดปสิๅนสุดวันทีไ 30 ดือนกันยายน พ.ศ. 25xx (กรณีรายงาน
ตามปงบประมาณ) 

- 

- ณ สิๅนเตรมาส ........ 
(ณ.............25....) 

- ระบุปงบประมาณของผนทีไท าการติดตามผล ละระบุครัๅงทีไละวันดือนป 
ทีไป็นรอบของการติดตาม ตามปฏิทินการบริหารความสีไยงละควบคุม
ภาย฿น ดังนีๅ 
1) ระบุป็น "ณ สิๅนเตรมาส 2 (ณ 31 มีนาคม 25....) 

2) ระบุป็น "ณ สิๅนเตรมาส 3 (ณ 30 มิถุนายน 25....) 

3) ระบุป็น "ณ สิๅนเตรมาส 4 (ณ 30 กันยายน 25....) 

- 

(1) กระบวนการปฏิบัติ งาน/ 
 ค ร ง ก า ร / กิ จ ก ร ร ม / 
ดຌ า น ขอ ง ง า น ทีไ ป ร ะ  มิ น 

 ล ะ วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง 
การควบคุม 

 - ระบุรายละอียดกระบวนการปฏิบัติงาน/ครงการ/กิจกรรม/ดຌานของงาน
ทีไประมิน ซึไงป็นกระบวนการยอยตไ ากวาขัๅนตอนหลักทีไก าหนด หรืออาจป็น
หัวขຌอรอง/หัวขຌอยอยของขัๅนตอนหลักทีไก าลังประมิน ละระบุวัตถุประสงค์
ของการควบคุมดังกลาว ซึไงป็นขຌอมูลยอยจากบบR-IC2 ขຌอ 1, 2, 2.1, 2.2 

ดย฿นการระบุ฿หຌพิมพ์ยกคนละบรรทัดภาย฿นคอลัมน์ดียวกัน  

บบR-IC2 

ขຌอ 1,2, 

2.1,2.2 

(2) การควบคุมทีไยังมีอยู  - ระบุการควบคุมทีไยังมีอยู ซึไงป็นขัๅนตอน/วิธีปฏิบัติงาน/นยบาย/กฎกณฑ์
ทีไ฿ชຌปฏิบัติอยูส าหรับกิจกรรมตาง โ ดยป็นขຌอมูลดียวกันกับบบR-IC2 ฿น 
(4) หรืออาจป็นรายละอียดยอยของขຌอมูลดังกลาวกใเดຌ  

บบR-IC2 (4) 

(3) การประมินผลการควบคุม  - ระบผุลการประมินการควบคุมทีไยังมีอยู ฿น (2) วาพียงพอละมี
ประสิทธิผลหรือเม ดยตอบค าถามตอเป 

1. การก าหนด/สัไงอยางป็นทางการ฿หຌปฏิบัตติามการควบคุมหรือเม 
2. มีการปฏิบัตจิริงตามการควบคมุหรือเม 
3. ถຌามีการปฏิบัตจิริง การควบคุมชวย฿หຌงานส ารใจตามวัตถุประสงค์ทีไ
ก าหนดหรือเม 
4. ประยชน์ทีไเดຌรับ คุຌมคากับตຌนทุนของการควบคุมหรือเม 
ซึไงป็นขຌอมูลดียวกันกับบบR-IC2 ฿น (5) หรือผลการประมินการ
รายละอียดการควบคมุทีไยังมีอยู฿น (2) 

บบR-IC2 (5) 

(4) ความสีไยงทีไยังมีอยู  - ระบุความสีไยงทีไยังมีอยู ซึไงป็นขຌอมูลดียวกันกับบบR-IC2 ฿น (1) บบR-IC2 (1) 

(5)  ตัวบงชีๅ   - ระบุตัวบงชีๅความสีไยง ซึไงป็นขຌอมูลดียวกันกับบบ R-IC2 ฿น (6) บบR-IC2 (6) 

(6)  ปງาหมายตัวบงชีๅ   - ระบุปງาหมายตัวบงชีๅทีไระบุ฿น (6) ซึไงป็นขຌอมูลดียวกันกับบบR-IC2 ฿น 
(7) 

บบR-IC2 (7) 

(7)  หนวยนับ   - ระบุหนวยนับของตัวบงชีๅทีไระบุ฿น (6) ซึไงป็นขຌอมูลดียวกันกับบบR-IC2 

฿น (8) 

บบR-IC2 (8) 

(8)  งวดวลาทีไพบจุดออน  - ระบุงวด/วลาทีไพบหรือทราบความสีไยงทีไยังมีอยูตามทีไระบุ฿น (4)  

(9) การปรับปรุงการควบคุม  - ระบุการปรับปรุงการควบคุม ซึไงป็นนวทาง/ขຌอสนอนะ/วิธีการ
ด านินการพืไอจัดการความสีไยง ดยป็นวิธีการทีไจะชวยปງองกันหรือลด

บบR-IC2 (19) 
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บบฟอร์ม/ขຌอ/หัวตาราง ค าอธิบายการกรอกขຌอมูล/ตัวอยางการกรอก ความชืไอมยง 

อกาส฿นการกิดความสีไยง คือ กຌเขเม฿หຌกิดสาหตุความสีไยง หรือป็น
วิธีการลดผลกระทบจากความสีไยง ความสียหายจากความสีไยง กรณีทีไเม
สามารถกຌเขทีไสาหตุของความสีไยงเดຌ ซึไงป็นรายละอียดของขຌอมูล฿นบบ
R-IC2 ฿น (19) ดยอาจระบุขัๅนตอนป็นขຌอโ พืไอ฿หຌหในวิธีการด านินการทีไ
ชัดจนขึๅน 

(10)  ผลทีไคาดวาจะเดຌรับจากการ
ด านินงาน 

ผลทีไคาดวาจะเดຌรับจากการด านินงานตามวิธีการการปรับปรุงการควบคุม 
฿น (9)  

 

(11)  ห ลั ก ฐ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร
ด านินงาน 

ป็นตัวอยางอกสาร/หลักฐานประกอบการด านินงาน ฿หຌหนวยงานรายงาน
การด านินงานละนบอกสาร/หลักฐาน  

 

(12) ก าหนดลຌวสรใจ  - ระบุวันดือนปทีไจะด านินการตาม (9) ลຌวสรใจ ดยเมควรระบุป็น 30 

กันยายน ... ทัๅงหมด ตระบุตามกิจกรรมทีไก าหนด ซึไงอาจลຌวสรใจกอน 30 

กันยายน ... ละหาก฿น (9) ระบุขัๅนตอนป็นขຌอโ ละตละขຌอก าหนดลຌว
สรใจเมทากัน ควรระบุจ านกตามขัๅนตอน 

- 

(13) ผูຌรับผิดชอบ  - ระบุหนวยงาน/คณะบุคคล/ผูຌรับผิดชอบหลัก฿นการด านินการปรับปรุง
การควบคุม ฿น (9) ซึไงป็นขຌอมูลดียวกันกับบบR-IC2 ฿น (16) 

บบR-IC2 (16) 

(14) ผลการด านินงาน - ระบุผลการด านินงาน฿นลักษณะทีไสอดคลຌองกับวิธีการด านินการ ฿น (9) 
พืไอสนอ฿หຌหในผลการด านินงานตามผนทีไก าหนด ชน หาก฿น (9) ระบุ
วิธีการด านินงานป็นขຌอโ ฿หຌรายงานผลการด านินงาน฿นตละขຌอวา
ด านินการอยางเรบຌาง ป็นตຌน   

- 

(15) คาตัวบงชีๅ      - ฿หຌระบุคาตัวบงชีๅทีไก าหนด฿นผนฯ ณ ปัจจุบัน ดยระบุ฿หຌสอดคลຌองกับ
หนวยนับ ละคาปງาหมายทีไก าหนด หากยังเมมีผลทีไชัดจน ฿หຌระบุป็น N/A       
   - การรายงานผล ณ สิๅนเตรมาส  4 จะตຌองเมระบุ N/A ทัๅงนีๅ หากเม
สามารถบรรลุตามคาปງาหมายทีไระบุเวຌ ฿หຌรายงานสาหตุ/ปัญหาทีไท า฿หຌเม
สามารถจัดการความสีไยง฿หຌอยู฿นระดับทีไยอมรับเดຌ 

- 

(16) ส ถ า น ะ  ที ย บ กั บ  ผ น
  

฿หຌระบุสถานะของการด านินงานทียบกับผนวิธีการด านินการพืไอ
จัดการความสีไยง ดยระบุป็น (1) ยังเมเดຌด านินการ หรือ (2) อยูระหวาง
ด านินการ ยังเมลຌวสรใจ หรือ (3) ด านินการลຌวสรใจ  

- 

(17)  ประมินผลการจัดการ ฿หຌระบุผลการประมินผลการจัดการความสีไยง ดยระบุป็น (1) ยอมรับ
ความสีไยงเดຌ หรือ (2) ยังยอมรับความสีไยงเมเดຌ หรือ (3) ยังสรุปเมเดຌ 

 

(18) หมายหตุ    - ระบุขຌอมูลอืไนทีไตຌองการจຌง฿หຌทราบ นอกหนือจากทีไเดຌระบุลຌว 

   -  หากมีปัญหา/อุปสรรคตางโ ทีไท า฿หຌเมสามารถด านินงาน฿หຌป็นเปตาม
ผนละระยะวลาทีไก าหนดเวຌ ละเดຌด านินงานการกຌเขปัญหานัๅนอยางเร
บຌาง ฿หຌระบุ฿นบบฟอร์ม ระบุปัญหา/อุปสรรคละนวทางกຌเขพืไอ฿หຌการ
จัดการความสีไยงมีประสิทธิภาพมากขึๅน ละจัดท าป็นบันทึกขຌอความขຌามา
พืไอขอปรับวิธีการจัดการความสีไยงพืไอ฿หຌสามารถจัดการความสีไยงพืไอ฿หຌ
อยู฿นระดับทีไยอมรับเดຌ 

- 

- ชืไอผูຌรายงาน ต าหนงละ
วันทีไ 

- ลงลายมือชืไอ หรือ ลายซในคณบดี/ผูຌอ านวยการของคณะ/วิทยาลัย/ส านัก 

ทีไเดຌรับมอบหมาย฿หຌรับผิดชอบ฿นการจัดท า พรຌอมทัๅงต าหนงของผูຌรายงาน 

- 
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บบรายงานระดับมหาวิทยาลัย  
1. บบ R-IC3 ผลการวิคราะห์ ระบุ ประมินละจัดล าดับความสีไยง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

บบ R-IC3 

ผลการวิคราะห์ ระบุ ประมินละจัดล าดับความสีไยง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25….. 
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ค าอธิบายบบ R-IC3 

บบฟอร์ม/ขຌอ/หัวตาราง ค าอธิบายการกรอกขຌอมูล/ตัวอยางการกรอก 
ความ

ชืไอมยง 
- ปงบประมาณ  - ระบุปงบประมาณ ป็นปงบประมาณทีไจะด านินการตอเป - 

(1) ความสีไยง  - ระบุหตุการณ์ทีไเมพึงประสงค์ ซึไงอาจกิดขึๅน฿นอนาคต ละมีผลกระทบ หรือ
ท า฿หຌการด านินงานเมประสบความส ารใจตามวัตถุประสงค์ละปງาหมายของ
มหาวิทยาลัย รวมทัๅงกระทบตอความส ารใจตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมดຌาน
฿ดดຌานหนึไงหรือหลายดຌาน คือ  

1. ดຌานการด านินงาน (Operation) = O 

2. ดຌานความถูกตຌองชืไอถือเดຌของรายงานทางการงิน (Financial Reporting) = F 

3. ดຌานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระบียบ ขຌอบังคับ ฯลฯ (Compliance) = C  

   ดยมีขຌอมูล/สถิติรองรับการระบุ พืไอจะเดຌ฿ชຌประกอบการก าหนดตัวบงชีๅของ
ความสีไยง ชน ดຌานการสรຌางบัณฑิต: ผูຌส ารใจการศึกษาคณะ....สวน฿หญเมมีงาน
ท าหลังส ารใจการศึกษา พราะผลการศึกษารຌอยละของบัณฑิตทีไมีงานท าของ
มหาวิทยาลัย ป ....ทากับ 40 ทานัๅน ป็นตຌน ดยพิจารณาสรุปขຌอมูลทีไเดຌจาก
บบR-IC2 ฿น (1)  

บบR-IC2 

(1) 

(2) สาหตุหรือปัจจยัทีไ
ท า฿หຌกิดความสีไยง 

 - ระบุสาหตุหรือปัจจัยทีไท า฿หຌกิดความสีไยงทีไระบุ฿น (1) ดยชีๅ฿หຌหในวาสาหตุ
กิดจากตัวบุคคล ระบบ/กระบวนการ วัสดุอุปกรณ์ นยบาย  หรืออืไนโ ละ฿หຌ
อธิบายถึงลักษณะของสิไงทีไป็นสาหตุ ฿หຌชัดจน ชน จาก (1) อาจระบุสาหตุ฿น 
(2) ป็น การจัดกระบวนการรียนการสอนของมหาวิทยาลัยยังเมนຌนการจัด
ประสบการณ์ภาคสนาม฿นสถานประกอบการ หรือหลงงานทีไตรงกับสาขาวิชา 
ทาทีไควร ป็นตຌน ดยพิจารณาสรุปขຌอมูลทีไเดຌจากบบR-IC2 ฿น (2)  

บบR-IC2 

(2) 

(3) ประภทความสีไยง  - ระบุประภทความสีไยงซึไงสอดคลຌองกับสาหตุฯ ทีไระบุ฿น (2) ละสอดคลຌอง
กณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภาย฿น ดยลือกระบุป็นอยาง฿ดอยางหนึไง จาก
ประภทตางโ ดังนีๅ 
1. ดຌานทรัพยากร (การงิน งบประมาณ)                                
2. ดຌานทรัพยากร (ระบบทคนลยีสารสนทศ) 
3. ดຌานทรัพยากร (อาคารสถานทีไ ระบบสาธารณูปภค)            
4. ดຌานยุทธศาสตร์  หรือกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  

5. ดຌานนยบาย กฎหมาย ระบียบ ขຌอบังคับ                          

6. ดຌานการปฏิบัติงาน (กระบวนการบริหารหลักสูตร) 
7. ดຌานการปฏิบัติงาน (การบริหารงานวิจัย)                           
8. ดຌานการปฏิบัติงาน (ระบบงาน) 
9. ดຌานการปฏิบัติงาน (ระบบประกันคุณภาพ)                        
10. ดຌานบุคลากร 

11. ดຌานธรรมาภิบาล                                                     

12. ดຌานจรรยาบรรณของอาจารย์ละบุคลากร 

13. ดຌานอันตรายทีไกิดจากสารคมี สารทางชีวะ ละการผยพรชืๅอรค 

14. ดຌานความปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สิน                           
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บบฟอร์ม/ขຌอ/หัวตาราง ค าอธิบายการกรอกขຌอมูล/ตัวอยางการกรอก 
ความ

ชืไอมยง 
15. ดຌานอืไนโ (ระบุ) ชน ดຌานผลประยชน์ทับซຌอน ป็นตຌน 

(4) การควบคุมทีไมีอยู  - ระบุการควบคุมทีไมีอยูลຌว ซึไงป็นขัๅนตอน/วิธีปฏิบัติงาน/นยบาย/กฎกณฑ์ทีไ
฿ชຌปฏิบัติอยูส าหรับกิจกรรมตาง โ ทีไคาดวาจะจัดการความสีไยงทีไระบุ฿น (1) ชน 
จาก (1) อาจระบุ (4) ป็น มหาวิทยาลัยดยคณะวิชาตางโ เดຌก าหนด฿หຌนักศึกษา
ขຌาฝຄกงาน฿นสถานประกอบการป็นวลาเมนຌอยกวา  300 ชัไวมง ป็นตຌน ดย
พิจารณาสรุปขຌอมูลทีไเดຌจากบบR-IC2 ฿น (4)  

บบR-IC2 

(4) 

(5) การประมินผลการ
ควบคุม 

 - ระบุผลการประมินการควบคุมทีไมีอยู ทีไระบุ฿น (4) พืไอ฿หຌหในวาพียงพอละมี
ประสิทธิผลหรือเม ดยตอบค าถามตอเป 

1. การก าหนด/สัไงอยางป็นทางการ฿หຌปฏิบัติตามการควบคุมหรือเม 
2. มีการปฏิบัติจริงตามการควบคุมหรือเม 
3. ถຌามีการปฏิบัติจริง การควบคุมชวย฿หຌงานส ารใจตามวัตถุประสงค์ทีไก าหนด
หรือเม 
4. ประยชน์ทีไเดຌรับ คุຌมคากับตຌนทุนของการควบคุมหรือเม 
   ดยพิจารณาสรุปขຌอมูลทีไเดຌจากบบR-IC2 ฿น (5) กรณีทีไการควบคุมเมพียงพอ
ตอการจัดการความสีไยง ชน จากตัวอยางการระบุ (1) ละ (4) อาจระบุ (5) ป็น 

มหาวิทยาลัยยังเมมีการก าหนดมาตรการทีไชัดจนทีไสวนชวยสงสริมหรือสนับสนุน
฿หຌนักศึกษาขຌาฝຄกประสบการณ์฿นหลงงานทีไตรงตามสาขาวิชา  ดยการสรຌาง
ความรวมมือกับหลงงาน฿นอนาคตของนักศึกษา สงผล฿หຌนักศึกษาสวน฿หญยังเม
มีงานท าหลังส ารใจการศึกษา ป็นตຌน 

บบR-IC2 

(5) 

(6) ตัวบงชีๅความสีไยง  - ระบุตัวบงชีๅความสีไยง ดย฿น  1 ความสีไยงอาจมีตัวบงชีๅหลายตัวเดຌ ดยมีทัๅง 
ตัวบงชีๅทีไวัดระดับกระบวนการ ละตัวบงชีๅวัดระดับผลผลิต ดยพิจารณาสรุป
ขຌอมูลทีไเดຌจากบบR-IC2 ฿น (6)  

บบR-IC2 

(6) 

(7) ปງาหมายตัวบงชีๅ  - ระบุปງาหมายตัวบงชีๅทีไระบุ฿น (6) ดย฿ชຌคาปງาหมายตามผนกลยุทธ์ของ
หนวยงาน ทีไสอดคลຌองกับผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ดยพิจารณาสรุปขຌอมูลทีไ
เดຌจากบบR-IC2 ฿น (7)  

  

(8) หนวยนับ  - ระบุหนวยนับของตัวบงชีๅทีไระบุ฿น (6) ชน จากตัวอยางการระบุ (6) ฿หຌระบุ (7) 

ป็น คะนน, รຌอยละ ป็นตຌน 

  

(9) ขຌอความระบุความ
รุนรง 

 - ระบุผลกระทบจะกิดขึๅนจากความสีไยงทีไระบุ฿น (1) ซึไงป็นการสรุปขຌอมูลทีไเดຌ
จากบบR-IC2 ฿น (9) ดยนวทางการระบุ ฿หຌพิจารณาจากหลักกณฑ์
ประกอบการพิจารณาระดับความสีไยง  ชน จากตัวอยางการระบุ (1) อาจระบุ (9) 

ป็น สงผล฿หຌความพึงพอ฿จ/ความนิยมตอสาขาวิชา หลือรຌอยละ 40 ทานัๅน, ผล
การด านินงานดຌานการสรຌางบัณฑิตของสาขาวิชา...เมบรรลุตามปງาหมายทีไก าหนด 

ป็นตຌน 

บบR-IC2 

(9) 

(10) ขຌอความระบุอกาส  - ระบุอกาสหรือความถีไ฿นการความสีไยงทีไระบุ฿น (1)  ซึไงป็นการสรุปขຌอมูลทีไเดຌ
จากบบR-IC2 ฿น  (10) ดยนวทางการระบุ ฿หຌพิจารณาจากหลักกณฑ์
ประกอบการพิจารณาระดับความสีไยงชน จากตัวอยางการระบุ (1) อาจระบุ (10) 

ป็น  ป็นประจ าทุกป, 2-3 ปตอครัๅง, รຌอยละ 60 ของผูຌส ารใจการศึกษาทัๅงหมด 

(ตัวตัๅง=30x100 ตัวหาร=50) ป็นตຌน 

บบR-IC2 

(10) 
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บบฟอร์ม/ขຌอ/หัวตาราง ค าอธิบายการกรอกขຌอมูล/ตัวอยางการกรอก 
ความ

ชืไอมยง 
(11) ระดับความรุนรง  - ระบุตัวลข จาก 1 - 5 พืไอบอกคาความรุนรงจากการกิดความสีไยง ทีไ

สอดคลຌองกับการระบุ฿น (9) ละ฿ชຌหลักกณฑ์ประกอบการพิจารณาระดับความ
สีไยง ประกอบ ชน จากตัวอยางการระบุ (9) จะเดຌ (11) ป็น 4, 3 ป็นตຌน 

  

(12) ระดับอกาส  - ระบุตัวลข จาก 1 - 5 พืไอบอกคาอกาส฿นการกิดความสีไยง ทีไสอดคลຌองกับ
การระบุ฿น (10) ละ฿ชຌหลักกณฑ์ประกอบการพิจารณาระดับความสีไยง 
ประกอบ ชน จากตัวอยางการระบุ (10) จะเดຌ (12) ป็น 5, 2, 3 ป็นตຌน 

  

(13) ผลคณู  - ระบุผลคูณระหวางระดับความรุนรงกับระดับอกาส ดยอาตัวลข฿น (11) 

คูณกับตัวลข฿น (12) 

  

(14) ระดับความสีไยง  - ระบุระดับความสีไยง ดยอาผลคูณ฿น (13) เปทียบกับ Risk Matrix: ส าหรับ
วัดระดับของความสีไยง 

  

(15) วิธีจัดการความสีไยง  - ระบุวิธีจัดการความสีไยงทีไหมาะสมกับสาหตุความสีไยง ดยพิจารณาลือกจาก
วิธีการจัดการบบ 4T ดังนีๅ  
1. Take: ยอมรับความสีไยง           2. Treat: ลด/ควบคุมความสีไยง  
3. Terminate: หลีกลีไยงความสีไยง ละ 4. Transfer: กระจาย/อนความสีไยง    
ซึไ ง฿นการระบุ ฿หຌ ระบุ ฉพาะชืไอภาษาอั งกฤษ ท านัๅน ชน Take, Treat, 

Terminate, Transfer ป็นตຌน  

  

(16) ผูຌรับผิดชอบ  - ระบุหนวยงาน/คณะบุคคล/ผูຌรับผิดชอบหลัก฿นการด านินการพืไอจัดการความ
สีไยง฿น (7) ดยระบุผูຌรับผิดชอบหลัก ละผูຌรับผิดชอบรวม฿นตละประดในความ
สีไยง 

 

(17) การจัดการบบ R 

(Risk : ความสีไยง)  
 - ระบุ  กรณีทีไป็นความสีไยงทีไสงผลกระทบตอวัตถุประสงค์฿นภาพรวมระดับ
มหาวิทยาลัย ละเมสามารถจัดการ฿หຌอยู฿นระดับทีไยอมรับเดຌ ภาย฿ตຌการบริหาร
ละจัดการของหนวยงาน฿ดหนวยงานหนึไงภาย฿นคณะ/หนวยงาน ตຌองอาศัยความ
รวมมือจากหนวยงานตางโ หรือตຌองบูรณาการการด านินงานจากหลายหนวยงาน 

พืไอจะเดຌก าหนดป็นผนบริหารความสีไยงระดับมหาวิทยาลัยตอเป ดยป็นผล
การพิจารณาของผูຌบริหารหนวยงาน฿นส านักงานอธิการบดีรวมกับหนวยงานทีไ
กีไยวขຌอง ละเดຌรับความหในชอบจากคณะกรรมการบริหารความสีไยงฯ ระดับ
มหาวิทยาลัย  

  

(18) การจัดการบบ IC 

(Internal Control : 

ควบคุมภาย฿น) 

 - ระบุ  กรณีทีไป็นความสีไยงทีไกีไยวขຌองกับการปรับปรุง กຌเข  หรือพัฒนา
กระบวนการปฏิบัติงานของระดับมหาวิทยาลัย ซึไงสามารถจัดการ฿หຌอยู฿นระดับทีไ
ยอมรับเดຌ ภาย฿ตຌการบริหารละจัดการของหนวยงาน฿ดหนวยงานหนึไ งภาย฿น
คณะ/หนวยงาน พืไอจะเดຌก าหนดป็นผนการปรับปรุงการควบคุมภาย฿นระดับ
คณะ/หนวยงานตอเป ดยป็นผลการพิจารณาของผูຌบริหารหนวยงาน฿นส านักงาน
อธิการบดีรวมกับหนวยงานทีไ กีไยวขຌอง  ละเดຌรับความหในชอบจากคณะ
กรรมการบริหารความสีไยงฯ ระดับมหาวิทยาลัย  

  

(19) นวทาง/
ขຌอสนอนะ/วิธีการ
ด านินการพืไอ
จัดการความสีไยง 

 - ระบุนวทาง/ขຌอสนอนะ/วิธีการด านินการพืไอจัดการความสีไยง ซึไงป็นการ
สรุปขຌอมูลทีไเดຌจากบบR-IC1 ขຌอ 8 หรือจากการประชุมพิจารณารวมกันของ
บุคลากร฿นหนวยงาน ดยป็นวิธีการทีไจะชวยอกาส฿นการกิดความสีไยง คือ 
กຌเขเม฿หຌกิดสาหตุความสีไยง หรือป็นวิธีการลดผลกระทบจากความสีไยง ความ

บบR-IC2 

(19) 
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บบฟอร์ม/ขຌอ/หัวตาราง ค าอธิบายการกรอกขຌอมูล/ตัวอยางการกรอก 
ความ

ชืไอมยง 
สียหายจากความสีไยง กรณีทีไเมสามารถกຌเขทีไสาหตุของความสีไยงเดຌ  ดย
พิจารณาสรุปขຌอมูลทีไเดຌจากบบR-IC2 ฿น (19)  

(20) หมายหต ุ  - ระบุขຌอมูลอืไนทีไตຌองการจຌง฿หຌทราบ ชน วิธีด านินการละอกสารหลักฐานทีไ
กีไยวขຌอง ป็นตຌน นอกหนือจากทีไเดຌระบุลຌว 
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2. บบ PR2 ผนบริหารความสีไยง ระดับมหาวิทยาลัย 

บบ PR2  

ผนบริหารความสีไยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ........ 
 

ดຌานการด านินงาน/ 
ขัๅนตอนหลัก/
วัตถุประสงค์
ขัๅนตอนหลัก 

ความสีไยง 
สาหตุหรือ

ปัจจัยทีไท า฿หຌ
กิดความสีไยง 

ตัว
บงชีๅ
ความ
สีไยง ป

ງาห
มา

ยต
ัวบ

งช
ีๅ 

หน
วย

นับ
 

วิธีการด านินการพืไอ
จัดการความสีไยง 

ผลทีไคาดวาจะเดຌรับ
จากการด านินงาน 

หลักฐาน
ประกอบการ
ด านินงาน 

ก าหนด 

ลຌวสรใจ 

ผูຌรับผิดชอบ 

หมายหต ุ ผูຌรับผิดชอบ
หลัก 

ผูຌรับผิดชอบ
รวม  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)  
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ค าอธิบายบบ PR2 

 

บบฟอร์ม/ขຌอ/หัวตาราง ค าอธิบายการกรอกขຌอมูล/ตัวอยางการกรอก 
ความ 

ชืไอมยง 
- ชืไอรายงาน  - ระบุชืไอรายงานป็น "ผนบริหารความสีไยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าป

งบประมาณ พ.ศ. ........" 
- 

- งวดรายงาน  - ระบุ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. .........  - 

(1) ดຌ า น ก า ร ด า  นิ น ง า น /
ขัๅนตอนหลัก/วัตถุประสงค์
ขัๅนตอนหลัก 

 - ระบุอยาง฿ดอยางหนึไงจาก ดังนีๅ การสรຌางบัณฑิต, การวิจัย, การบริการ
วิชาการ หรือการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม , ขัๅนตอนหลัก, หัวขຌอรอง (ถຌามี), 
หัวขຌอยอย (ถຌามี) ละวัตถุประสงค์ของขัๅนตอนหลักของมหาวิทยาลัย ซึไงป็น
ขຌอมูลดียวกันกับบบR-IC3 ขຌอ 1-3 ดย฿นการระบุ฿หຌพิมพ์ยกคนละบรรทัด
ภาย฿นคอลัมน์ดียวกัน  

บบR-IC3 

ขຌอ 1-3 

(2) ความสีไยง  - ระบุหตุการณ์ทีไเมพึงประสงค์ ซึไงอาจกิดขึๅน฿นอนาคต ละมีผลกระทบ 

หรือท า฿หຌการด านินงานเมประสบความส ารใจตามวัตถุประสงค์ละปງาหมาย
ของหนวยงาน ซึไงป็นขຌอมูลดียวกันกับบบR-IC3 ฿น (1) 

บบR-IC3 (1) 

(3) สาหตุหรือปัจจัยทีไท า฿หຌ
กิดความสีไยง 

 - ระบุสาหตุหรือปัจจัยทีไท า฿หຌกิดความสีไยงทีไระบุ฿น (1) ซึไงป็นขຌอมูล
ดียวกันกับบบR-IC3 ฿น (2) 

บบR-IC3 (2) 

(4) ตัวบงชีๅความสีไยง  - ระบุตัวบงชีๅความสีไยง ซึไงป็นขຌอมูลดียวกันกับบบR-IC3 ฿น (6) บบR-IC3 (6) 

(5) ปງาหมายตัวบงชีๅ  - ระบุปງาหมายตัวบงชีๅทีไระบุ฿น (4) ซึไงป็นขຌอมูลดียวกันกับบบR-IC3 ฿น (7) บบR-IC3 (7) 

(6) หนวยนับ  - ระบุหนวยนับของตัวบงชีๅทีไระบุ฿น (5) ซึไงป็นขຌอมูลดียวกันกับบบR-IC3(8) บบR-IC3 (8) 

(7) วิ ธี การด า นินการ พืไ อ
จัดการความสีไยง 

 - ระบุนวทาง/ขຌอสนอนะ/วิธีการด านินการพืไอจัดการความสีไยง ดยป็น
วิธีการทีไจะชวยอกาส฿นการกิดความสีไยง คือ กຌเขเม฿หຌกิดสาหตุความ
สีไยง หรือป็นวิธีการลดผลกระทบจากความสีไยง ความสียหายจากความสีไยง 
กรณีทีไเมสามารถกຌเขทีไสาหตุของความสีไยงเดຌ ซึไงป็นรายละอียดของขຌอมูล
฿นบบR-IC3 ฿น (19) ดยอาจระบุขัๅนตอนป็นขຌอโ  พืไอ฿หຌ หในวิธีการ
ด านินการทีไชัดจนขึๅน 

บบR-IC3 

(19) 

(8) ผลทีไคาดวาจะเดຌรับจาก
การด านินงาน 

ผลทีไคาดวาจะเดຌรับจากการด านินงานตามวิธีการด านินการพืไอจัดการความ
สีไยง (7)  

- 

(9) หลักฐานประกอบการ
ด านินงาน 

ป็นตัวอยางอกสาร/หลักฐานประกอบการด านินงาน ฿หຌหนวยงานรายงาน
การด านินงานละนบอกสาร/หลักฐาน  

- 

(10) ก าหนดลຌวสรใจ ระบุวันดือนปทีไจะด านินการตาม (7) ลຌวสรใจ ดยเมควรระบุป็น 30 
กันยายน ... ทัๅงหมด ตระบุตามกิจกรรมทีไก าหนด ซึไงอาจลຌวสรใจกอน 30 
กันยายน ... ละหาก฿น (7) ระบุขัๅนตอนป็นขຌอโ ละตละขຌอก าหนดลຌว
สรใจเมทากัน ควรระบุจ านกตามขัๅนตอน 

- 

(11) ผูຌรับผิดชอบ - ระบุหนวยงาน/คณะบุคคล/ผูຌรับผิดชอบหลัก฿นการด านินการพืไอจัดการ
ความสีไยง฿น (7) ซึไงป็นขຌอมูลดียวกันกับบบR-IC3 ฿น (16) ดยระบุ
ผูຌรับผิดชอบหลัก ละผูຌรับผิดชอบรวม฿นตละประดในความสีไยง  

บบR-IC3  
(16) 

(12) หมายหตุ  - ระบุขຌอมูลอืไนทีไตຌองการจຌง฿หຌทราบ นอกหนือจากทีไเดຌระบุลຌว - 
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3. บบ ปอ.2 รายงานการประมินองค์ประกอบของการควบคุมภาย฿น 

บบ ปอ.2 
ชืไอหนวยรับตรวจ  

รายงานผลการประมินองค์ประกอบของการควบคุมภาย฿น 
ณ วันทีไ 30 ดือน กันยายน พ.ศ. 25...... 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภาย฿น 
(1) 

ผลการประมิน/ ขຌอสรุป 
(2) 

1. สภาพวดลຌอมการควบคุม 

    1.1 .......................................................... 
    1.2 .......................................................... 

ฯลฯ  

 

2. การประมินความสีไยง 
    2.1 ........................................................... 
    2.2 ........................................................... 

ฯลฯ 

 

3. กิจกรรมการควบคุม 
    3.1 ........................................................... 
    3.2 ........................................................... 

ฯลฯ 

 

4. สารสนทศละการสืไอสาร 
    4.1 ........................................................... 
    4.2 ........................................................... 

ฯลฯ 

 

5. การติดตามประมินผล 
    5.1 ........................................................... 
    5.2 .......................................................... 

ฯลฯ 

 

 
 

ผลการประมินดยรวม  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
                 ชืไอผูຌรายงาน ........................................... 

                 (ชืไอหัวหนຌาหนวยรับตรวจ) 
         ต าหนง.................................................... 
         วันดือนปี........................................... 
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ค าอธิบายบบ ปอ.2 

บบฟอร์ม/ขຌอ/หัวตาราง ค าอธิบายการกรอกขຌอมูล/ตัวอยางการกรอก ความชืไอมยง 
- ชืไอหนวยรับตรวจ  - ระบุชืไอ "มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี" ซึไงมีฐานะป็นหนวยรับ

ตรวจ 

- 

- ชืไอรายงาน  - ระบุชืไอรายงานป็น "รายงานผลการประมินองค์ประกอบของ
การควบคุมภาย฿น" 

- 

- งวดรายงาน  - ระบุวันสุดทຌายของรอบระยะวลา฿นการประมินองค์ประกอบ
ของการควบคุมภาย฿น ดยระบุป็น "ณ วันทีไ 30 ดือน กันยายน 
พ.ศ. 25....." ละระบุปลง฿น.....ลຌวตปงบประมาณ 

- 

(1) องค์ประกอบของการ
ควบคุมภาย฿น 

 - ระบุขຌอมูลสรุปการควบคุมภาย฿นของตละองค์ประกอบ ดย
ระบุ฿หຌสอดคลຌองกณฑ์มาตรฐานทีไก าหนด (ดยสามารถดูตัวอยาง
การรายงานเดຌจากคูมือนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภาย฿น
ละการประมินการควบคุมภาย฿นของส านักงานการตรวจงิน
ผนดิน 

- 

(2) ผลการประมิน/ 
ขຌอสรุป 

 - ระบุผลการประมิน/ขຌอสรุปของตละองค์ประกอบของการ
ควบคุมภาย฿น พรຌอมจุดออน  หรือความสีไยงทีไยั งมีอยู  ซึไ ง
สอดคลຌองกับความสีไยงตามบบR-IC3 (1) ละสามารถระบุ
องค์ประกอบของการควบคุมภาย฿นทีไพบจุดออน หรือความสีไยง 
ตามความชืไอมยงวัตถุประสงค์ละขัๅนตอนการด านินงานดຌาน
ตางโ ของมหาวิทยาลัยกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภาย฿น ละมาตรฐานการควบคุมภาย฿น 

บบR-IC3 (1) 

- ผลการประมินดยรวม  - ระบุสรุปผลการประมินดยรวมขององค์ประกอบของการ
ควบคุมภาย฿น ซึไงป็นการสรุปจากผลการประมิน/ ขຌอสรุป฿น (2) 

- 

- ชืไอผูຌรายงาน ต าหนง
ละวันทีไ 

 - ลงลายมือชืไอ หรือ  ลายซในของอธิการบดีมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ซึไงป็นหัวหนຌาหนวยรับตรวจ หรือผูຌบริหาร หรือผุຌ
รับผิดชอบ฿นการปฏิบัติราชการหรือการบริหารของหนวยรับตรวจ 

พรຌอมทัๅงต าหนงละลงวันทีไ ดือน ป พ.ศ. ทีไจัดท าสรใจสิๅน 

- 
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4. บบ ปอ. 3  
บบ ปอ. 3 

รายงานผนการปรับปรุงการควบคุมภาย฿น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ........ 
ส าหรับงวดปีสิๅนสุดวันทีไ 30 ดือนกันยายน พ.ศ. 25......... 

 

กระบวนการปฏิบัติงาน/
ครงการ/กิจกรรม/ดຌานของ

งานทีไประมินละ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

ความสีไยงทีไ
ยังมีอยู 

ตัวบงชีๅ
ความสีไยง 
 

ปງาหมาย
ตัวบงชีๅ 

หนวย
นับ 

งวด/วลาทีไ
พบจุดออน 

การปรับปรุง
การควบคุม 

ผลทีไคาดวาจะ
เดຌรับจากการ
ด านินงาน 

หลักฐาน
ประกอบการ
ด านินงาน  

ก าหนด 
ลຌว
สรใจ 

ผูຌรับผิดชอบ 

หมายหตุ ผูຌรับผิดชอบ
หลัก 

ผูຌรับผิดชอบ
รวม 

 (1)  (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 

       

 
ชืไอผูຌรายงาน .............................................................. 

                   (ชืไอหัวหนຌาหนวยรับตรวจ) 
         ต าหนง..................................................................... 
         วันดือนปี................................................................... 
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ค าอธิบายบบ ปอ.3 

บบฟอร์ม/ขຌอ/หัวตาราง ค าอธิบายการกรอกขຌอมูล/ตัวอยางการกรอก 
ความ 

ชืไอมยง 
- ชืไอหนวยรับตรวจ  - ระบุชืไอ "มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี" ซึไงมีฐานะป็นหนวยรับตรวจ - 

- ชืไอรายงาน  - ระบุชืไอรายงานป็น "รายงานผนการปรับปรุงการควบคุมภาย฿น" - 

- งวดรายงาน  - ระบุวันสุดทຌายของรอบระยะวลาของผนการปรับปรุงการควบคุมภาย฿น 
ดยระบุป็น "ณ วันทีไ 30 ดือน กันยายน พ.ศ. 25....." ละระบุปลง฿น.....
ลຌวตปงบประมาณ 

- 

(1) กระบวนการปฏิบัติงาน/
ค ร งกา ร /กิ จก รรม / 
ดຌานของงานทีไประมิน 

ละวัตถุประสงค์ของ
การควบคุม 

 - ระบุรายละอียดกระบวนการปฏิบัติงาน/ครงการ/กิจกรรม/ดຌานของงาน
ทีไประมิน ซึไงป็นกระบวนการยอยตไ ากวาขัๅนตอนหลักทีไก าหนด หรืออาจ
ป็นหัวขຌอรอง/หัวขຌอยอยของขัๅนตอนหลักของมหาวิทยาลัย  ละระบุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมดังกลาว ซึไงป็นขຌอมูลยอยจากบบR-IC2 ขຌอ 1, 

2, 2.1, 2.2 ดย฿นการระบุ฿หຌพิมพ์ยกคนละบรรทัดภาย฿นคอลัมน์ดียวกัน  

บบR-IC3 

ขຌอ 1,2, 

2.1,2.2 

(2) ความสีไยงทีไยังมีอยู  - ระบุความสีไยงทีไยังมีอยู ซึไงป็นขຌอมูลดียวกันกับบบR-IC3 ฿น (1) ซึไง
สรุปมาจากบบR-IC2 ฿น (1)  

บบR-IC3  

(1) 

(3) ตัวบงชีๅความสีไยง  - ระบุตัวบงชีๅความสีไยง ซึไงป็นขຌอมูลดียวกันกับบบR-IC3 ฿น (6)            
 

บบR-IC3 

(6) 
(4) ปງาหมายตัวบงชีๅ  - ระบุปງาหมายตัวบงชีๅทีไระบุ฿น (3) ซึไงป็นขຌอมูลดียวกันกับบบR-IC3 ฿น 

(7)  

บบR-IC3 

(7) 
(5) หนวยนับ - ระบุหนวยนับของตัวบงชีๅทีไระบุ฿น (4) ซึไงป็นขຌอมูลดียวกันกับบบR-IC3 

฿น (8)  

บบR-IC3 

(8) 
(6) งวด/วลาทีไพบจุดออน  - ระบุงวด/วลาทีไพบหรือทราบความสีไยงทีไยังมีอยูตามทีไระบุ฿น (2) - 

(7) การปรับปรุงการควบคุม  - ระบุการปรับปรุงการควบคุม  ซึไงป็นนวทาง/ขຌอสนอนะ/วิธีการ
ด านินการพืไอจัดการความสีไยง ดยป็นวิธีการทีไจะชวยปງองกันหรือลด
อกาส฿นการกิดความสีไยง คือ กຌเขเม฿หຌกิดสาหตุความสีไยง หรือป็น
วิธีการลดผลกระทบจากความสีไยง ความสียหายจากความสีไยง กรณีทีไเม
สามารถกຌเขทีไสาหตุของความสีไยงเดຌ ซึไงป็นรายละอียดของขຌอมูล฿น
บบR-IC3 ฿น (19) ดยอาจระบุขัๅนตอนป็นขຌอโ พืไอ฿หຌ หในวิธีการ
ด านินการทีไชัดจนขึๅน 

บบR-IC3 

(19) 

(8) ผลทีไคาดวาจะเดຌรับจาก
การด านินงาน    

ผลทีไคาดวาจะเดຌรับจากการด านินงานตามวิธีการการปรับปรุงการควบคุม 

฿น (7)   

- 

(9) หลักฐานประกอบการ
ด านินงาน 

ป็นตัวอยางอกสาร/หลักฐานประกอบการด านินงาน ฿หຌหนวยงานรายงาน
การด านินงานละนบอกสาร/หลักฐาน   

- 

(10) ก าหนดลຌวสรใจ  - ระบุวันดือนปทีไจะด านินการตาม (5) ลຌวสรใจ ดยเมควรระบุป็น 30 

กันยายน ... ทัๅงหมด ตระบุตามกิจกรรมทีไก าหนด ซึไงอาจลຌวสรใจกอน 30 

กันยายน ... ละหาก฿น (7) ระบุขัๅนตอนป็นขຌอโ ละตละขຌอก าหนดลຌว
สรใจเมทากัน ควรระบุจ านกตามขัๅนตอน 

- 
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บบฟอร์ม/ขຌอ/หัวตาราง ค าอธิบายการกรอกขຌอมูล/ตัวอยางการกรอก 
ความ 

ชืไอมยง 
(11) ผูຌรับผิดชอบ - ระบุหนวยงาน/คณะบุคคล/ผูຌรับผิดชอบหลัก฿นการด านินการพืไอจัดการ

ความสีไยง฿น (7) ซึไงป็นขຌอมูลดียวกันกับบบR-IC3 ฿น (16) ดยระบุ
ผูຌรับผิดชอบหลัก ละผูຌรับผิดชอบรวม฿นตละประดในความสีไยง    

บบR-IC3 

(16) 

(12) หมายหตุ  - ระบุรายละอียดพิไมติม กรณีทีไตຌองการ฿หຌทราบรายละอียดอืไนโ 
นอกหนือจากทีไเดຌระบุลຌว 

- 

- ชืไอผูຌรายงาน ต าหนง
ละวันทีไ 

 - ลงลายมือชืไอ หรือ ลายซในของอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึไง
ป็นหัวหนຌาหนวยรับตรวจ หรือผูຌบริหาร หรือผุຌรับผิดชอบ฿นการปฏิบัติ
ราชการหรือการบริหารของหนวยรับตรวจ พรຌอมทัๅงต าหนงละลงวันทีไ 
ดือน ป พ.ศ. ทีไจัดท าสรใจสิๅน 

- 

 

 

 
หมายหตุ  

คอลัมน์หมายลข (1), (2), (6), (7), (10) – (12) ป็นบบ ปอ. 3 ตามนวทาง : การจัดวางระบบ
การควบคุมภาย฿น ละการประมินผลการควบคุมภาย฿น ของส านักงานการตรวจงินผนดิน  

ส าหรับคอลัมน์หมายลข (3) – (5) ละ (8) – (9) ป็นบบรายงานทีไมหาวิทยาลัยพิไมติมหัวขຌอ฿น
บบรายงาน พืไอ฿หຌสามารถก ากับติดตามการด านินงานตามวิธีการปรับปรุงควบคุมภาย฿น     
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5. บบ ปอ.1 
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ค าอธิบายบบ ปอ.1 

บบฟอร์ม/ขຌอ/หัวตาราง ค าอธิบายการกรอกขຌอมูล/ตัวอยางการกรอก ความชืไอมยง 
- ชืไอรายงาน  - ระบุป็น "หนังสือรับรองการประมินผลการควบคุมภาย฿น" - 

- ผูຌรับรายงาน  - ระบุผูຌรับรายงาน เดຌก คณะกรรมการตรวจงินผนดิน ผูຌก ากับดูล
หนวยรับตรวจ ละคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการ
ตรวจสอบละประมินผลภาครับราชการ (ถຌามี) ซึไง฿นทีไนีๅ ฿หຌระบุป็น 

"คณะกรรมการตรวจงินผนดิน" 

- 

  วรรครก     

- ชืไอหนวยรับตรวจ  - ระบุชืไอ "มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี" ซึไงมีฐานะป็นหนวยรับตรวจ - 

- สิๅนสุดวันทีไ....ดือน..........
พ.ศ. ........... 

 - ระบุป็น "สิๅนสุดวันทีไ 30 ดือน กันยายน พ.ศ. 25.....(ระบุป พ.ศ. ทีไ
ท าการประมินขณะนัๅน) 

- 

  วรรคสอง     

- สรุปผลการประมินระบบ
การควบคุมภาย฿นวาป็นเป
ตามทีไหนวยรับตรวจก าหนด 

มี ค ว าม พี ย งพอ  บร ร ลุ
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง ก า ร
ควบคุมภาย฿นหรือหม 

 - ลือกรายงานตามกรณีทีไประมินพบ ดย 

1) กรณีเมพบจุดออนของการควบคุมภาย฿น ฿หຌระบุ "จากผลการ
ประมินดังกลาวหในวาการควบคุมภาย฿นของ (ชืไอหนวยรับตรวจ) 
ส าหรับปสิๅนสุดวันทีไ 30 ดือน กันยายน พ.ศ. 25..... (ปปัจจุบัน) ป็นเป
ตามระบบการควบคุมภาย฿นทีไก าหนดเวຌ มีความพียงพอละบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภาย฿นตามทีไกลาว฿นวรรครก " 

2) กรณีพบจุดออนของการควบคุมภาย฿น ฿หຌระบุ "จากผลการประมิน
ดังกลาวหในวาการควบคุมภาย฿นของ (ชืไอหนวยรับตรวจ) ส าหรับ          
ปสิๅนสุดวันทีไ 30 ดือน กันยายน พ.ศ. 25..... (ปปัจจุบัน) ป็นเปตาม
ระบบการควบคุมภาย฿นทีไก าหนดเวຌ  มีความพียงพอละบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภาย฿นตามทีไ กลาว฿นวรรครก 

    อนึไ ง  การควบคุมภาย฿นยั งคงมี จุ ดออนทีไ มี นั ยส าคัญดั งนีๅ 
      1. ……….......................................................................................  
      2. ……….......................................................................................         
     ดยลือกบบรายงานลຌวตกรณี 

- 

- ชืไอผูຌรายงาน ต าหนงละ
วันทีไ 

 - ลงลายมือชืไอ หรือ ลายซในของอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ซึไงป็นหัวหนຌาหนวยรับตรวจ หรือผูຌบริหาร หรือผุຌรับผิดชอบ฿นการ
ปฏิบัติราชการหรือการบริหารของหนวยรับตรวจ พรຌอมทัๅงต าหนง
ละลงวันทีไ ดือน ป พ.ศ. ทีไรายงาน 

- 
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6. บบ MPR2  
บบ MPR2 

รายงานผลการด านินงานตามผนบริหารความสีไยง ระดับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25…… 
ณ สิๅนเตรมาส …… (ณ .................. 25……)  

 

 

ผนการด านนิงาน ผลการด านินงาน 

ดຌานการด านินงาน/ 
ขัๅนตอนหลัก/
วัตถุประสงค์
ขัๅนตอนหลัก 

ความ
สีไยง 

สาหตุหรือ
ปัจจัยทีไท า฿หຌ
กิดความสีไยง 

ตัว
บงชีๅ
ความ
สีไยง ป

ງาห
มา

ยต
ัวบ

งช
ีๅ 

หน
วย

นับ
 

วิธีการ
ด านินการ
พืไอจัดการ
ความสีไยง 

ผลทีไคาด
วาจะเดຌรับ
จากการ

ด านินงาน 

หลักฐาน
ประกอบการ
ด านินงาน 

ก าหนด 

ลຌว
สรใจ 

ผูຌรับผิดชอบ 

ผลการ
ด านินงาน 

คาตัว
บงชีๅ  

สถานะ
ทียบ
กับ
ผน 

ประมนิผล
การจัดการ 

หมายหต ุ

ผูຌรับผิดชอบ
หลัก 

ผูຌรับผิดชอบ
รวม 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 
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ค าอธิบายบบ MPR2 

บบฟอร์ม/ขຌอ/หัวตาราง ค าอธิบายการกรอกขຌอมูล/ตัวอยางการกรอก 
ความ 

ชืไอมยง 
- ชืไอรายงาน  - ระบุชืไอรายงานป็น "รายงานผลการด านินงานตามผนบริหาร

ความสีไยง ระดับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปงบประมาณ 
พ.ศ. 25..." 

- 

- ปงบประมาณ  - ระบุปงบประมาณของผนทีไท าการติดตามผล - 
- ณ สิๅนเตรมาส ........ 

(ณ.............25....) 

- ระบุปงบประมาณของผนทีไท าการติดตามผล ละระบุครัๅงทีไละ
วันดือนป ทีไป็นรอบของการติดตาม ตามปฏิทินการบริหารความ
สีไยงละควบคุมภาย฿น ดังนีๅ 
1) ระบุป็น "ณ สิๅนเตรมาส 2 (ณ 31 มีนาคม 25....) 

2) ระบุป็น "ณ สิๅนเตรมาส 3 (ณ 30 มิถุนายน 25....) 

3) ระบุป็น "ณ สิๅนเตรมาส 4 (ณ 30 กันยายน 25....) 

- 

(1) ดຌานการด านินงาน/ 
ขัๅนตอนหลัก/วตัถุประสงค์
ขัๅนตอนหลัก 

 - ระบุหมือนกับบบPR2 ฿น (1) ดย฿นการระบุ฿หຌพิมพ์ยกคนละ
บรรทดัภาย฿นคอลมัน์ดยีวกัน  

บบPR2 ฿น (1) 

(2) ความสีไยง  - ระบุหมือนกับบบPR2 ฿น (2) บบPR2 ฿น (2) 
(3) สาหตุหรือปัจจัยทีไท า฿หຌ กิด

ความสีไยง 
 - ระบุหมือนกับบบPR2 ฿น (3) บบPR2 ฿น (3) 

(4) ตัวบงชีๅความสีไยง  - ระบุหมือนกับบบPR2 ฿น (4) บบPR2 ฿น (4) 
(5) ปງาหมายตัวบงชีๅ  - ระบุหมือนกับบบPR2 ฿น (5) บบPR2 ฿น (5) 
(6) หนวยนับ  - ระบุหมือนกับบบPR2 ฿น (6) บบPR2 ฿น (6) 
(7) วิธีการด านินการพืไอจัดการ

ความสีไยง 
 - ระบุหมือนกับบบPR2 ฿น (7) บบPR2 ฿น (7) 

(8) ผลทีไคาดวาจะเดຌรับจากการ
ด านินงาน 

ผลทีไคาดวาจะเดຌรับจากการด านนิงานตามวิธีการด านินการพืไอ
จัดการความสีไยง (7)  

บบPR2 ฿น (8) 

(9) หลักฐานประกอบการด านินงาน ป็นตัวอยางอกสาร/หลักฐานประกอบการด านินงาน  ทีไสอดคลຌอง
กับผลการด านินงาน (12) ฿นตละวิธีการจัดการความสีไยง พรຌอม
ทัๅงนบอกสารหลักฐานประกอบการด านินงานมายังผูຌรับผดิชอบ
หลัก พืไอจัดสงมายังกองผนงาน ณ สิๅนเตรมาส 4 ของทุกป   

บบPR2 ฿น (9) 

(10) ก าหนดลຌวสรใจ - ระบุหมือนกับบบPR2 ฿น (10) บบPR2 ฿น (10) 
(11) ผูຌรับผิดชอบ - ระบุหนวยงาน/คณะบุคคล/ผูຌรับผิดชอบหลัก฿นการด านินการพืไอ

จัดการความสีไยง฿น (7) ซึไงป็นขຌอมูลดียวกันกับบบR-IC3 ฿น (16) 
ดยระบุผูຌรับผิดชอบหลัก ละผูຌรับผิดชอบรวม฿นตละประดใน
ความสีไยง  

บบR-IC3  
(16) 

(12) ผลการด านินงาน - ระบุผลการด านินงาน฿นลักษณะทีไสอดคลຌองกับวิธีการด านินการ
พืไอจัดการความสีไยง (7) พืไอสนอ฿หຌหในผลการด านินงานตาม
ผนทีไก าหนด ชน หาก฿น (7) ระบุวิธีการด านินงานป็นขຌอโ ฿หຌ
รายงานผลการด านินงาน฿นตละขຌอวาด านินการอยางเรบຌาง ป็น
ตຌน ดยผูຌรับผิดชอบรวมจะตຌองรายงานผลการด านินงานมายัง
ผูຌรับผิดชอบหลัก฿นตละประดในความสีไยง ละผูຌรับผิดชอบหลัก

- 
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บบฟอร์ม/ขຌอ/หัวตาราง ค าอธิบายการกรอกขຌอมูล/ตัวอยางการกรอก 
ความ 

ชืไอมยง 
รายงานผลการด านินงานมายังกองผนงาน ภาย฿น 5 วันท าการ
ภายหลังสิๅนเตรมาส 

(13) คาตัวบงชีๅ    - ฿หຌระบุคาตัวบงชีๅทีไก าหนด฿นผนฯ ณ ปัจจุบัน ดยระบุ฿หຌ
สอดคลຌองกับหนวยนับ ละคาปງาหมายทีไก าหนด หากยังเมมีผลทีไ
ชัดจน ฿หຌระบุป็น N/A        
   - การรายงานผล ณ สิๅนเตรมาส 4 จะตຌองเมระบุ N/A ทัๅงนีๅ หาก
เมสามารถบรรลุตามคาปງาหมายทีไระบุเวຌ ฿หຌรายงานสาหตุ/ปัญหา
ทีไท า฿หຌเมสามารถจัดการความสีไยง฿หຌอยู฿นระดับทีไยอมรับเดຌ 

- 

(14) สถานะทียบกับผน  - ระบุสถานะของผลการด านินงาน฿น (11) ทียบกับผนวิธีการ
ด านินการพืไอจัดการความสีไยง ฿น (7) ดยระบุตัวลขตางโ ตาม
สถานะการด านินการตามผนทีไก าหนด ดังนีๅ  
     (1) หมายถึง ยังเมเดຌด านินการ   
     (2) หมายถึง อยูระหวางด านินการ ยังเมลຌวสรใจ  
     (3) หมายถึง ด านินการลຌวสรใจ  
 จากตัวอยางการระบุ฿น (11) ท า฿หຌสามารถระบุ (12) ป็น "(2)" 

- 

(15) ประมินผลการจดัการ  - ระบผุลการประมินผลการจดัการความสีไยง ดยพิจารณาสถานะ
ทียบกับผน ฿น (12) ละคาตัวบงชีๅ ฿น (13) วามืไอมีการ
ด านินการตามผนลຌว คาตัวบงชีๅความสีไยง บรรลตุามปງาหมายทีไ
ก าหนดเวຌหรือเม ดยระบุป็นตัวลขตางโ ดังนีๅ 
   (1) หมายถึง ยอมรับความสีไยงเดຌ นืไองจากคาตัวบงชีๅบรรลุ
ปງาหมายทีไก าหนด   
   (2) หมายถึง ยังยอมรับความสีไยงเมเดຌ นืไองจากคาตัวบงชีๅยังเม
บรรลุปງาหมายทีไก าหนด  
   (3) หมายถึง ยังสรุปเมเดຌ นืไองจากยังด านินการตามผนเมลຌว
สรใจ ละยังเมทราบผลตัวบงชีๅทีไชัดจน 

- 

(16) หมายหต ุ  - ระบุขຌอมลูอืไนทีไตຌองการจຌง฿หຌทราบ นอกหนือจากทีไเดຌระบุลຌว - 
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7. บบ M-ปอ.3  
บบ M-ปอ.3 

รายงานผลการด านินงานตามผนการปรับปรุงควบคุมภาย฿น ระดับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25….. 
ณ สิๅนเตรมาส …… (ณ .................. 25…..)  

 

ผนการด านนิงาน ผลการด านินงาน  

หมายหตุ 
กระบวนการปฏิบัติงาน/
ครงการ/กิจกรรม/ดຌาน
ของงานทีไประมินละ
วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 

ความสีไยงทีไ
ยังอยู 

ตัว
บงชีๅ
ความ
สีไยง ป

ງาห
มา

ยต
ัวบ

งช
ีๅ 

หน
วย

นับ
 งวด/

วลาทีไพบ
จุดออน 

การ
ปรับปรงุ

การควบคุม 

ผลทีไคาด
วาจะเดຌรับ
จากการ

ด านินงาน 

หลักฐาน
ประกอบการ
ด านินงาน 

ก าหนด 

ลຌว
สรใจ 

ผูຌรับผิดชอบ 

ผลการ
ด านินงาน 

คาตัว
บงชีๅ  

สถานะ
ทียบกับ

ผน 

ประมนิผล
การจัดการ ผูຌรับผิดชอบ

หลัก 

ผูຌรับผิดชอบ
รวม 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 
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ค าอธิบายบบ M-ปอ.3 

บบฟอร์ม/ขຌอ/หัวตาราง ค าอธิบายการกรอกขຌอมูล/ตัวอยางการกรอก 
ความ 

ชืไอมยง 
- ชืไอหนวยรับตรวจ  - ระบุชืไอ "มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี" ซึไงมีฐานะป็นหนวยรับตรวจ - 

- ชืไอรายงาน  - ระบุชืไอรายงานป็น "รายงานผลการด านินงานตามผนการปรับปรุง
ควบคุมภาย฿น ระดับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปงบประมาณ 
พ.ศ. 25….." 

- 

- งวดรายงาน  - ระบุวันสุดทຌายของรอบระยะวลาของผนการปรับปรุงการควบคุมภาย฿น ดย
ระบุป็น "ณ วันทีไ 30 ดือน กันยายน พ.ศ. 25....." ละระบุปลง฿น.....ลຌวต
ปงบประมาณ 

- 

- ณ สิๅนเตรมาส ........ 
(ณ.............25....) 

- ระบุปงบประมาณของผนทีไท าการติดตามผล ละระบุครัๅงทีไละวันดือนป ทีไ
ป็นรอบของการติดตาม ตามปฏิทินการบริหารความสีไยงละควบคุมภาย฿น 
ดังนีๅ 
1) ระบุป็น "ณ สิๅนเตรมาส 2 (ณ 31 มีนาคม 25....) 

2) ระบุป็น "ณ สิๅนเตรมาส 3 (ณ 30 มิถุนายน 25....) 

3) ระบุป็น "ณ สิๅนเตรมาส 4 (ณ 30 กันยายน 25....) 

- 

(1) กระบวนการปฏิบัติงาน/
ครงการ/กิจกรรม/ 
ดຌานของงานทีไประมิน 

ละวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม 

 - ระบุรายละอียดกระบวนการปฏิบัติงาน/ครงการ/กิจกรรม/ดຌานของงานทีไ
ประมิน ซึไงป็นกระบวนการยอยตไ ากวาขัๅนตอนหลักทีไก าหนด  หรืออาจป็น
หัวขຌอรอง/หัวขຌอยอยของขัๅนตอนหลักของมหาวิทยาลัย ละระบุวัตถุประสงค์
ของการควบคุมดังกลาว ซึไงป็นขຌอมูลยอยจากบบR-IC2 ขຌอ 1, 2, 2.1, 2.2 ดย
฿นการระบุ฿หຌพิมพ์ยกคนละบรรทัดภาย฿นคอลัมน์ดียวกัน  

บบR-IC3 

ขຌอ 1,2, 

2.1,2.2 

(2) ความสีไยงทีไยังมีอยู  - ระบุความสีไยงทีไยังมีอยู ซึไงป็นขຌอมูลดียวกันกับบบR-IC3 ฿น (1) ซึไงสรุปมา
จากบบR-IC2 ฿น (1)  

บบR-IC3  

(1) 

(3) ตัวบงชีๅความสีไยง - ระบุตัวบงชีๅความสีไยง ซึไงป็นขຌอมูลดียวกันกับบบR-IC3 ฿น (6)            
 

บบR-IC3 

(6) 
(4) ปງาหมายตัวบงชีๅ - ระบุปງาหมายตัวบงชีๅทีไระบุ฿น (3) ซึไงป็นขຌอมูลดียวกันกับบบR-IC3 ฿น (7)  บบR-IC3 

(7) 
(5) หนวยนับ - ระบุหนวยนับของตัวบงชีๅทีไระบุ฿น (4) ซึไงป็นขຌอมูลดียวกันกับบบR-IC3 ฿น 

(8)  

บบR-IC3 

(8) 
(6) งวด/วลาทีไพบจดุออน  - ระบุงวด/วลาทีไพบหรือทราบความสีไยงทีไยังมีอยูตามทีไระบุ฿น (2) - 

(7) การปรับปรุงการควบคุม  - ระบุการปรับปรุงการควบคุม ซึไงป็นนวทาง/ขຌอสนอนะ/วิธีการด านินการ
พืไอจัดการความสีไยง ดยป็นวิธีการทีไจะชวยปງองกันหรือลดอกาส฿นการกิด
ความสีไยง คือ กຌเขเม฿หຌกิดสาหตุความสีไยง หรือป็นวิธีการลดผลกระทบจาก
ความสีไยง ความสียหายจากความสีไยง กรณีทีไเมสามารถกຌเขทีไสาหตุของ
ความสีไยงเดຌ ซึไงป็นรายละอียดของขຌอมูล฿นบบR-IC3 ฿น (19) ดยอาจระบุ
ขัๅนตอนป็นขຌอโ พืไอ฿หຌหในวิธีการด านินการทีไชัดจนขึๅน 

บบR-IC3 

(19) 

(8) ผลทีไคาดวาจะเดຌรับจาก
การด านินงาน 

ผลทีไคาดวาจะเดຌรับจากการด านินงานตามวิธีการการปรับปรุงการควบคุม  ฿น 
(7)   

- 
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บบฟอร์ม/ขຌอ/หัวตาราง ค าอธิบายการกรอกขຌอมูล/ตัวอยางการกรอก 
ความ 

ชืไอมยง 
(9) หลักฐานประกอบการ

ด านินงาน 

ป็นตัวอยางอกสาร/หลักฐานประกอบการด านินงาน ฿หຌหนวยงานรายงานการ
ด านินงานละนบอกสาร/หลักฐาน   

- 

(10) ก าหนดลຌวสรใจ  - ระบุวันดือนปทีไจะด านินการตาม (5) ลຌวสรใจ ดยเมควรระบุป็น 30 

กันยายน ... ทัๅงหมด ตระบุตามกิจกรรมทีไก าหนด  ซึไงอาจลຌวสรใจกอน 30 

กันยายน ... ละหาก฿น (7) ระบุขัๅนตอนป็นขຌอโ ละตละขຌอก าหนดลຌวสรใจ
เมทากัน ควรระบุจ านกตามขัๅนตอน 

- 

(11) ผูຌรับผิดชอบ - ระบุหนวยงาน/คณะบุคคล/ผูຌรับผิดชอบหลัก฿นการด านินการพืไอจัดการความ
สีไยง฿น (7) ซึไงป็นขຌอมูลดียวกันกับบบR-IC3 ฿น (16) ดยระบุผูຌรับผิดชอบ
หลัก ละผูຌรับผิดชอบรวม฿นตละประดในความสีไยง    

บบR-IC3 

(16) 

(12) ผลการด านินงาน - ระบุผลการด านินงาน฿นลักษณะทีไสอดคลຌองกับวิธีการด านินการพืไอจัดการ
ความสีไยง (7) พืไอสนอ฿หຌหในผลการด านินงานตามผนทีไก าหนด ชน หาก฿น 
(7) ระบุวิธีการด านินงานป็นขຌอโ ฿หຌรายงานผลการด านินงาน฿นตละขຌอวา
ด านินการอยางเรบຌาง ป็นตຌน ดยผูຌรับผิดชอบรวมจะตຌองรายงานผลการ
ด านินงานมายังผูຌรับผิดชอบหลัก฿นตละประดในความสีไยง ละผูຌรับผิดชอบ
หลักรายงานผลการด านินงานมายังกองผนงาน ภาย฿น 5 วันท าการภายหลัง
สิๅนเตรมาส 

- 

(13) คาตัวบงชีๅ    - ฿หຌระบุคาตัวบงชีๅทีไก าหนด฿นผนฯ ณ ปัจจุบัน ดยระบุ฿หຌสอดคลຌองกับ
หนวยนับ ละคาปງาหมายทีไก าหนด หากยังเมมีผลทีไชัดจน ฿หຌระบุป็น N/A        
   - การรายงานผล ณ สิๅนเตรมาส 4 จะตຌองเมระบุ N/A ทัๅงนีๅ หากเมสามารถ
บรรลุตามคาปງาหมายทีไระบุเวຌ ฿หຌรายงานสาหตุ/ปัญหาทีไท า฿หຌเมสามารถ
จัดการความสีไยง฿หຌอยู฿นระดับทีไยอมรับเดຌ 

- 

(14) สถานะทียบกับผน  - ระบุสถานะของผลการด านินงาน฿น (11) ทียบกับผนการปรับปรุงควบคุม 
พืไอจัดการความสีไยง ฿น (7) ดยระบุตัวลขตางโ ตามสถานะการด านินการ
ตามผนทีไก าหนด ดังนีๅ 
     (1) หมายถึง ยังเมเดຌด านินการ  
     (2) หมายถึง อยูระหวางด านินการ ยังเมลຌวสรใจ  
     (3) หมายถึง ด านินการลຌวสรใจ 
  จากตัวอยางการระบุ฿น (11) ท า฿หຌสามารถระบุ (12) ป็น "(2)" 

- 

(15) ประมินผลการจดัการ  - ระบุผลการประมินผลการจัดการความสีไยง ดยพิจารณาสถานะทียบกับ
ผน ฿น (12) ละคาตัวบงชีๅ ฿น (13) วามืไอมีการด านินการตามผนลຌว คาตัว
บงชีๅความสีไยง บรรลุตามปງาหมายทีไก าหนดเวຌหรือเม ดยระบุป็นตัวลขตางโ 
ดังนีๅ 
     (1) หมายถึง ยอมรับความสีไยงเดຌ นืไองจากคาตัวบงชีๅบรรลุปງาหมายทีไ
ก าหนด   
     (2) หมายถึง ยังยอมรับความสีไยงเมเดຌ นืไองจากคาตัวบงชีๅยังเมบรรลุ
ปງาหมายทีไก าหนด  
     (3) หมายถึง ยังสรุปเมเดຌ นืไองจากยังด านินการตามผนเมลຌวสรใจ ละ
ยังเมทราบผลตัวบงชีๅทีไชัดจน 

- 

(16) หมายหต ุ  - ระบุรายละอียดพิไม ติม  กรณีทีไ ตຌองการ฿หຌทราบรายละอียดอืไนโ 
นอกหนือจากทีไเดຌระบุลຌว 

- 
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รายชืไอผูຌจัดท า  

 
ทีไปรึกษา  ผศ.ดร.จุฑามาส จิตต์จริญ รองอธิการบดีฝຆายผนละกิจการสภามหาวิทยาลัย 
  ดร.จรวยพร สนทวีสุข ผูຌชวยอธิการบดีฝຆายงบประมาณ 

นายธีระศักดิ์ ชียงสน ผูຌอ านวยการกองผนงาน 
 

รายชืไอผูຌจัดท า นางสาวสิรินทรา พุฒจันทร์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองผนงาน มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  
85 ต าบลมืองศรีเค อ าภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190  
ทร. 0-4535-3043-6 ทรสาร 0-4535-3046 

http://www.ubu.ac.th/web/planning  
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ระบียบคณะกรรมการตรวจงินผนดิน วาดຌวย การก าหนดมาตรฐาน 

การควบคุมภาย฿นพ.ศ.  2544 
.................................................. 

 
  ดยทีไสมควรก ำหนดมำตรฐำนกำรควบคุมภำย฿น พืไอ฿หຌหนวยรับตรวจมีนวทำง฿นกำรจัดระบบกำร
ควบคุมภำย฿น฿หຌป็นเปอยำงมีประสิทธิภำพละประสิทธิผล  อันจะสงผล฿หຌกิดประยชน์สูงสุด฿นกำรด ำนินงำน   
ละกกำร฿ชຌจำยงินละทรัพย์สินของประทศชำติดยรวม 
  อำศัยอ ำนำจตำมควำม฿นมำตรำ  5  ละมำตรำ   15  (3)  (ก)  (ค)  หงพระรำชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวำดຌวยกำรตรวจงินผนดินจึงออกระบียบเวຌ  ดังตอเปนีๅ 
  ขຌอ  1  ระบียบนีๅรียกวำ   ระบียบคณะกรรมกำรตรวจงินผนดินวำดຌวยกำรก ำหนดมำตรฐำน
กำรควบคุมภำย฿น  พ.ศ.  2544  
  ขຌอ  2  ระบียบนีๅ฿หຌ฿ชຌบังคับตัๅงตวันถัดจำกวันประกำศ฿นรำชกิจจำนุบกษำป็นตຌนเป 
  ขຌอ  3  ฿นระบียบนีๅ 
  หนวยรับตรวจ    หมำยควำมวำ 

(1) กระทรวง  ทบวง  กรม  สวนรำชกำรทีไรียกชืไออยำงอืไนทีไมีฐำนะป็นกระทรวง  ทบวง  หรือ
กรม 

(2) หนวยงำนของรำชกำรสวนภูมิภำค 
(3) หนวยงำนของรำชกำรสวนทຌองถิไน 
(4) รัฐวิสำหกิจตำมกฎหมำยวำดຌวยวิธีกำรงบประมำณหรือตำมกฎหมำยอืไน 
(5) หนวยงำนอืไนของรัฐ 
(6) หนวยงำนทีไเดຌรับอนุมัติอุดหนุน  หรือกิจกำรทีไเดຌรับงิน  หรือทรัพย์สินลงทุนจำกหนวยงำน

รับตรวจตำม  (1)   (2)  (3)   (4)   หรือ  (5) 
(7) หนวยงำนอืไน฿ดหรือกิจกำรทีไเดຌรับงินอุดหนุนจำกรัฐทีไมีกฎหมำยก ำหนด฿หຌส ำนักงำนกำร

ตรวจงินผนดินป็นผูຌตรวจสอบ 
หนวยงำนของรำชกำรสวนทຌองถิไน  หมำยควำมวำ องค์กำรบริหำรสวนจังหวัด  ทศบำล  

องค์กำรบริหำรสวนต ำบล  กรุงทพฯ  มืองพัทยำ  ละองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนอืไนทีไมีกฎหมำยจัดตัๅงขึๅน 
ผูຌก ำกับดูล  หมำยควำมวำ บุคคล หรือคณะบุคคลผูຌมีหนຌำทีไรับผิดชอบ฿นกำรก ำกับดูล   

หรือบังคับบัญชำผูຌรับตรวจ หรือหนวยรับตรวจ 
ผูຌรับตรวจ  หมำยควำมวำ หัวหนຌำสวนรำชกำร หัวหนຌำหนวยงำน หรือผูຌบริหำรระดับสูง  

ผูຌรับผิดชอบ฿นกำรปฏิบัติรำชกำรหรือกำรบริหำรของหนวยรับตรวจ 
 ฝຆำยบริหำร   หมำยควำมวำ ผูຌรับตรวจ  หรือผูຌบริหำรทุกระดับของหนวยรับตรวจ 
 ผูຌตรวจสอบภำย฿น    หมำยควำมวำ  ผูຌด ำรงต ำหนงผูຌตรวจสอบภำย฿นของหนวยรับตรวจ  

หรือ ด ำรงต ำหนงอืไนทีไท ำหนຌำทีไชนดียวกับผูຌตรวจสอบภำย฿น 
กำรควบคุมภำย฿น   หมำยควำมวำ  กระบวนกำรปฏิบัติงำนทีไผูຌก ำกับดูล  ฝຆำยบริหำรละ

บุคคลกรของหนวยงำนรับตรวจจัด฿หຌมีขึๅน  พืไอสรຌำงควำมมัไน฿จอยำงสมหตุสมผลวำ  กำรด ำนินงำนของหนวย
รับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์ของกำรควบคุมภำย฿นดຌำนประสิทธิผลละประสิทธิภำพของกำรด ำนินงำน  ซึไง
รวมถึงกำรดูลรักษำทรัพย์สิน กำรปງองกันหรือลดควำมผิดพลำด  ควำมสียหำย กำรรัไวเหล  กำรสิๅนปลือง   หรือ
กำรทุจริต฿นหนวยรับตรวจ   ดຌำนควำมชืไอถือเดຌของรำยงำนทำงกำรงิน   ละดຌำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย  
ระบียบ  ขຌอบังคับ  ละมติคณะรัฐมนตรี 



ขຌอ  4  ฿หຌผูຌก ำกับดูล  ละหรือฝຆำยบริหำรป็นผูຌ รับผิดชอบ฿นกำรน ำมำตรฐำนกำรควบคุม
ภำย฿นของคณะกรรมกำรตรวจงินผนดินทຌำยระบียบนีๅ  เป฿ชຌป็นนวทำงส ำหรับกำรจัดวำงระบบกำรควบคุม
ภำย฿นของหนวยรับตรวจ฿หຌป็นเปอยำงมีประสิทธิภำพ  ละบรรลุตำมวัตถุประสงค์ของกำรควบคุมภำย฿น 

ขຌอ  5  ฿หຌหนวยรับตรวจจัดวำงระบบกำรควบคุมภำย฿น  ดย฿ชຌมำตรฐำนกำรควบคุมภำย฿น
ทຌำยระบียบนีๅ  ป็นนวทำง฿หຌลຌวสรใจภำย฿นหนึไงปีนับตวันทีไระบียบนีๅ฿ชຌบังคับ  ดยอยำงนຌอยตຌองสดงขຌอมูล  
ดังนีๅ 

(1)  สรุปภำรกิจละวัตถุประสงค์กำรด ำนินงำนทีไส ำคัญ฿นระดับหนวยรับตรวจ  ละระดับ
กิจกรรม 

(2)  ขຌอมูลกีไยวกับสภำพวดลຌอมกำรควบคุม  ดยฉพำะกีไยวกับควำมซืไอสัตย์ละจริยธรรม
ของผูຌบริหำรระดับสูงละบุคลำกร฿นหนวยรับตรวจ 

(3)  ควำมสีไยงทีไส ำคัญทีไมีผลกระทบตอกำรบรรลุวัตถุประสงค์ของกำรควบคุมภำย฿น 
(4)  ขຌอมูลกีไยวกับกิจกรรมกำรควบคุมพืไอปງองกันหรือลดควำมสีไยงทีไส ำคัญตำม (3) 
(5)  ผูຌรับผิดชอบประมินระบบกำรควบคุมภำย฿น  ละวิธีกำรติดตำมประมินผล 
฿หຌหนวยรับตรวจรำยงำนควำมคืบหนຌำ฿นกำรจัดวำงระบบกำรควบคุมภำย฿นตอผูຌก ำกับดูล  

ละคณะกรรมกำรตรวจสอบของหนวยรับตรวจ  (ถຌำมี)   ทุกหกสิบวัน  พรຌอมทัๅงสงส ำนำ฿หຌส ำนักงำนกำรตรวจ
งนิผนดินดຌวย  วຌนตส ำนักงำนกำรตรวจงินผนดินจะขอ฿หຌด ำนินกำรป็นอยำงอืไน 

ขຌอ  6  ฿หຌผูຌรับตรวจรำยงำนตอคณะกรรมกำรตรวจงินผนดิน  ผูຌก ำกับดูล  ละคณะกรรมกำร
ตรวจสอบกีไยวกับกำรควบคุมภำย฿นอยำงนຌอยปีละหนึไงครัๅง   ภำย฿นกຌำสิบวันนับจำกวันสิๅนปีงบประมำณ  หรือ  
ปีปฏิทิน  ลຌวตกรณี  วຌนตกำรรำยงำนครัๅงรก฿หຌกระท ำภำย฿นสองรຌอยสีไสิบวันนับจำกวันวำงระบบกำร
ควบคุมภำย฿นลຌวสรใจ  ดยมีรำยละอียด  ดังนีๅ 

 

         (1) ท ำควำมหในวำระบบกำรควบคุมภำย฿นของหนวยรับตรวจทีไอยูมีมำตรฐำนตำมระบียบนีๅ
หรือเม 

(2)   รำยงำนผลกำรประมินควำมพียงพอละประสิทธิผลของระบบกำรควบคุมภำย฿น฿นกำร
บรรลุวัตถุประสงค์ละปງำหมำยทีไก ำหนด  รวมทัๅงขຌอสรุปผลกำรประมินตละองค์ประกอบของกำรควบคุม
ภำย฿น  ประกอบดຌวย 

(ก)  สภำพวดลຌอมของกำรควบคุม 
(ข)  กำรประมินควำมสีไยง 
(ค)  กิจกรรมกำรควบคุม 
(ง)  สำรสนทศละกำรสืไอสำร 
(จ)  กำรติดตำมประมินผล 
(3)  จุดออนของระบบกำรควบคุมภำย฿นพรຌอมขຌอสนอนะผนกำรปรับปรุงระบบกำรควบคุม

ภำย฿น 
ขຌอ  7  ฿นกรณีหนวยรับตรวจเมสำมำรถปฏิบัติตำมระบียบนีๅเดຌ  ฿หຌขอท ำควำมตกลงกับ

คณะกรรมกำรตรวจงินผนดิน 
ขຌอ  8  ฿นกรณีหนวยรับตรวจมีจตนำหรือปลอยปละละลย฿นกำรปฏิบัติตำมระบียบนีๅ  หรือ

ตำมขຌอสนอนะของคณะกรรมกำรตรวจงินผนดินหรือส ำนักงำนกำรตรวจงินผนดินดยเมมีหตุอันควร  
คณะกรรมกำรตรวจงินผนดินสำรถสนอขຌอสังกตละควำมหในพรຌอมทัๅงพฤติกำรณ์ของหนวยรับตรวจนัๅน฿หຌ
กระทรวงจຌำสังกัด   หรือผูຌบังคับบัญชำ  หรือผูຌควบคุมก ำกับรับผิดชอบของหนวยรับตรวจ  ลຌวตกรณี  พืไอ
ก ำหนดมำตรกำรทีไจ ำป็น฿หຌหนวยรับตรวจเปปฏิบัติ 



฿นกรณีกระทรวงจຌำสังกัด  หรือผูຌบังคับบัญชำ  หรือผูຌควบคุมก ำกับหรือรับผิดชอบของหนวยรับ
ตรวจเมด ำนินกำรตำมวรรคหนึไงภำย฿นระยะวลำอันสมควร  คณะกรรมกำรตรวจงินผนดินสำมำรถรำยงำนตอ
ประธำนรัฐสภำ  พืไอจຌงเปยังคณะกรรมำธิกำรของรัฐสภำทีไกีไยวขຌองพืไอพิจำรณำด ำนินกำรตำมอ ำนำจหนຌำทีไ  
ละจຌงเปยังคณะกรรมำธิกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจำยประจ ำปีของรัฐสภำ  พืไอประกอบกำรพิจำรณำรำง
พระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจำยประจ ำปี 

ขຌอ  9  ฿หຌประธำนกรรมกำรตรวจงินผนดินรักษำกำรตำมระบียบนีๅ  ละ฿หຌคณะกรรมกำร
ตรวจงินผนดินมีอ ำนำจตีควำมละวินิจฉัยปัญหำทีไกิดขึๅนจำกกำรบังคับ฿ชຌระบียบนีๅ 

฿นกรณีมีหตุอันสมควร  คณะกรรมกำรตรวจงินผนดินอำจยกวຌนหรือผอนผันกำรปฏิบัติตำม
ควำม฿นระบียบนีๅเดຌ 

  ประกำศ  ณ  วันทีไ  28  กันยำยน   พ.ศ.  2544 
 
 
                (นำยปัญญำ  ตันติยวรงค์) 
          ประธำนกรรมกำรตรวจงินผนดิน 

                               คณะกรรมกำรตรวจงินผนดิน 
                             
 
 
 
    
 
 
 



มาตรฐานการควบคุมภาย฿น 
บทน า 

1.    กำรควบคุมภำย฿นป็นปัจจัยส ำคัญทีไจะชวย฿หຌกำรด ำนินงำนตำมภำรกิจมีประสิทธิภำพ  
ประหยัด ละมีประสิทธิผล  ละชวยปງองกันหรือลดควำมสีไยงจำกกำรผิดพลำด  ควำมสียหำย  เมวำจะ฿นรูป
ของควำมสิๅนปลือง    ควำมสูญปลำของกำร฿ชຌทรัพย์สิน  หรือกำรกระท ำอันป็นกำรทุจริต 

2.  มำตรฐำนกำรควบคุมภำย฿นทีไก ำหนดดยคณะกรรมกำรตรวจงินผนดินนีๅ  เดຌจัดท ำจำกผล
กำรตรวจสอบละประสบกำรณ์กำรตรวจสอบของส ำนักงำนกำรตรวจงินผนดิน  รวมทัๅงเดຌอนุวัติตำม
มำตรฐำนสำกล  คือ  รำยงำนของคณะกรรมกำรรวมของสถำบันวิชำชีพ  5  หง  ละนวทำงปฏิบัติกีไยวกับ
มำตรฐำนกำรควบคุมภำย฿นของสถำบันกำรตรวจงินผนดินระหวำงประทศ  (International  Organization of 
Supreme Audit Institutions – INTOSAI)  มำปรับ฿ชຌตำมควำมหมำะสมกับสภำพวดลຌอมของเทย 

นวคิด 

3. นวคิดกีไยวกับกำรควบคุมภำย฿น  มีดังนีๅ 
(1) การควบคุมภาย฿นป็นสวนประกอบทีไทรกอยู฿นการปฏิบัติงานตามปกติ   กำร

ควบคุมภำย฿นป็นสิไงทีไตຌองกระท ำอยำงป็นขัๅนตอน  มิ฿ชป็นผลสุดทຌำยของกำรกระท ำ  ตป็นกระบวนกำรทีไ
ตอนืไองละทรกอยู฿นกำรปฏิบัติงำนตำมปกติของหนวยรับตรวจ   ฝຆำยบริหำรจึงควรน ำกำรควบคุมภำย฿นมำ฿ชຌ
ดยรวมป็นสวนหนึไงของกระบวนกำรบริหำรงำน  ซึไงเดຌก กำรวำงผน กำรด ำนินกำร  ละกำรติดตำมผล 

(2)  การควบคุมภาย฿นกิดขึๅนเดຌดยบุคลากรของหนวยรับตรวจ  บุคลำกรทุกระดับของ
หนวยรับตรวจป็นผูຌมีบทบำทส ำคัญ฿นกำรท ำ฿หຌมีกำรควบคุมภำย฿นกิดขึๅน฿นหนวยรับตรวจ  ฝຆำยบริหำรป็น
ผูຌรับผิดชอบ฿นกำรจัด฿หຌมีระบบกำรควบคุมภำย฿นทีไดี  ดยกำรก ำหนดวัตถุประสงค์  กำรวำงกลเกกำรควบคุม    
ละกำรก ำหนดกิจกรรมตำง  โ  รวมทัๅงกำรติดตำมผลกำรควบคุมภำย฿น  สวนบุคลำกรอืไนของหนวยรับตรวจ
รับผิดชอบตอกำรปฏิบัติตำมกระบวนกำรควบคุมภำย฿นทีไก ำหนดขึๅน 

(3) การควบคุมภาย฿น฿หຌความมัไน฿จอยางสมหตุสมผลวาจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ทีไก าหนด  
มຌวำกำรควบคุมภำย฿นจะออกบบเวຌดีพียง฿ดกใตำมกใเมสำมำรถ฿หຌควำมมัไน฿จวำจะท ำ฿หຌกำรด ำนินงำนบรรลุ
ตำมวัตถุประสงค์อยำงสมบูรณ์  พรำะกำรควบคุมภำย฿นยังมีขຌอจ ำกัดจำกปัจจัยอืไนซึไงมีผลกระทบตอกำรบรรลุ
วัตถุประสงค์ของหนวยรับตรวจ  ชน  กำร฿ชຌดุลยพินิจผิดพลำด  กำรสมรูຌรวมคิดกัน  กำรปฏิบัติผิดกฎหมำย  
ระบียบละกฎกณฑ์ทีไก ำหนดเวຌ  นอกจำกนีๅกำรวำงระบบกำรควบคุมภำย฿นจะตຌองค ำนึงถึงตຌนทุนละ
ผลประยชน์ทีไกีไยวขຌองกันวำผลประยชน์ทีไเดຌรับจำกกำรควบคุมภำย฿นจะคุຌมคำกับตຌนทุนทีไกิดขึๅน 

ค านิยาม 

4.   หนวยรับตรวจ   หมำยควำมวำ 
(1) กระทรวง  ทบวง  กรม  สวนรำชกำรทีไรียกชืไออยำงอืไนทีไมีฐำนะป็นกระทรวง  

ทบวง  หรือ  กรม 
(2) หนวยงำนของรำชกำรสวนภูมิภำค 
(3) หนวยงำนของรำชกำรสวนทຌองถิไน  เดຌก องค์กำรบริหำรสวนจังหวัด  ทศบำล  

องค์กำรบริหำรสวนต ำบล  กรุงทพฯ  มืองพัทยำ  ละองค์กรปกครองสวน
ทຌองถิไนอืไนทีไมีกฎหมำยจังตัๅงขึๅน 

(4) รัฐวิสำหกิจตำมกฎหมำยวำดຌวยวิธีกำรงบประมำณหรือตำมกฎหมำยอืไน 
(5) หนวยงำนอืไนของรัฐ  เดຌก  หนวยงำนอิสระ  องค์กำรมหำชน  ป็นตຌน   
(6) หนวยงำนทีไเดຌรับงินอุดหนุน  หรือกิจกำรทีไเดຌรับงิน  หรือทรัพย์สินลงทุนจำก

หนวยรับตรวจตำม  (1)  (2)  (3)  (4)  หรือ  (5)  เดຌก  องค์กรอกชน  ป็นตຌน 



(7) หนวยงำนอืไน฿ดหรือกิจกำรทีไเดຌรับงินอุดหนุนจำกรัฐทีไมีกฎหมำยก ำหนด฿หຌ
ส ำนักงำนกำรตรวจงินผนดินป็นผูຌตรวจสอบ 

5.  ผูຌก ำกับดูล    หมำยควำมวำ บุคคลหรือคณะบุคคลผูຌมีหนຌำทีไรับผิดชอบ฿นกำรก ำกับดูล    
หรือบังคับบัญชำผูຌรับตรวจหรือหนวยรับตรวจ 

  ฿นกรณีหนวยรับตรวจระดับกรม  เดຌก  ปลัดกระทรวง  หรือผูຌด ำรงต ำหนงทียบทำ 
  ฿นกรณีหนวยรับตรวจป็นรัฐวิสำหกิจ เดຌก คณะกรรมกำรบริหำรของรัฐวิสำหกิจนัๅน 

  ฿นกรณีหนวยรับตรวจป็นหนวยงำน฿นรำชกำรสวนภูมิภำค เดຌก ผูຌวำรำชกำรจังหวัด สวน
฿นกรณีหนวยรับตรวจป็นหนวยงำนของรำชกำรสวนกลำงตตัๅงอยู฿นสวนภูมิภำค  เดຌก  อธิบดี หรือผูຌด ำรง
ต ำหนงทียบทำ 

   ฿นกรณีหนวยรับตรวจป็นหนวยงำนของรำชกำรสวนทຌองถิไน เดຌก ผูຌวำรำชกำรจังหวัด    
นำยอ ำภอ 

  ฿นกรณีหนวยงำนอืไนของรัฐ  เดຌก  บุคคลหรือคณะบุคคลทีไป็นผูຌบังคับบัญชำสูงสุดของ
หนวยงำนนัๅน 

6. ผูຌรับตรวจ   หมำยควำมวำ  หัวหนຌำสวนรำชกำร  หัวหนຌำหนวยงำนหรือผูຌบริหำรระดับสูง   
ผูຌรับผิดชอบ฿นกำรปฏิบัติรำชกำรหรือกำรบริหำรของหนวยรับตรวจ 

7. ฝຆายบริหาร    หมำยควำมวำ ผูຌรับตรวจ หรือผูຌบริหำรทุกระดับของหนวยรับตรวจ 
8. ผูຌตรวจสอบภาย฿น   หมำยควำมวำ  ผูຌด ำรงต ำหนงผูຌตรวจสอบภำย฿นของหนวยรับตรวจ  

หรือ  ด ำรงต ำหนงอืไนทีไท ำหนຌำทีไชนดียวกับผูຌตรวจสอบภำย฿น 
9. การควบคุมภาย฿น   หมำยควำมวำ  กระบวนกำรปฏิบัติงำนทีไผูຌก ำกับดูล  ฝຆำยบริหำร

ละบุคคลกรของหนวยงำนรับตรวจจัด฿หຌมีขึๅน  พืไอสรຌำงควำมมัไน฿จอยำงสมหตุสมผลวำ  กำรด ำนินงำนของ
หนวยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์ของกำรควบคุมภำย฿นดຌำนประสิทธิผลละประสิทธิภำพของกำรด ำนินงำน  
ซึไงรวมถึงกำรดูลรักษำทรัพย์สิน กำรปງองกันหรือลดควำมผิดพลำด  ควำมสียหำย กำรรัไวเหล  กำรสิๅนปลือง   
หรือกำรทุจริต฿นหนวยรับตรวจ   ดຌำนควำมชืไอถือเดຌของรำยงำนทำงกำรงิน   ละดຌำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย  
ระบียบ  ขຌอบังคับ  ละมติคณะรัฐมนตรี 

ขอบขตการ฿ชຌ 
10.  มาตรฐานการควบคุมภาย฿นจัดท าขึๅนป็นมบทส ำหรับหนวยรับตรวจทุกหนวย฿ชຌป็น

นวทำงจัดวำงระบบกำรควบคุมภำย฿น฿หຌหมำะสมกับลักษณะ  ขนำด  ละควำมสลับซับซຌอนของสวนงำน฿น
ควำมรับผิดชอบละมีกำรติดตำมประมินผลกำรควบคุมภำย฿นละปรับปรุงกำรควบคุมภำย฿น฿หຌมีประสิทธิภำพ
ละประสิทธิผลป็นทีไนำพอ฿จอยูสมอ  อยำงเรกใตำมกำรน ำมำตรฐำนเป฿ชຌจะตຌองเมขัดกับกฎหมำย  นยบำย  
ละระบียบทีไทำงรำชกำรก ำหนด 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภาย฿น 

11.  ผูຌก ำกับดูล  ฝຆำยบริหำรละบุคลำกรของหนวยรับตรวจตຌอง฿หຌควำมส ำคัญตอวัตถุประสงค์
ของกำรควบคุมภำย฿นตำมมำตรฐำนนีๅ  ซึไงมีวัตถุประสงค์ทีไส ำคัญ  3  ประกำร  คือ 

(1)  พืไอ฿หຌกิดประสิทธิผลละประสิทธิภาพของการด านินงาน   (Operation Objectives)  
เดຌก กำรปฏิบัติงำนละกำร฿ชຌทรัพยำกรของหนวยรับตรวจ฿หຌป็นเปอยำงมีประสิทธิภำพละประสิทธิผล  ซึไง
รวมถึงกำรดูลรักษำทรัพย์สิน  กำรปງองกันหรือลดควำมผิดพลำด  ควำมสียหำย  กำรรัไวเหล  กำรสิๅนปลือง  
หรือกำรทุจริต฿นหนวยรับตรวจ 

(2)  พืไอ฿หຌกิดความชืไอถือเดຌของการรายงานทางการงิน   (Financial Reporting  
Objectives)  เดຌก  กำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรงินทีไ฿ชຌภำย฿นละภำยนอกหนวยรับตรวจ฿หຌป็นเปอยำงถูกตຌอง  
ชืไอถือเดຌละทันวลำ 



(3)  พืไอ฿หຌกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย  ละระบียบขຌอบังคับทีไกีไยวขຌอง   (Compliance  
Objectives)  เดຌก  กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย  ระบียบ  ขຌอบังคับ  หรือมติคณะรัฐมนตรีทีไกีไยวขຌองกับกำร
ด ำนินงำนของหนวยรับตรวจเดຌก ำหนดขึๅน 
  12.  วัตถุประสงค์ของกำรควบคุมภำย฿นของตละหนวยรับตรวจจะตกตำงกันเป  ขึๅนกับฝຆำย
บริหำร฿หຌควำมส ำคัญกับวัตถุประสงค์฿ดมำกกวำกัน  กลำวคือ  บำงหนวยงำนอำจนຌนรืไองระวังปງองกันกำรทุจริต   
กำรรัไวเหล   บำงหนวยงำนนຌนกำรบรรลุวัตถุประสงค์ทำงกำรบริหำร  บำงหนวยงำนอำจนຌนรืไองกำร฿ชຌประยชน์
สูงสุดจำกทรัพยำกร  บำงหนวยงำนอำจนຌนรืไองกำรรำยงำนถูกตຌอง  ซึไงป็นรืไองของนยบำย  ทัศนคติ  ลักษณะ
หนวยงำนหรือทุกรืไองผสมผสำนกัน กำรจัดวำงระบบกำรควบคุมภำย฿น  จึงควร฿หຌควำมส ำคัญกับกำรก ำหนด
วัตถุประสงค์ของกำรควบคุมทีไก ำหนด  ละปรับปรุงกำรควบคุมภำย฿น฿หຌมีประสิทธิภำพ  ละประสิทธิผลอยู
สมอ 

องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภาย฿น 

13.  มำตรฐำนกำรควบคุมภำย฿นประกอบดຌวยองค์ประกอบ  5  ประกำร  ซึไงผูຌก ำกับดูลละ
ฝຆำยบริหำร  จะตຌองจัด฿หຌมี฿นกำรด ำนินงำนพืไอ฿หຌบรรลุวัตถุประสงค์ของกำรควบคุมภำย฿น 

(1)  สภำพวดลຌอมของกำรควบคุม  (Control  Environment) 
(2)  กำรประมินควำมสีไยง  (Risk  Assessment) 
(3)  กิจกรรมกำรควบคุม  (Control  Activities) 
(4)  สำรสนทศ  ละกำรสืไอสำร  (Information  and  Communications)   
(5)  กำรติดตำมประมินผล  (Monitoring) 
14.  สภำพวดลຌอมของกำรควบคุม 
สภำพวดลຌอมของกำรควบคุม   หมำยถึง ปัจจัยตำง โ  ซึไงรวมกันสงผล฿หຌมีกำรควบคุมขึๅน฿น

หนวยรับตรวจ  หรือท ำ฿หຌกำรควบคุมทีไมีอยูเดຌผลดีขึๅน  หรือ฿นทำงตรงขຌำมสภำพวดลຌอมอำจท ำ฿หຌกำรควบคุม
ยอหยอนลงเดຌ 

ตัวอยำงปัจจัยกีไยวกับสภำพวดลຌอมกำรควบคุมภำย฿น  ชน ปรัชญำละรูปบบกำรท ำงำน
ของผูຌบริหำร  ควำมซืไอสัตย์ละจริยธรรม  ควำมรูຌ  ทักษะละควำมสำมำรถของบุคลำกร  ครงสรຌำงกำรจัด
องค์กร  กำรมอบอ ำนำจละหนຌำทีไควำมรับผิดชอบ  นยบำยละวิธีบริหำรดຌำนบุคลำกร  ป็นตຌน 

฿นกำรด ำนินกำรกีไยวกับสภำพวดลຌอมของกำรควบคุมผูຌก ำกับดูล  ฝຆำยบริหำร  ละบุคลำกร
ของหนวยรับ  ตรวจตຌองสรຌำงบรรยำกำศของกำรควบคุมพืไอ฿หຌกิดทัศนคติทีไดีตอกำรควบคุมภำย฿น  ดยสงสริม฿หຌ
บุคลำกรทุกคน฿นหนวยรับตรวจกิดจิตส ำนึกทีไดี฿นกำรปฏิบัติงำน฿นควำมรับผิดชอบ  ละตระหนักถึงควำมจ ำป็น
ละควำมส ำคัญของกำรควบคุมภำย฿น  รวมทัๅงด ำรงรักษำเวຌซึไงสภำพวดลຌอมของกำรควบคุมทีไดี 

15. การประมินความสีไยง 
ควำมสีไยง  หมำยถึง อกำสทีไจะกิดควำมผิดพลำด  ควำมสียหำย  กำรรัไวเหล  ควำมสูญ

ปลำ  หรือหตุกำรณ์ซึไงเมพึงประสงค์ทีไท ำ฿หຌงำนเมประสบควำมส ำรใจตำมวัตถุประสงค์ละปງำหมำยทีไก ำหนด 
  กำรประมินควำมสีไยง  หมำยถึง กระบวนกำรทีไ฿ชຌ฿นกำรระบุละกำรวิครำะห์ควำมสีไยงทีไมี
ผลกระทบตอกำรบรรลุวัตถุประสงค์ของหนวยรับตรวจ  รวมทัๅงกำรก ำหนดนวทำงทีไจ ำป็นตຌอง฿ชຌ฿นกำรควบคุม
ควำมสีไยง  หรือกำรบริหำรควำมสีไยง 
  ฿นการด านินการกีไยวกับการประมินความสีไยง  ฝຆายบริหารตຌองประมินความสีไยงทัๅงจาก
ปัจจัยภาย฿นละภายนอกทีไมีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงค์ของหนวยรับตรวจอยางพียงพอละ
หมาะสม 

16. กิจกรรมการควบคุม 

กิจกรรมกำรควบคุม    หมำยถึง   นยบำย   ละวิธีกำรตำง โ      ทีไฝຆำยบริหำรก ำหนด฿หຌ 
บุคลำกรของหนวยรับตรวจปฏิบัติพืไอลดหรือควบคุมควำมสีไยง  ละเดຌรับกำรสนองตอบดยมีกำรปฏิบัติตำม 



  ตัวอยำงกิจกรรมกำรควบคุม  ชน  กำรสอบทำนงำน  กำรดูลปງองกันทรัพย์สิน  กำรบงยกหนຌำทีไงำน  
ป็นตຌน 

  ฿นการด านินการกีไยวกับกิจกรรมการควบคุม  ฝຆายบริหารตຌองจัด฿หຌมีกิจกรรมการควบคุมทีไมี
ประสิทธิภาพละประสิทธิผลพืไอปງองกันหรือลดความสียหาย  ความผิดพลาดทีไอาจกิดขึๅน  ละ฿หຌสามารถบรรลุ
ตามความตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภาย฿น ส าหรับกิจกรรมการควบคุม ฿นบืๅองตຌนจะตຌองบงยกหนຌาทีไ
งานภาย฿นหนวยรับตรวจอยางหมาะสม  เมมอบหมาย฿หຌบุคคล฿ดบุคคลหนึไงมีหนຌาทีไรับผิดชอบปฏิบัติงานทีไ
ส าคัญหรืองานทีไสีไยงตอความสียหายตัๅงตตຌนจนจบตถຌามีความจ าป็น฿หຌก าหนดกิจกรรมทีไหมาะสมทดทน 

17. สารสนทศละการสืไอสาร 
สารสนทศ  หมำยถึง   ขຌอมูลขำวสำรทำงกำรงิน ละขຌอมูลขำวสำรอืไน โ กีไยวกับกำร 

ด ำนินงำนของหนวยรับตรวจเมวำป็นขຌอมูลจำกหลงภำย฿นหรือภำยนอก 
  ฿นการด านินการกีไยวกับสารสนทศละการสืไอสาร  ฝຆายบริหารตຌองจัด฿หຌมีสารสนทศอยาง
พียงพอ  ละสืไอสาร฿หຌฝຆายบริหารละบุคคลากรอืไน ๆ ทีไหมาะสมทัๅงภาย฿นละภายนอกหนวยรับตรวจ ซึไง
จ าป็นตຌอง฿ชຌสารสนทศนัๅน฿นรูปบบทีไหมาะสมละทันวลา 

18. การติดตามละประมินผล 

การติดตามประมินผล  หมำยถึง กระบวนกำรประมินคุณภำพกำรปฏิบัติงำนละประมิน
สิทธิผลของกำรควบคุมภำย฿นทีไวำงเวຌอยำงตอนืไองละอยำงสมไ ำสมอ  ดยกำรติดตำมผล฿นระหวำงกำร
ปฏิบัติงำน (Ongoing Monitoring) ละกำรประมินผลป็นรำยครัๅง (Separate Evaluation) ซึไงยกป็นกำร
ควบคุมดຌวยตนอง (Control Self-Assessment)  ชน กำรประมินกำรควบคุมดยกลุมผูຌปฏิบัติงำนภำย฿นสวน
นัๅน โ ละกำรประมินกำรควบคุมอยำงอิสระ  (Independent  Assessment) ชน  กำรประมินดยผูຌตรวจสอบ
ภำย฿น  กำรประมินผลกำรควบคุมภำย฿น  กำรประมินผลกำรควบคุมภำย฿น ดยผูຌตรวจสอบภำยนอก  ป็นตຌน 
  ฿นการด านินการกีไยวกับการติดตามประมินผล  ฝຆายบริหารตຌองจัด฿หຌมีการติดตามประมินผล 
ดยการติดตามผล฿นระหวางการปฏิบัติงาน  ละการประมินผลรายครัๅงอยางตอนืไองละสมไ าสมอ   พืไอ฿หຌ
มีความมัไน฿จวา 

 ระบบการควบคุมภาย฿นทีไวางเวຌพียงพอ  หมาะสม มีประสิทธิภาพละมีการปฏิบัติจริง 
 การควบคุมภาย฿นด านินเปอยางมีประสิทธิผล 

 ขຌอตรวจพบจากการตรวจสอบละการสอบทานอืไนๆ เดຌรับการปรับปรุงกຌเขอยางหมาะสมละ
ทันวลา 

 การควบคุมภาย฿นเดຌรับการปรับปรุงกຌเข฿หຌสอดคลຌองกับสถานการณ์ทีไปลีไยนปลงเป 

   
ตุลาคม  2547 

                           ------------------------------------------------- 
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