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คํานํา 

 

ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินไดกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายในตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. 2542 มาตรา 15 (3) (ก) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหหัวหนา
หนวยงานภาครัฐนํามาตรฐานการควบคุมภายในท่ีกําหนดไปใชเปนแนวทางสําหรับการจัดวางระบบการควบคุม
ภายในใหมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดกําหนดมาตรฐาน
และตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือใหสถาบันอุดมศึกษาใชเปนกรอบการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยไดกําหนดใหสถาบันอุดมศึกษามีการนําระบบการบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการ
บริหารการศึกษา เพ่ือลดมูลเหตุของแตละโอกาสท่ีองคกรจะเกิดความเสียหาย โดยคํานึงถึงการบรรลุเปาหมายของ
องคกรตามยุทธศาสตรหรือกลยุทธเปนสําคัญ 

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดใหความสําคัญตอการดําเนินการเพ่ือใหสอดคลองกับ
มาตรฐานการดําเนินงานขางตน และเพ่ือใหสามารถบริหารจัดการภายในคณะดําเนินตอไปไดและบรรลุเปาหมาย
กําหนด โดยไดแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับคณะ ซ่ึงมีองคประกอบเปน
ผูบริหารท่ีรับผิดชอบในแตละพันธกิจหลักของคณะ เพ่ือรวมกันพิจารณากําหนดนโยบายและแนวทางการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร เพ่ือ
เปนแนวทางในการดําเนินงานของหนวยงานตามนโยบายท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

“คูมือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ฉบับปรับปรุง)” จึงเปน
เอกสารท่ีจัดทําข้ึน เพ่ือเปนกรอบแนวทางใหคณะพยาบาลศาสตรนําไปถือปฏิบัติ เพ่ือใหการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในสอดคลองกับมาตรฐานท่ีเก่ียวของ และเหมาะสมกับการดําเนินงานของคณะและมหาวิทยาลัย 
ซ่ึงจะสงผลใหการดําเนินงานตามภารกิจดานตางๆ บรรลุเปาหมายท่ีกําหนด รวมท้ังการบริหารจัดการภายในคณะ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพตอไป 
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บทท่ี 1 บทนํา 

ประวัติความเปนมาของคณะพยาบาลศาสตร  
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554)  มีเปาหมายเสริมสรางสุข

ภาวะคนไทยใหมีสุขภาพแข็งแรงท้ังกายและใจและอยูในสภาพแวดลอมท่ีนาอยูในขณะท่ีสัดสวนบุคลากรทาง
การแพทยตอประชากรของประเทศไทยยังไมเพียงพอคือมีเพียง30คนตอประชากรแสนคนเม่ือเทียบกับประเทศใน
แถบเอเชีย เชน ประเทศญี่ปุนมีจํานวน 201 คน ประเทศอินเดียมีจํานวน 51 คนและประเทศจีนมีจํานวน 164 คน
ตอประชากรแสนคนและรวมถึง มีการกระจุกตัวของบุคลากรทางการแพทยในบางพ้ืนท่ีโดยเฉพาะเขตเมือง  จาก
สถานการณดังกลาวทําใหมีการปรับเปลี่ยนบทบาทในการดูแลสุขภาพประชาชนเปนแบบบูรณาการ โดยมีทีมสห
สาขาวิชาชีพรวมกันดําเนินงานในดานการสงเสริมสุขภาพ  การปองกันโรค การรักษาพยาบาลและการฟนฟู
สุขภาพของประชาชนซ่ึงในทีมสหสาขาวิชาชีพนี้พยาบาลวิชาชีพเปนบุคลากรท่ีมีความขาดแคลนสูงสุด จากขอมูล
จากการศึกษาวิเคราะหสถานการณดานกําลังคนของกระทรวงสาธารณสุขตามเกณฑพ้ืนท่ี (GIS) พบวาในประเทศ
ไทยมีสถานีอนามัยและหนวยบริการปฐมภูมิระดับตําบล 9,810 แหงแตมีพยาบาลวิชาชีพประจําเพ่ือใหบริการ
สุขภาพเพียง 2,968 แหงคิดเปนรอยละ 30.3  มีภาวะขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพระดับตําบลเทากับ 6,840 คน ใน
โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลท่ัวไปและโรงพยาบาลศูนยพบวาขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพ 10,602 คนสําหรับ
พ้ืนท่ีในเขตอีสานใตจังหวัดอุบลราชธานีมีพยาบาลวิชาชีพจํานวน 1,599 คนแตกําลังคนของกระทรวงสาธารณสุข
ตามเกณฑพ้ืนท่ีควรมีพยาบาลวิชาชีพจํานวน 3,681 คนจะเห็นวาจังหวัดอุบลราชธานียังขาดแคลนพยาบาล
วิชาชีพจํานวน 2,082 คนอีกท้ังมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีแผนดําเนินการสรางศูนยวิจัยสุขภาพขนาด 150 เตียง 
เพ่ือรองรับการเรียนการสอนและการฝกปฏิบัติงานทางวิทยาศาสตรสุขภาพทุกสาขา รวมถึงการใหบริการดาน
สุขภาพอนามัยแกนักศึกษาบุคลากรและประชาชนท่ัวไปในเขตใกลเคียงจึงจําเปนตองมีอัตรากําลังดานพยาบาล
วิชาชีพเพ่ิมข้ึนจํานวนมาก 

ดังนั้น  เพ่ือเปนการชวยแกไขปญหาการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพของประเทศและชุมชนและตอบสนอง
ความตองการของทองถ่ินและประเทศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   จึงไดมีคณะพยาบาลศาสตรเพ่ือเปดหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต  โดยเปนหลักสูตรท่ีเนนใหผูเรียน  มีความรูและทักษะในการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพมีความใฝรูมีจริยธรรมมีจิตสํานึกในการแกปญหาของทองถ่ินและประเทศโดยเปดโอกาสใหเยาวชนจากภาค
อีสานมีโอกาสในการเรียนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตเพ่ือสําเร็จเปนพยาบาลวิชาชีพและใหการบริการใน
หนวยงานของภูมิลําเนาตนเองเพ่ือลดปญหาการกระจายพยาบาลและเพ่ิมอัตราการคงอยูในวิชาชีพใหยาวนาน ข้ึน
ไดอีก 

คณะพยาบาลศาสตร มีฐานะเปนองคกรในกํากับของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตามประกาศสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การจัดตั้งสวนงานภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเม่ือวันท่ี 10 กุมภาพันธพ.ศ. 
2553  โดยการอนุมัติในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ท่ี 5/2552 วันท่ี 25 กรกฎาคม  พ.ศ. 2552 ไดนําเสนอ
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2553) ตอคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร 
พิจารณาเห็นชอบหลักสูตรนี้ในการประชุมครั้งท่ี 5/2552 เม่ือวันท่ี 25 พฤศจิกายนพ.ศ. 2552 และสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี 9/2552 เม่ือวันท่ี 28พฤศจิกายน พ.ศ.2552คณะพยาบาลศาสตร 
ไดจัดประชุมรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) ในการรวมผลิตพยาบาลเพ่ือชุมชน เม่ือวันท่ี 23 เมษายน 
พ.ศ. 2553  จากการประชุมรวมกับผูแทนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 106 คน มาจาก 4 จังหวัด คือ 
จังหวัดอํานาจเจริญ  ยโสธร  ศรีสะเกษและอุบลราชธานี  มีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 37 แหง ท่ีมีความ
พรอมในการรวมผลิตพยาบาลเพ่ือชุมชน มีแผนการสงนักศึกษาเขาเรียนเพ่ือเปนพยาบาลของชุมชน ระหวางป
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การศึกษา 2553-2556  จํานวน 139 คน ดังนี้ พ.ศ. 2553 จํานวน 19 คน  พ.ศ. 2554 จํานวน 50 คน พ.ศ. 
2555 จํานวน 36 คน และพ.ศ. 2556 จํานวน 34 คนท่ีประชุมไดรวมกันหาแนวทางในการรวมผลิตพยาบาลของ
ชุมชนอยางเปนระบบ เริ่มตั้งแตแนวทางการคัดเลือกผูเรียน การกําหนดโควตาผูเขาเรียน การสรางความรวมมือ
กับสถานบริการสุขภาพหรือโรงพยาบาลซ่ึงเปนองคกรหุนสวน  ในพ้ืนท่ี การพัฒนานักศึกษาใหมีสมรรถนะ
พยาบาลของชุมชน รวมถึงแนวทางการจางงานและการพัฒนาศักยภาพเม่ือสําเร็จการศึกษาแลว ท้ังนี้เพ่ือนําไปสู
การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพของประชาชน  เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนตอไปและเปนแนวทางของ
การกําหนดการขอรับรองหลักสูตรปการศึกษา 2555 จํานวน 36 คน และ ปการศึกษา 2556 จํานวน 46 คน 

ในปการศึกษา 2556 คณะพยาบาลศาสตรไดรับการตรวจรับรองจากสภาการพยาบาล โดยไดรับการ
รับรองคุณภาพหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 3 ปการศึกษา ตั้งแต ปการศึกษา 2557 – 2559 และในป
การศึกษา 2557 คณะพยาบาลศาสตรไดเขารวมโครงการผลิตบัณฑิตพยาบาลเพ่ิม โดยสามารถรับนักศึกษาจํานวน 
80 คน และในปการศึกษา 2556 คณะพยาบาลศาสตรมีบัณฑิตพยาบาลรุนท่ี 1 ซ่ึงสําเร็จการศึกษาจํานวน 55 คน 

ในปการศึกษา 2557 คณะพยาบาลศาสตรมีผูสําเร็จการศึกษา ซ่ึงเปนรุนท่ี 2 จํานวน 32 คน และรับ
นักศึกษาในระดับปริญญาตรี จํานวน 88 คน  

  
ตราสัญลักษณ สี และดอกไมประจําคณะพยาบาลศาสตร 
  
ตราสัญลักษณ 
 
 
 

 

 
สีประจําคณะ   

สีประจําคณะคือ “สีชมพู”  
 
ดอกไมประจําคณะ  

ดอกไมประจําคณะคือ “ดอกพะยอม”  
 

วิสัยทัศน  อัตลักษณ ปณิธาน และวัตถุประสงค 
 
วิสัยทัศน 
 เปนสถาบันชั้นนําแหงการเรียนรูดานการพยาบาลในภูมิภาคลุมน้ําโขง และอาเซียน 
  
อัตลักษณ 
 สรางสรรค สามัคคี สํานึกดีตอสังคม 
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ปณิธาน 
 เปนสถาบันผลิตพยาบาลท่ีไดมาตรฐานชั้นนําเพ่ือรับใชชุมชนและทองถ่ิน สงเสริมสุขภาพพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ทําหนาท่ีวิจัยเพ่ือพัฒนา ประสานความรวมมือทางการพยาบาลและการสาธารณสุขในทองถ่ิน 
 
วัตถุประสงค 
 1. สรางบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบ มี
จิตสํานึกตอทองถ่ิน สามารถทํางานเปนทีม และมีทักษะในการเรียนรูตลอดชีวิตเพ่ือใหประสบผลสําเร็จในการ
ประกอบอาชีพ สามารถทํางานและดําเนินชีวิตในชุมชนไดอยางมีความสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. สรางองคความรู และนวัตกรรมทางการพยาบาล เพ่ือนําไปสูการดูแลสุขภาพอยางตอเนื่องในชุมชน
ลุมน้ําโขงและอาเซียน 
 3. บริการวิชาการท่ีเขาถึงและตอบสนองตอความตองการของชุมชน เพ่ือพัฒนาสุขภาวะของบุคคลและ
ชุมชนและเปนแหลงเรียนรูดานการดูแลสุขภาพในภูมิภาคลุมน้ําโขง 
 4. อนุรักษ สืบสาน เรียนรูภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมดานการดูแลสุขภาพ เพ่ือนําไปประยุกตใช
และปรับใชใหสอดคลองกับวิถีชีวิตของบุคคลและชุมชนในภูมิภาคลุมน้ําโขง 
 5. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือพัฒนาคณะพยาบาลศาสตรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 
บุคลากรมีคุณภาพและมีความสุข 

พันธกิจคณะพยาบาลศาสตร 
 1. สรางบัณฑิตพยาบาลท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพไดมาตรฐานวิชาชีพ 
 2. สรางองคความรู และนวัตกรรมทางการพยาบาล เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ตอบสนองความตองการ
ของชุมชน ในภูมิภาคลุมน้ําโขง และอาเซียน 
 3. บริการวิชาการและถายทอดความรูดานการพยาบาลท่ีตอบสนองความตองการของชุมชนในภูมิภาค
ลุมน้ําโขง 
 4. อนุรักษ สืบสาน เรียนรูภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมดานการดูแลสุขภาพในภูมิภาคลุมน้ําโขง 
 

คานิยมองคกร วัฒนธรรมองคกร 

คานิยมองคกร 

     NURSE UBU 
  N = Nurturing    : ใสใจดูแล 
  U = Understanding   : เขาใจ 
  R = Responsibility   : รับผิดชอบ 
  S = Smart Society   : สรางสังคมอุดมปญญา 
  E = Encouragement   : สรางการริเริ่ม เสริมพลังผลักดัน 
  U = Unity     : สามัคคี 
  B = Building Learning Organization   : สรางสรรคองคกรการเรียนรู 
  U = Universal    : สูสากล 
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วัฒนธรรมองคกร 

 “ดูแลดวยใจ ใฝสามัคคี มีความรับผิดชอบ กอรปดวยปญญา พัฒนาการเรียนรู มุงสูสากล” 

 
โครงสรางองคกรของคณะพยาบาลศาสตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

วัตถุประสงคของคูมือ 

คูมือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ฉบับนี้จัดทําข้ึนเพ่ือวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 

1. เพ่ือใหบุคลากรทุกระดับไดรับทราบนโยบายและแนวปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในของคณะพยาบาลศาสตร 

2. เพ่ือเปนเครื่องมือในการสื่อสารและสรางความเขาใจแกบุคลากรทุกระดับเก่ียวกับการบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะพยาบาลศาสตร 

3. เพ่ือใหมีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยอยาง
เปนระบบและตอเนื่อง 
 

สํานักงานเลขานุการ -งานบริหารท่ัวไป 
- งานบริหารบุคคล 
- งานคลังและพัสดุ 
- งานแผนและงบประมาณ 
- งานบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน 
- งานประกันคุณภาพการศึกษา
และสารสนเทศ 
- งานสงเสริมการวิจัย บริการ
วิชาการและทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
- งานบริการการศึกษา 
- งานพัฒนานักศึกษา 
- งานคอมพิวเตอรและเครือขาย 
 

กลุมวิชาพยาบาล
 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

สาขาพยาบาลศาสตร 

กลุมงานอบรมและบริการ
ทางการพยาบาล 

คณะพยาบาลศาสตร 
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
1. เปนเอกสารอางอิงในการปฏิบัติงาน 
2. ผูปฏิบัติงานสามารถดําเนินงานถูกตอง และมีประสิทธิภาพ 
3. ผูปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานแทนกันได 
4. สามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงานในการตอบคําถามของผูใชบริการ 

 

ขอบเขตของกํารจัดทําคูมือ 
  การจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน ครั้งนี้ครอบคลุมการจัดแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ตั้งแต
ข้ันตอนการระบุและวิคราะหความเสี่ยง ประเมินและจัดลําดับความเสี่ยง จนมาถึงกระบวนการกําหนดและจัดทํา
แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ตลอดจนการติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน และรายงานตอผูบริหารและมหาวิทยาลัย 
 

ความหมายและคําจํากัดความเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
เพ่ือใหเขาใจความหมายของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ผูอานควรทําความเขาใจกับ

ความหมายของคําท่ีเก่ียวของตอไปนี้  
1. ความเส่ียง (Risk) หมายถึง โอกาสท่ีจะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญ

เปลาหรือเหตุการณท่ีไมพึงประสงค ซ่ึงอาจเกิดข้ึนในอนาคต และมีผลกระทบ หรือทําใหการดําเนินงานไมประสบ
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกร ในการดําเนินภารกิจดานการผลิตบัณฑิต การวิจัย การ
บริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการดําเนินงานดานการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย  ซ่ึงการ
วิเคราะหและระบุความเสี่ยงท่ีครอบคลุมตามบริบทของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และสอดคลองกับเกณฑ
มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีตัวอยางดังนี้ ดังนี้ 

1) ความเสี่ยงดานทรัพยากร 
(1) การเงิน งบประมาณ 
(2) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(3) อาคารสถานท่ี ระบบสาธารณูปโภค 

2) ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร  หรือกลยุทธของคณะ/มหาวิทยาลัย 
3) ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ                          
4) ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน 

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

5) ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ
อาจารยและบุคลากร 
(1) ดานบุคลากร 
(2) ดานธรรมาภิบาล                                                     
(3) ดานจรรยาบรรณของอาจารยและบุคลากร 

6) ความเสี่ยงดานอันตรายท่ีเกิดจากสารเคมี สารทางชีวะ และการเผยแพรเชื้อโรค 
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7) ความเสี่ยงดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน   
8) ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก 
9) ดานอ่ืนๆ ตามบริบทของหนวยงาน 
ท้ังนี้ คําอธิบายความเสี่ยงดานตางๆ ท่ีชัดเจนและเขาใจงาย สามารถจําแนกออกเปน 2 ประเภท

ใหญ  ซ่ึงแสดงไดดังนี้  (วิชดา ลิวนานนทชัย,  2551) 
1) ความเส่ียงท่ีเกิดจากปจจัยภายใน : ประกอบดวย 

(1) Operational Risk ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน เกิดจากข้ันตอน อุปกรณ หรือ
ทรัพยากรมนุษยเปนอุปสรรคตอการดําเนินงาน อุบัติเหตุ 

(2) Financial Risk ความเสี่ยงทางการเงิน เกิดจากปญหาดานการเงินและงบประมาณ 
เชน ขาดแคลนเงินทุน กูยืมมากเกินไป ขาดสภาพคลองความผิดพลาดหรือทุจริตของฝายการเงินหรือฝายบัญชี   

(3) Strategic Risk ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ เกิดจากความผิดพลาดในการกําหนดหรือ
ดําเนินนโยบาย กลยุทธท่ีไมเหมาะสม ตลอดจนการทุจริตเชิงนโยบายของผูบริหาร 

(4) Policy Risk ความเสี่ยงดานนโยบาย เกิดจากกฎหมาย กฎระเบียบขอบังคับ 
2) ความเส่ียงท่ีเกิดจากปจจัยภายนอก : ประกอบดวย 

(1) Political Factors ความเสี่ยงดานการเมือง กฎหมาย ขอบังคับ 
(2) Economic Factors ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจ เชน ความเสี่ยงจากอัตรา

ดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลง 
(3) Socio-cultural Factors ความเสี่ยงดานสังคม และวัฒนธรรม 
(4) Technological Factors ความเสี่ยงดานการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 
(5) International Factors ความเสี่ยงระหวางประเทศ เชน อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ตางประเทศ การเคลื่อนยายเงินลงทุน ฐานกําลังการผลิตของประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจ 
(6) ภัยธรรมชาติ 
(7)  ความเสี่ยงดานภาวะการแขงขัน 

2.  ปจจัยเส่ียง (Risk Factor) หมายถึง ตนเหตุ หรือสาเหตุท่ีมาของความเสี่ยง ท่ีจะทําใหไมบรรลุ
วัตถุประสงคท่ีกําหนดไวโดยตองระบุไดดวยวาเหตุการณนั้นจะเกิดท่ีไหน เม่ือใด และเกิดข้ึนไดอยางไร และทําไม 
ท้ังนี้ สาเหตุของความเสี่ยงท่ีระบุควรเปนสาเหตุท่ีแทจริง เพ่ือจะไดวิเคราะหและกําหนดมาตรการลดความเสี่ยงใน
ภายหลังไดอยางถูกตอง 

3. การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง และวิเคราะห
ความเสี่ยง เพ่ือจัดลําดับความเสี่ยงท่ีระบุ โดยการพิจารณาจากโอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ 
(Impact) ของความเสี่ยงนั้นๆ  

1) โอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood: L) หมายถึง ความถ่ีหรือโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณความเสี่ยง 
ซ่ึงจําแนกเปน 5 ระดับ คือ  

ระดับ 1  หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสการเกิดต่ํามาก  
ระดับ 2  หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสการเกิดต่ํา 
ระดับ 3  หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสการเกิดปานกลาง 
ระดับ 4  หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสการเกิดสูง 
ระดับ 5  หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสการเกิดสูงมาก 

2) ผลกระทบ (Impact: I) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนหากเกิด
เหตุการณความเสี่ยง จําแนกเปน 5 ระดับ คือ 



 7 

ระดับ 1  หมายถึง ผลกระทบของความเสี่ยงตอองคกรมีต่ํามาก 
ระดับ 2  หมายถึง ผลกระทบของความเสี่ยงตอองคกรมีต่ํา 
ระดับ 3  หมายถึง ผลกระทบของความเสี่ยงตอองคกรมีปานกลาง 
ระดับ 4  หมายถึง ผลกระทบของความเสี่ยงตอองคกรมีสูง 
ระดับ 5  หมายถึง ผลกระทบของความเสี่ยงตอองคกรมีสูงมาก 

3) ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk: D) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงท่ีไดจากการ
ประเมินโอกาสและผลกระทบของแตละปจจัยเสี่ยง มีคาเปนเชิงปริมาณ ซ่ึงคํานวณไดจากสูตร  

ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง 
หรือ             D = L x I 

4. การบริหารความเส่ียง (Risk Management) หมายถึง วิธีการบริหารจัดการท่ีเปนไปเพ่ือการ
คาดการณ และลดผลเสียของความไมแนนอน ท่ีจะเกิดข้ึนกับองคกร ท้ังนี้เพ่ือใหองคกรสามารถบรรลุวัตถุประสงค
ไดโดยมีประสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึงการจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี ดังนี้ 

ตารางท่ี  1 ความสัมพันธของวิธีการบริหาร/จัดการความเส่ียงและแนวคิด 4T 

วิธีการบริหาร/จัดการความเส่ียง 
 

ศัพทท่ีนิยมใชท่ัวไป 
(กรมบัญชีกลาง) 

แนวคิด  
4 T 

1. การยอมรับความเส่ียง  หมายถึง การตกลงกันท่ีจะยอมรับ เนื่องจาก
ไมคุมคาในการจัดการหรือปองกัน แตการเลือกบริหารความเสี่ยงดวย
วิธีนี้ตองมีการติดตามเฝาระวังอยางสมํ่าเสมอ 

Risk Acceptance 
(Accept) 

Take 

2. การลด/การควบคุมความเส่ียง  หมายถึง การปรับปรุงระบบการ
ทํางาน หรือออกแบบวิธีการทํางานใหม  เพ่ือลดโอกาสท่ีจะเกิดความ
เสียหาย หรือลดผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากความเสี่ยง ใหอยูในระดับ
ท่ียอมรับได เชนการจัดอบรมพนักงาน การจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน 

Risk Reduction 
(Control) 

Treat 

3. การกระจาย หรือโอน ความเส่ียง  หมายถึง การกระจายหรือถาย
โอนความเสี่ยงใหหนวยงานอ่ืนชวยแบงความรับผิดชอบไป เชนการทํา
ประกันภัย กับบริษัทภายนอก หรอืการจางบุคคลภายนอกดําเนินการ
แทน (Outsource)  

Risk Sharing 
(Transfer) 

Transfer 

4. การหลีกเล่ียงความเส่ียง   หมายถึง การจัดการกับความเสี่ยงท่ีอยูใน
ระดับสูงมาก และไมอาจยอมรับไดจึงตองตัดสินใจยกเลิกโครงการ/
กิจกรรมท่ีจะกอใหเกิดความเสี่ยงนั้นไป 

Risk Avoidance 
(Avoid) 

Terminate 

          ท้ังนี้ วิธีจัดการความเสี่ยงของแตละหนวยงานอาจมีความแตกตางกันข้ึนอยูกับสภาพแวดลอมของ
หนวยงาน  บางหนวยงานอาจเลือกการควบคุมเพียงอยางเดียวท่ีสามารถปองกันความเสี่ยงไดหลายความเสี่ยง  
หรืออาจเลือกการควบคุมหลายอยางเพ่ือปองกันความเสี่ยงเพียงเรื่องเดียว 

5. การควบคุม (Control) หมายถึง นโยบาย แนวทาง หรือข้ึนตอนปฏิบัติตางๆ ซ่ึงกระทําเพ่ือลด
ความเสี่ยง และทําใหการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค แบงไดเปน 4 ประเภท คือ 
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ตารางท่ี 2 รายละเอียดประเภทการควบคุม 

ศัพทท่ีใช ประเภทการควบคุม 
1. Preventive 

Control 
การควบคุมเพ่ือปองกันไมใหเกิดความเสี่ยงและขอผิดพลาดตั้งแตแรก เชน การอนุมัติ 
การจัดโครงสรางองคกร การแบงแยกหนาท่ี การควบคุมการเขาถึงเอกสาร ขอมูล  
ทรัพยสิน ฯลฯ 

2. Detective 
Control 

การควบคุมเพ่ือใหตรวจพบ  เปนการควบคุมท่ีกําหนดไวเพ่ือใหสามารถคนพบ
ขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนแลว เชนการสอบทาน  การวิเคราะห  การยืนยันยอด การตรวจ
นับ  การรายงานขอบกพรอง ฯลฯ 

3. Directive Control การควบคุมโดยการชี้แนะท่ีสงเสริมหรือกระตุนใหเกิดความสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ี
ตองการ เชน การใหรางวัลแกผูมีผลงานดี เปนตน 

4. Corrective 
Control 

การควบคุมท่ีกําหนดข้ึนเพ่ือแกไขขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนใหถูกตอง  

การควบคุมตามประเภทตางๆ  และวิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยงนั้น  จึงเปนหลักการทางดาน
ความคิด และการวิเคราะหความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายใน  ซ่ึงตองมีการนําไปใชควบคูกันไปดวยกันเสมอ 

6. หนวยรับตรวจ หมายถึง องคกรหรือหนวยงานท่ีเปนหนวยรับตรวจตามคํานิยามในระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 

7. สวนงานยอย หมายถึง สวนงานภายในหนวยรับตรวจ ซ่ึงอาจใชชื่อ “กิจกรรม” หรืออาจเรียกชื่อ
อยางอ่ืน เชน สํานัก กอง ฝาย หรือแผนกท่ียอยมาจากหนวยรับตรวจ ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับลักษณะโครงสรางหนวยรับ
ตรวจนั้นๆ 

8. เจาหนาท่ีระดับอาวุโส หมายถึง ผูบริหารระดับสูงหรือผูเชี่ยวชาญ/ท่ีปรึกษา ท่ีมีความรูความ
ชํานาญเรื่องการควบคุมภายในและไดรับมอบหมายใหอํานวยการและประสานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ติดตามการประเมินผล สรุปภาพรวมและจัดทํารายงานระดับหนวยรับตรวจ 

9. หัวหนาสวนงานยอย หมายถึง ตําแหนงสูงสุดของสวนงานยอย ท่ีทําหนาท่ีบริหารหรือควบคุมงาน
ของสวนงานยอย 

10. การควบคุม หมายถึง วิธีการท่ีนํามาใชเพ่ือใหม่ันใจวาการปฏิบัติงานจะบรรลุผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงค 

11. ระบบการควบคุมภายใน หมายถึง การควบคุมท่ีออกแบบใหมีการเชื่อมโยงซ่ึงกันและกันไวใน
กระบวนการของกิจกรรม/การปฏิบัติงานตั้งแตตนจนจบ 

12. โครงสรางการควบคุมภายใน หมายถึง การออกแบบการควบคุมโดยพิจารณาจากความสัมพันธ
ของทรัพยากรตาง ๆ กระบวนการทํางาน กระบวนการบริหารภายในองคกรนั้น ๆ 

13. การจัดวางระบบการควบคุมภายใน หมายถึง การกําหนดหรือออกแบบวิธีการควบคุมและนํามาใช
เพ่ือใหเกิดความม่ันใจวาการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีระเบียบและมีประสิทธิภาพ 
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14. การติดตามผลในระหวางการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) หมายถึง การติดตามการ
ปฏิบัติตามวิธีการควบคุมในระหวางการปฏิบัติงานอาจเรียกวาการติดตามผลอยางตอเนื่อง หรือการประเมินผล
แบบตอเนื่อง 

15. การประเมินผลเปนรายครั้ง (Separate Evaluation) หมายถึง การประเมินท่ีมีวัตถุประสงค
มุงเนนไปท่ีประสิทธิผลของการควบคุม ณ ชวงเวลาใดเวลาหนึ่งท่ีกําหนด โดยขอบเขตและความถ่ีในการประเมิน
รายครั้งข้ึนอยูกับการประเมินความเสี่ยงและประสิทธิผลของวิธีการติดตามผลอยางตอเนื่องเปนหลัก 

16. การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการท่ีผูกํากับดูแลฝายบริหารและบุคลากรทุกระดับของ
หนวยรับตรวจ กําหนดใหมีข้ึนเพ่ือใหมีความม่ันใจอยางสมเหตุสมผลวาการดําเนินงานจะบรรลุผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงค ดังตอไปนี้ 

1) การดําเนินงาน (Operation : O) หมายถึง การบริหารจัดการ การใชทรัพยากรใหเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกันหรือลดความผิดพลาด ความ
เสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริตของหนวยรับตรวจ 

2) การรายงานทางการเงิน (Financial : F) หมายถึง รายงานทางการเงินท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือใช
ภายในและภายนอกหนวยรับตรวจ เปนไปอยางถูกตอง เชื่อถือได และทันเวลา 

3) การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับท่ีเกี่ยวของ (Compliance : C) ไดแกการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานของหนวยรับตรวจ 
รวมท้ังการปฏิบัติตามนโยบาย และวิธีการปฏิบัติงานท่ีองคกรไดกําหนดข้ึน 

ท้ังนี้ การควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดําเนินการตามแนวทางการจัดวางระบบการ
ควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน ท่ีสํานักงานการตรวจเงินแผนดินกําหนด 

 
 



บทท่ี 2 การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของคณะพยาบาลศาสตร 

นโยบายการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

เพ่ือใหการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ และ
บังเกิดผลดีตอการบรรลุเปาหมายการดําเนินงานตามแผนกลยุทธของคณะพยาบาลศาสตร ในระยะ 5 ป (พ.ศ. 
2555 – 2559) จึงไดกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เพ่ือใหทุกคณะ/หนวยงานใชเปน
แนวทางในการดําเนินการดังนี้ 

1. การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในเปนการดําเนินงานท่ีสําคัญ คณะตองดําเนินการใหเปนไป
ตามมาตรฐานท่ีกําหนด อยางตอเนื่อง และใหถือเปนภารกิจท่ีตองปฏิบัติตามปกติ 

2. ผูบริหารและบุคลากรทุกระดับตองตระหนัก ใหความสําคัญ และมีสวนรวมในกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน  

3. ใหพิจารณาในเรื่องการปองกันความเสี่ยงท่ีเกิดจากอันตรายของสารเคมี สารทางชีวะ และการแพร
เชื้อโรคตางๆ   

4. ใหสรางเชื่อมโยงระหวางการจัดวางระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการประกัน
คุณภาพ ใหเห็นความเชื่อมโยงในเรื่องประโยชนในการดําเนินการ การระบุข้ันตอน วิธีการและระยะเวลาในการ
ดําเนินงาน งวดของการจัดทํารายงาน  เพ่ือชวยใหการจัดทํารายงานไดอยางสอดคลองกัน  

แนวปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

ข้ันท่ี 1 การกําหนดวัตถุประสงคของหนวยงาน 
กําหนดวัตถุประสงคตามเปาประสงคของแผนกลยุทธของหนวยงาน (คณะพยาบาลศาสตร) ท่ีสอดคลอง

กับแผนกลยุทธเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555 – 2559) แลวกําหนดข้ันตอนหลัก
ในการดําเนินงานตามพันธกิจของหนวยงาน และวัตถุประสงคของข้ันตอนหลักของหนวยงาน 

 

ข้ันท่ี 2 การระบุและวิเคราะหความเส่ียง  
1. ขอมูลประกอบการระบุและวิเคราะหความเสี่ยง ใหพิจารณาตามข้ันตอน ดังนี้ 

1) ผูปฏิบัติงาน/กลุมงาน (แลวแตความเหมาะสมของคณะ/หนวยงานท่ีจะกําหนดวาใหนําเสนอใน
ระดับใด) ศึกษาสถิติ หรือขอมูลผลการดําเนินงานดานตางๆ ของหนวยงาน ไดแก 

(1) ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานท่ีกําหนด ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน และผลการประเมินจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

(2) ผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
(3) ผลการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

2) ผูปฏิบัติงาน/กลุมงาน (แลวแตความเหมาะสมของคณะ/หนวยงานท่ีจะกําหนดวาใหนําเสนอใน
ระดับใด) นําเสนอขอมูลปญหา/อุปสรรค จากการปฏิบัติงาน  

3) คณะ/หนวยงาน นําขอมูลท่ีไดจากข้ันตอน (1)-(2)  มาพิจารณาประเมินสภาพแวดลอมของ
หนวยงานตามความเชื่อมโยงวัตถุประสงค ข้ันตอนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยกับมาตรฐานการควบคุมภายใน
และการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ซ่ึงจะทําใหทราบความเสี่ยงของหนวยงาน 
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ท้ังนี้ อาจเกิดกรณี ผลการดําเนินงานตามแผนท่ีกําหนดขางตน ยังไมทราบผลการดําเนินงานอยาง
ชัดเจน ในชวงเวลาท่ีดําเนินการระบุและวิเคราะหความเสี่ยง เนื่องจากยังไมสิ้นสุดระยะเวลาดําเนินงานตามแผน 
(ณ สิ้นปงบประมาณ) ใหคณะ/หนวยงานพิจารณาคาดการณผลการดําเนินงานท่ีจะเกิดข้ึน ณ สิ้นปงบประมาณ 
เพ่ือเปนขอมูลประกอบการระบุและวิเคราะหความเสี่ยง  

2. แนวทางการระบุและวิเคราะหความเสี่ยงท่ีเนนการมีสวนรวมจากบุคลากรทุกระดับ 
1) ระดบัคณะ/หนวยงาน 

(1) ใหบุคลากรผูปฏิบัติงานหรือกลุมงาน ในแตละคณะ/หนวยงาน เปนผูเสนอปญหา/
อุปสรรคในการดําเนินงาน รวมท้ังแนวทางการแกไข เพ่ือเปนขอมูลประกอบการระบุและวิเคราะห เพ่ือเสนอตอ
ผูบริหารหรือคณะกรรมการประจําหนวยงาน  

(2) คณะ/หนวยงาน โดยผูบริหารหรือคณะกรรมการประจําหนวยงาน พิจารณาระบุและ
วิเคราะหความเสี่ยงของคณะ/หนวยงาน จากขอมูลท่ีเก่ียวของ รวมท้ังพิจารณาจากขอมูลท่ีบุคลากรในหนวยงาน
เสนอ มาพิจารณาประเมินสภาพแวดลอมของหนวยงานตามความเชื่อมโยงวัตถุประสงค ข้ันตอนการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยกับมาตรฐานการควบคุมภายในและการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ซ่ึงจะทําใหทราบความ
เสี่ยงของหนวยงาน ซ่ึงผลการพิจารณาดังกลาว จําแนกเปน 2 สวน ดังนี้ 

- ความเสี่ยงระดับคณะ/หนวยงาน: เปนความเสี่ยงท่ีคณะ/หนวยงานสามารถจัดการให
อยูในระดับท่ียอมรับได ภายใตการบริหารและจัดการของหนวยงาน (จัดการดวยวิธี Take: ยอมรับความเสี่ยง, 
Treat: ลด/ควบคุมความเสี่ยง, Terminate: หลีกเลี่ยงความเสี่ยง) ซ่ึงคณะ/หนวยงานตองใชเปนขอมูล
ประกอบการประเมินและจัดลําดับความเสี่ยง และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับคณะ/
หนวยงานตอไป 

- ความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย: เปนความเสี่ยงท่ีคณะ/หนวยงานไมสามารถจัดการให
อยูในระดับท่ียอมรับได ภายใตการบริหารและจัดการของหนวยงานใดหนวยงานหนึ่งเพียงหนวยงานเดียว จะตอง
อาศัยความรวมมือจากคณะ/หนวยงานตางๆ หรือตองบูรณาการการดําเนินงานจากหลายหนวยงาน ซ่ึงคณะ/
หนวยงานตองจัดการดวยวิธี Transfer: กระจาย/โอนความเสี่ยง โดยเสนอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาวิเคราะหความ
เสี่ยงเพ่ิมเติม (เสนอผานกองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี) เพ่ือเปนขอมูลประกอบการประเมินและจัดลําดับความ
เสี่ยง และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัยตอไป ท้ังนี้ การจัดการความเสี่ยง
ระดับมหาวิทยาลัย สามารถจัดการดวยวิธี Take: ยอมรับความเสี่ยง, Treat: ลด/ควบคุมความเสี่ยง, Terminate: 
หลีกเลี่ยงความเสี่ยง 

2) ระดับมหาวิทยาลัย 
(1) ใหหนวยงานภายในสํานักงานอธิการบดี ท่ีกํากับดูแลการดําเนินงานดานตางๆ ของ

มหาวิทยาลัย เปนผูรับผิดชอบหลักในการระบุและวิเคราะหความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย โดยพิจารณาจากขอมูล
ท่ีเก่ียวของ รวมท้ังพิจารณาจากผลการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงของคณะ/หนวยงาน มาพิจารณาประเมิน
สภาพแวดลอมของหนวยงานตามความเชื่อมโยงวัตถุประสงค ข้ันตอนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยกับ
มาตรฐานการควบคุมภายในและการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือเสนอใหเปนความเสี่ยงระดับ
มหาวิทยาลัย (กองแผนงาน เปนหนวยงานประสานขอมูลความเสี่ยงจากคณะ/หนวยงาน และสงขอมูลให
หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก)  

ท้ังนี้ ในการระบุและวิเคราะหความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย หนวยงานผูรับผิดชอบหลักในแต
ละดาน ควรจัดประชุมหารือรวมกับคณะ/หนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหการพิจารณาความเสี่ยงครอบคลุมการ
ดําเนินงานดานตางๆ ของมหาวิทยาลัย ท้ังในมติดานยุทธศาสตรดําเนินงาน และมติหนวยงาน  
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(2) มหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย 
และเจาหนาท่ีอาวุโสระดับมหาวิทยาลัย เปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบกําหนดเปนความเสี่ยง
ระดับมหาวิทยาลัย ตามลําดับ 

 

ข้ันท่ี 3 การประเมินและจัดลําดับความเส่ียง 
1. การประเมินความเสี่ยง ใหระดับคณะ/หนวยงาน และระดับมหาวิทยาลัยดําเนินการประเมินความ

เสี่ยง โดยใชหลักเกณฑการพิจารณาระดับความเสี่ยง และ Risk Matrix สําหรับวัดระดับความเสี่ยง ท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด 

2. การจัดลําดับความเสี่ยง ใหพิจารณาจากระดับความเสี่ยง โดยใหความเสี่ยงท่ีมีระดับต่ํา เปนความ
เสี่ยงท่ีอยูในระดับท่ียอมรับได สวนความเสี่ยงท่ีมีระดับปานกลาง สูง และสูงมาก ใหพิจารณากําหนดแผนบริหาร
ความเสี่ยง และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ใหอยูในระดับท่ียอมรับได โดยใหพิจารณาจําแนกตาม
ผลกระทบความเสี่ยงและลักษณะความเสี่ยง ดังนี้ 

1) ความเสี่ยงท่ีสงผลกระทบตอวัตถุประสงคในภาพรวมระดับคณะ/หนวยงาน หรือระดับ
มหาวิทยาลัย และไมสามารถจัดการใหอยูในระดับท่ียอมรับได ภายใตการบริหารและจัดการของหนวยงานใด
หนวยงานหนึ่งภายในคณะ/หนวยงาน หรือภายในมหาวิทยาลัย ตองอาศัยความรวมมือจากคณะ/หนวยงานตางๆ 
หรือตองบูรณาการการดําเนินงานจากหลายหนวยงาน ใหกําหนดเปนแผนบริหารความเสี่ยงระดับคณะ/หนวยงาน 
หรือระดับมหาวิทยาลัย 

2) ความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับการปรับปรุง แกไข หรือพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานของระดับคณะ/
หนวยงาน หรือระดับมหาวิทยาลัย ซ่ึงสามารถจัดการใหอยูในระดับท่ียอมรับได ภายใตการบริหารและจัดการของ
หนวยงานใดหนวยงานหนึ่งภายในคณะ/หนวยงาน หรือภายในมหาวิทยาลัย ใหกําหนดเปนแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายในระดับคณะ/หนวยงาน หรือระดับมหาวิทยาลัย 

ท้ังนี้ การพิจารณาประเมินและจัดลําดับความเสี่ยง อาจดําเนินการควบคุมกับข้ันท่ี 2 การระบุและ
วิเคราะหความเสี่ยง โดยระดับคณะ/หนวยงานใหผูบริหารหรือคณะกรรมการประจําหนวยงาน เปนผูพิจารณา 
สําหรับระดับมหาวิทยาลัย ใหคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย และ
เจาหนาท่ีระดับอาวุโสของมหาวิทยาลัย เปนผูพิจารณา เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบตามลําดับ 

 

ข้ันท่ี 4 การกําหนดแผนบริหารความเส่ียง และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
1. การกําหนดเปนแผนการบริหารความเสี่ยง และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ท้ังระดับคณะ/

หนวยงาน และระดับมหาวิทยาลัย จะตองเปนกิจกรรมท่ีสามารถควบคุมความเสี่ยง หรือชวยลดความนาจะเปนใน
การเกิดเหตุการณท่ีเปนความเสี่ยง หรือลดความเสียหาย/ความรุนแรงจากความเสี่ยง โดยตองคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้
ประกอบการกําหนดแผน 

1) ศึกษาความเปนไปไดและคาใชจายของกิจกรรม/ทางเลือกการจัดการความเสียง 
2) วิเคราะหถึงผลไดผลเสียของแตละกิจกรรม/ทางเลือกการจัดการความเสี่ยง 

- ผลได คือ ผลลัพธท่ีเกิดข้ึนเม่ือนํามาตรการ/กิจกรรมนั้นมาใชจัดการความเสี่ยง อาจเกิด
ในทันที หรือในระยะยาว 
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- ผลเสีย ไดแก ตนทุน เวลา หรือความสะดวกท่ีเสียไป รวมไปถึงความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนไดใน
อนาคต 

2. เพ่ือใหการบริหารแผนบริหารความเสี่ยง และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ท้ังระดับคณะ/หนวยงาน และระดับมหาวิทยาลัย ควรระบุข้ันตอน วิธีการดําเนินงาน หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ กําหนดวันแลวเสร็จ และตัวชี้วัดการดําเนินงานใหชัดเจน และแจง/ซักซอมใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบ
สามารถนําแผนสูการปฏิบัติ และพิจารณากําหนดผูรับผิดชอบเปนรายบุคคลหรือคณะบุคคล รวมท้ัง กํากับติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงานตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

3. การพิจารณากําหนดแผนบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน ระดับคณะ/หนวยงานใหผูบริหาร
หรือคณะกรรมการประจําหนวยงาน เปนผูพิจารณา สําหรับระดับมหาวิทยาลัย ใหคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย และเจาหนาท่ีระดับอาวุโสของมหาวิทยาลัย เปนผูพิจารณา เพ่ือเสนอ
ตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบตามลําดับ 

 
 ***ใหคณะ/หนวยงานพิจารณากําหนดแผนงบประมาณรายจายรองรับการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในของหนวยงาน โดยอาจกําหนดเปนกิจกรรมยอยภายใตโครงการบริหารจัดการหนวยงาน ในแผน
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณตางๆ ของหนวยงาน*** 
 

ข้ันท่ี 5 การติดตามและประเมินผล 
รอบในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน กําหนด

เปนรายไตรมาสของแผนท่ีเริ่มตน ณ 1 ต.ค. – 30 ก.ย. ของปถัดไป) ดังนี้  

รอบการรายงาน ผลการดําเนินงาน กําหนดสงรายงาน 
ครั้งท่ี 1  ณ สิ้นเดือนธันวาคม ภายใน 5 วันทําการแรกของเดือนมกราคม 
ครั้งท่ี 2 ณ สิ้นเดือนมีนาคม ภายใน 5 วันทําการแรกของเดือนเมษายน 
ครั้งท่ี 3 ณ สิ้นเดือนมิถุนายน ภายใน 5 วันทําการแรกของเดือนกรกฎาคม 
ครั้งท่ี 4 ณ สิ้นเดือนกันยายน ภายใน 5 วันทําการแรกของเดือนตุลาคม 

แบบรายงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

1. ประเภทรายงาน 
1) ระดับคณะ/หนวยงาน 

- แบบR-IC1: แบบระบุปญหา/อุปสรรค/ขอจํากัดในการปฏิบัติงาน 
- แบบR-IC2:  แบบรายงานผลการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยง ระดับหนวยงาน 
- แบบPR1:  แผนบริหารความเสี่ยง ระดับหนวยงาน 
- แบบ ปย.2:  รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แผนการปรับปรุงการ

ควบคุมภายใน ระดับหนวยงาน) 
- แบบ ปย.1:  รายงานการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 
- แบบMPR1:  รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ระดับหนวยงาน 
- แบบM-ปย.2: รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับหนวยงาน 
- แบบMS:  รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ระดับ

หนวยงาน 
-  
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2) ระดับมหาวิทยาลัย 
- แบบR-IC3:  แบบรายงานผลการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย 
- แบบPR2:  แผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย 
- แบบ ปอ.2:  รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 
- แบบ ปอ.3:  รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

ระดับมหาวิทยาลัย) 
- แบบ ปอ.1:  หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 
- แบบMPR2:  รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ระดับหนวยงาน 
- แบบM-ปอ.3: รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับหนวยงาน 

** หมายเหต ุ  1. แบบรายงานท่ีมีแถบสี คือ แบบรายงานท่ีตองสงมหาวิทยาลัย โดยแบบรายงานท่ีมีแถบสีออน 
เปนแบบรายงานตามท่ีสํานักงานการตรวจเงินแผนดินกําหนด 
     2. แบบรายงานท่ีไมมีแถบสี เปนแบบท่ีใหคณะ/หนวยงานนําไปปรับใชตามความเหมาะสม (ไม
บังคับ) และเก็บไวท่ีหนวยงาน 
 

2. แบบรายงานตามกระบวนการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน 
 

กระบวนการ แบบรายงาน 
ระดับสวนงานยอย  
(คณะ/วิทยาลัย) 

ระดับมหาวิทยาลัย 

ข้ันท่ี 1 การกําหนดวัตถุประสงคของหนวยงาน - - 
ข้ันท่ี 2 การระบุและวิเคราะหความเสี่ยง (1) แบบR-IC1: แบบระบุปญหา/

อุปสรรค/ขอจํากัดในการ
ปฏิบัติงาน 

(1) แบบR-IC3: แบบรายงานผลการ
วิเคราะหและประเมินความเสีย่ง 
ระดับมหาวิทยาลัย 

ข้ันท่ี 3 การประเมินระดับความเสีย่งและ
จัดลําดับความเสี่ยง  

(2) แบบR-IC2: แบบรายงานผลการ
วิเคราะหและประเมินความเสีย่ง 
ระดับหนวยงาน 

(2) แบบ ปอ.2: รายงานผลการ
ประเมินองคประกอบของการ
ควบคุมภายใน 

(3) แบบ ปย.1: รายงานการประเมิน
องคประกอบของการควบคุม
ภายใน 

(3) แบบ ปอ.1: หนังสือรับรองการ
ประเมินผลการควบคมุภายใน 

ข้ันท่ี 4 การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง และ
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

(4) แบบPR1: แผนบริหารความเสี่ยง 
ระดับหนวยงาน 

(4) แบบPR2: แผนบริหารความเสี่ยง 
ระดับมหาวิทยาลัย 

(5) แบบ ปย.2: รายงานการ
ประเมินผลและการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน (แผนการปรับปรุง
การควบคุมภายใน ระดับ
หนวยงาน) 

(5) แบบ ปอ.3: รายงานแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน 
(แผนการปรับปรุงการควบคมุ
ภายใน ระดับมหาวิทยาลัย) 

ข้ันท่ี 5 การติดตามและประเมินผล (6) แบบMPR1: รายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยง ระดับหนวยงาน 

(6) แบบMPR2: รายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยง ระดับหนวยงาน 

(7) แบบM-ปย.2: รายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายใน ระดับ

(7) แบบM-ปอ.3: รายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายใน ระดับ



 15 

กระบวนการ แบบรายงาน 
ระดับสวนงานยอย  
(คณะ/วิทยาลัย) 

ระดับมหาวิทยาลัย 

หนวยงาน หนวยงาน 
(8) แบบMS: รายงานสรุปผลการ

ดําเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายใน ระดับ
หนวยงาน 

 

หมายเหตุ 
- แบบ R-IC1, แบบ MPR1 และ แบบ M-ปย.2 เปนแบบที่ใหคณะ/หนวยงานนําไปปรับใชตามความเหมาะสม (ไม

บังคับ) และเก็บไวที่หนวยงาน 
 -  แบบ ปอ.1 และ แบบ ปอ.3 มหาวิทยาลัยตองสงใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดนิ, สํานักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ ภายในเดือนธนัวาคมของทุกป 
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ปฏิทินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

ปฏิทินการดําเนินงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ลํา 
ดับ 
ที่ 

กระบวนการ/กิจกรรมการดําเนินการ 
ดานบริหารความเสี่ยง  

ปงบประมาณ 
กอนหนา 

ปงบประมาณถัดไป 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ขั้นที่ 1 การกําหนดวัตถปุระสงคของหนวยงาน                               

   - กําหนดวัตถุประสงคของหนวยงาน และกําหนดหรือทบทวนนโยบาย/แนวทางการดําเนินงาน                             

   - ศึกษาผลการดําเนินงาน : 
    1) ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานที่กําหนด ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และผล
การประเมินจากหนวยงานที่เกีย่วของ 
    2) ผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง 
    3) ผลการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
    4) ผลการประเมินสภาพแวดลอมของหนวยงานตามความเชื่อมโยงวัตถุประสงค ขั้นตอนการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยกับมาตรฐานการควบคุมภายในและการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

                  

2 ขั้นที่ 2 การระบุและวิเคราะหความเสี่ยง 
 - ดําเนินการวิเคราะหและระบุความเส่ียง และจัดลําดับความสําคัญของปจจยัเส่ียง 

                           

3 ขั้นที่ 3 การประเมินระดับความเสี่ยงและจัดลําดบัความเสี่ยง  
 - การประเมินระดับความเส่ียงและจัดลําดับความสําคัญของความเส่ียง 

                          

4 ขั้นที่ 4 การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน                           

   - จัดทําแผนการบริหารความเส่ียง และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน และส่ือสารแผน                            

   - ดําเนินการตามแผนบริหารความเส่ียง                 

5 ขั้นที่ 5 การติดตามและประเมินผล 
 - การดําเนินงานตามแผนการบริหารความเส่ียง และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

 

 

    
(ครั้ง
ที ่
1) 

    
(ครั้ง
ที ่
2) 

    
(ครั้ง
ที ่
3) 

 

  

 
(ครั้งที่ 

4) 
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สรุปกระบวนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในที่เนนการมีสวนรวมของบุคลากรทุกระดับ 

       หมายเหตุ  แบบรายงานทีม่ีแถบสี คือ แบบรายงานที่ตองสงมหาวิทยาลัย โดยแบบรายงานที่มีแถบสีออน เปนแบบ
รายงานตามทีส่ํานักงานการตรวจเงินแผนดนิกําหนด 
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จากแผนภาพขางตน เปนการแสดงสรุปภาพรวมการดําเนินงานตามแนวปฏิบัติตามกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ท่ีเนนการมีสวนรวมของบุคลากรทุกระดับ โดยเริ่ม
จากผูปฏิบัติงาน/ กลุมงาน (แลวแตความเหมาะสมของคณะ/หนวยงานท่ีจะกําหนดวาเปนระดับใด) เปนผู
พิจารณาผลการดําเนินงานในสวนท่ีตนเองรับผิดชอบ แลวเสนอใหผูบริหารของคณะ/หนวยงานใชประกอบการ
พิจารณาระบุและวิเคราะหความเสี่ยง เพ่ือระบุเปนความเสี่ยงของคณะ/หนวยงาน หรือเสนอตอใหระดับ
มหาวิทยาลัยพิจารณา ระบุเปนความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย จากนั้น ในแตละระดับ ท้ังระดับคณะ/หนวยงาน 
และระดับมหาวิทยาลัย จึงดําเนินการประเมินและจัดลําดับความเสี่ยง เพ่ือกําหนดแผนการจัดการความเสี่ยง 
เพ่ือใหเปนความเสี่ยงท่ีอยูในระดับท่ียอมรับได วาจะไมสงผลกระทบตอการบรรลุเปาหมายการดําเนินงานของ
หนวยงาน และบรรลุตามวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน  

ในสวนกระบวนการระบุและวิเคราะหความเสี่ยง และการประเมินและจัดลําดับความเสี่ยงระดับ
มหาวิทยาลัย หนวยงานกลางของมหาวิทยาลัย ไดแก สํานักวิทยบริการ สํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย และ
หนวยงานภายในสํานักงานอธิการบดี ภายใตการกําดับดูแลของอธิการบดี รองอธิการบดี และ/หรือผูชวย
อธิการบดี จะมีบทบาทสําคัญในการพิจารณาระบุและวิเคราะหความเสี่ยง และการประเมินและจัดลําดับความ
เสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ใหครอบคลุมการดําเนินงานดานตาง ๆ ในสวนท่ีเก่ียวของ  ซ่ึงสามารถจําแนกเปนดาน
ตาง ๆ ดังนี้ 

ดานการดําเนินงาน ผูกํากับดูแล หนวยงานกลางท่ีรับผิดชอบหลัก 
1. ดานการผลิตบัณฑิต     

- ดานวิชาการ - รองอธิการบดีฝายวิชาการ - กองบริการการศึกษา  
- สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

  - ผูชวยอธิการบดฝีายวิชาการ - สํานักงานบริหารบัณฑิตศึกษา 
- ดานการพัฒนานักศึกษา - รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา - สํานักงานพัฒนานักศึกษา 

2. ดานการวิจัย บริการวิชาการ และ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

- รองอธิการบดีฝายวิจัยและ
นวัตกรรม 

- สํานักงานสงเสริมบริหารการวิจัย บริการ
วิชาการและศลิปวัฒนธรรม 

 - ผูชวยอธิการบดฝีายบริการวิชาการ  
  

3. ดานการบริหารจัดการ     
- ดานนโยบายและแผน และ

การงบประมาณ 
- รองอธิการบดีฝายแผนและพัฒนา - กองแผนงาน 

- ดานคลังและทรัพยสิน - ผูชวยอธิการบดฝีายคลังและ
ทรัพยสิน 

- กองคลัง 

- ดานการบริหารทรัพยากรมนุษย - รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากร
มนุษย 

- กองการเจาหนาท่ี 

- ดานการบริหารท่ัวไปและชุมชน
สัมพันธ 

- รองอธิการบดีฝายบริหารและชุมชน
สัมพันธ 

- กองกลาง 

- ดานการบริหารกายภาพและ
สิ่งแวดลอม 

- รองอธิการบดีฝายบริหารกายภาพ
และสิ่งแวดลอม 

- สํานักงานบริหารกายภาพและ
สิ่งแวดลอม 

- ดานวิเทศสมัพันธ - ผูชวยอธิการบดฝีายวิเทศสัมพันธ - สํานักงานวิเทศสมัพันธ 
- ดานกฎหมายและนิติการ - ผูชวยอธิการบดฝีายกฎหมายและ

นิติการ 
- ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบด ี
- หัวหนาสํานักงานกฎหมายและนิติ

การ 

- สํานักงานกฎหมายและนิติการ 
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ดานการดําเนินงาน ผูกํากับดูแล หนวยงานกลางท่ีรับผิดชอบหลัก 
- ดานการประกันคณุภาพ

การศึกษาและสารสนเทศ 
- รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ

การศึกษาและสารสนเทศ 
- สํานักงานประกันคณุภาพการศึกษาและ

สารสนเทศ 
  - ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ - สํานักวิทยบริการ 
  - ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอรและ

เครือขาย 
- สํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย 

ท้ังนี้ ในการดําเนินการ หนวยงานผูรับผิดชอบหลักในแตละดาน ควรจัดประชุมหารือรวมกับคณะ/
หนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหการพิจารณาความเสี่ยงครอบคลุมการดําเนินงานดานตางๆ ของมหาวิทยาลัย ท้ังใน
มติดานยุทธศาสตรดําเนินงานและมติหนวยงาน 

 



บทท่ี 3 หลักเกณฑประกอบพิจารณาความเสี่ยง 

การประเมินสภาพแวดลอมของหนวยงาน 

การประเมินสภาพแวดลอมของหนวยงาน เปนสิ่งท่ีคณะ/หนวยงานตางๆ ตองพิจารณา ในกระบวนการ
ระบุและวิเคราะหความเสี่ยง ภายหลังจากท่ีผูปฏิบัติงาน/กลุมงาน (แลวแตความเหมาะสมของคณะ/หนวยงานท่ี
จะกําหนดวาใหนําเสนอในระดับใด) นําเสนอขอมูลปญหา/อุปสรรค จากการปฏิบัติงาน หรือจากการใชชีวิตใน
มหาวิทยาลัย ตอหนวยงานตนสังกัดแลว คณะ/หนวยงาน จะตองนําขอมูลท่ีได มาพิจารณาประเมินสภาพแวดลอม
ของหนวยงานตามความเชื่อมโยงวัตถุประสงค ข้ันตอนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยกับมาตรฐานการควบคุม
ภายในและการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ซ่ึงจะทําใหทราบความเสี่ยงของหนวยงาน 

ความเชื่อมโยงวัตถุประสงค ข้ันตอนการดําเนินงานของคณะ/มหาวิทยาลัยกับมาตรฐานการควบคุม
ภายในและการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เชื่อมโยงวัตถุประสงค ข้ันตอนการดําเนินงานของคณะ/
มหาวิทยาลัยดานตางๆ ท้ังดานการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
(การบริหารจัดการแทรกอยูกับทุกดาน) กับมาตรฐานการควบคุมภายในและการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
เพ่ือใหเห็นภาพความเชื่อมโยงระหวางการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน การประกันคุณภาพการศึกษา กับ
การดําเนินงานตามกลยุทธของคณะ/มหาวิทยาลัย ซ่ึงจะชวยใหลดข้ันตอนการในประเมินความเสี่ยงเพ่ือการ
บริหารความเสี่ยง และการประเมินผลการควบคุมภายในตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ใหเปนกระบวนการ
เดียวกัน โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานตามข้ันตอนดานตางๆ ของคณะ/มหาวิทยาลัย แลวใชความเชื่อมโยงท่ี
กําหนดเปนตัวบงบอกความเสี่ยง ประกอบการระบุและวิเคราะหความเสี่ยงของหนวยงาน  

ความเชื่อมโยงวัตถุประสงค ข้ันตอนการดําเนินงานของคณะ/มหาวิทยาลัยกับมาตรฐานการควบคุม
ภายในและการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ดานตาง ๆ ของคณะ/มหาวิทยาลัย สามารถแสดงรายละเอียดได
ดังตอไป 
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ความเช่ือมโยงวัตถุประสงค ข้ันตอนการดําเนินงานของคณะ/มหาวิทยาลัยกับมาตรฐานการควบคุมภายในและการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

1. ดานการสรางบัณฑิต 
วัตถุประสงค (เปาประสงค) :  บัณฑิตมีความรูความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม ใฝรู และมีสมรรถนะในการประกอบอาชีพเปนท่ียอมรับของสังคม และอาจารยสามารถ

จัดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพและพัฒนาตนเองใหพรอมทันตอพลวัตรของสังคม     

ขั้นตอนหลัก 
วัตถุประสงคขั้นตอน

หลัก 
มาตรการ 

ตัวบงชี ้
(มาตรฐานที่
เก่ียวของ) 

หนวย
นับ 

ระดับ 
ตัวบงชี ้

หนวยงานหลัก หนวยงานที่เก่ียวของ 
ความเชื่อมโยง QA กับ IC 

ตัวบงชี ้ 
QA 

องคประกอบ 
 IC 

จุดที ่
ประเมิน IC 

รายละเอียด 
ยอย IC 

1. สรางและ/หรือ
พัฒนาหลกัสูตร และ

บริหารหลักสูตร 

1) เพื่อใหมีหลักสูตรที่
ทันสมัย ยืดหยุน มีความ
หลากหลาย ไดมาตรฐาน
ระดับสากล สอดคลองกับ
ความตองการของสังคม
และทิศทางการพัฒนา

ประเทศ 

1.2 

- รอยละของหลักสูตร
ที่ไดมาตรฐานกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ (TQF) 

รอยละ กระบวนการ 
ทุกคณะ/วิทยาลัย/

วิทยาเขต 
สํานักงานพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 
1.6 ระดับคณะ 3 3.1-3.2 3.1-3.2 

2) เพื่อใหการบริหาร
หลักสูตรทุกระดับเปนไป

ตามเกณฑมาตรฐาน
คุณภาพ 

1.3 

- ระบบและกลไกการ
พัฒนาและบริหาร

หลักสูตร  
คะแนน กระบวนการ 

ทุกคณะ/วิทยาลัย/
วิทยาเขต 

สํานักงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

1.1 ระดับหลักสูตร 3 3.1-3.2 3.1-3.2 

- รอยละของอาจารย
ประจําหลักสูตรที่มี

สวนรวมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน 
ติดตาม และทบทวน

การดําเนินงาน
หลักสูตร (TQF 1) 

 
 
 

รอยละ กระบวนการ 
ทุกคณะ/วิทยาลัย/

วิทยาเขต 
สํานักงานพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 
- - - - 

2. บริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน          

2.1 พัฒนาอาจารย 
1) เพื่อใหอาจารยมี

ความรูความเขาใจ ทักษะ 
และสมรรถนะทั้งดาน

2.1,2.2,2.3,2.5 
-  ระบบการพัฒนา

อาจารยและบุคลากร
สายสนับสนุน  

คะแนน กระบวนการ 
ทุกคณะ/วิทยาลัย/

วิทยาเขต 
สํานักงานพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 
4.1 ระดับหลักสูตร 

5.1 ระดับคณะ 
1 1.3 1.3.4-5 
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ขั้นตอนหลัก 
วัตถุประสงคขั้นตอน

หลัก 
มาตรการ 

ตัวบงชี ้
(มาตรฐานที่
เก่ียวของ) 

หนวย
นับ 

ระดับ 
ตัวบงชี ้

หนวยงานหลัก หนวยงานที่เก่ียวของ 
ความเชื่อมโยง QA กับ IC 

ตัวบงชี ้ 
QA 

องคประกอบ 
 IC 

จุดที ่
ประเมิน IC 

รายละเอียด 
ยอย IC 

วิชาการและวิชาชีพ 
สามารถจัดการเรียนการ
สอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ รวมทั้งสามารถ

วิจัยและพัฒนานวัตกรรม
การเรียนรูที่เหมาะสม 
และรองรับการเปด
ประชาคมอาเซียน 

 

2) เพื่อใหอาจารยสามารถ
เปนที่ปรึกษาใหแก
นักศึกษาไดอยางมี

ประสิทธิภาพและคุณภาพ 

2.3 

- ระบบและกลไกการ
ใหคําปรึกษาและ
บริการดานขอมูล

ขาวสาร  

คะแนน กระบวนการ 
ทุกคณะ/วิทยาลัย/

วิทยาเขต 
สํานักงานพัฒนา

นักศึกษา 
1.5 ระดับคณะ 3 3.1-3.2 3.1-3.2 

 
3) เพื่อใหอาจารยมีระดับ
คุณวุฒิทางการศึกษาและ
ตําแหนงทางวิชาการใน
สัดสวนที่เหมาะสมตาม
เกณฑคุณภาพการศึกษา 

 
 
 
 
 
 

2.4 

- อาจารยประจําที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก  

คะแนน กระบวนการ 
ทุกคณะ/วิทยาลัย/

วิทยาเขต 
กองการเจาหนาที ่ - - - - 

 
- อาจารยประจําที่
ดํารงตําแหนงทาง

วิชาการ  
คะแนน กระบวนการ 

ทุกคณะ/วิทยาลัย/
วิทยาเขต 

กองการเจาหนาที ่ - - - - 

2.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ           

2.2.1 กําหนดนโยบาย
และแผนการ

ดําเนินงานโดยเนนการ
สรางเครือขายความ

รวมมือกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ นําแผนสูการ
ปฏิบัติโดยมกีารติดตาม

1) เพื่อใหมีระบบบริหาร
จัดการที่มีธรรมาภิบาล 

6.1 
- ภาวะผูนาํของสภา
มหาวิทยาลัยและ
ผูบริหารทุกระดับ  

คะแนน กระบวนการ 
ทุกคณะ/วิทยาลัย/
วิทยาเขต/สํานกั 

สํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย 

5.1 ระดับคณะ 1 1.1,1.2 1.1.5,1.2.7 
5.1 ระดับคณะ 1 1.1 1.1.1 
5.1 ระดับคณะ 5 5.9 5.9 
5.1 ระดับคณะ 1 1.5 1.5.1-2 
5.1 ระดับคณะ 4 4.6 4.6 
5.1 ระดับคณะ 1 1.2 1.2.7 
5.1 ระดับคณะ 4 4.7 4.7 
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ขั้นตอนหลัก 
วัตถุประสงคขั้นตอน

หลัก 
มาตรการ 

ตัวบงชี ้
(มาตรฐานที่
เก่ียวของ) 

หนวย
นับ 

ระดับ 
ตัวบงชี ้

หนวยงานหลัก หนวยงานที่เก่ียวของ 
ความเชื่อมโยง QA กับ IC 

ตัวบงชี ้ 
QA 

องคประกอบ 
 IC 

จุดที ่
ประเมิน IC 

รายละเอียด 
ยอย IC 

และประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผน 
และประเมินผลแผน 

5.1 ระดับคณะ 5 5.8 5.8 
- ระดับความสําเร็จ
ของระบบบริหาร

จัดการที่ดีและมธีรร
มาภิบาล 

ระดับ ผลผลิต 
ทุกคณะ/วิทยาลัย/
วิทยาเขต/สํานกั 

สํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย 

- 1 1.1 1.1.1-5 

 
2) เพื่อใหมีแผนการ

ดําเนินงานดานการสราง
บัณฑิตที่ตอบสนองความ

ตองการของ
กลุมเปาหมายอยาง

ชัดเจน และถายทอดสู
การปฏิบัติอยางเปน

รูปธรรม 

6.1.1,6.1.3 

- กระบวนการพัฒนา
แผน  

คะแนน กระบวนการ กองแผนงาน 
ทุกคณะ/วิทยาลัย/วิทยา

เขต/สํานัก 
5.1 ระดับคณะ 2 2.1 2.1.1-2.2.3 

     5.1 ระดับคณะ 5 5.3 5.3 

      5.1 ระดับคณะ 5 5.1,5.5,5.9 5.1,5.5,5.9 

 

3) เพื่อใหมีเครือขายความ
รวมมือทางวิชาการกบั
สถาบันอุดมศึกษาและ
หนวยงานทั้งในประเทศ
และตางประเทศ โดยเนน

กลุมประเทศอาเซียน 

1.11 
- กระบวนการพัฒนา

แผน  
คะแนน กระบวนการ กองแผนงาน 

ทุกคณะ/วิทยาลัย/วิทยา
เขต/สํานัก 

5.1 ระดับคณะ 5 5.2 5.2 

2.2.1 (ตอ) 

4) เพื่อใหมีระบบการ
ติดตามและประเมินผล

การดําเนินงานตามแผนที่
กําหนด สอดคลองกับ

แนวทางการประเมินตาม
มาตรฐานที่เกี่ยวของ และ
สงผลใหการสรางบัณฑิต
บรรลุตามเปาหมายที่

กําหนด 

6.1.2,6.4,6.4.1-
4 

- ระบบบริหารความ
เส่ียง  

คะแนน กระบวนการ 
กองแผนงาน, 

สํานักงานตรวจสอบ
ภายใน 

ทุกคณะ/วิทยาลัย/วิทยา
เขต/สํานัก 

5.1 ระดับคณะ 2 2.3 2.3.1 
 5.1 ระดับคณะ 1 1.1 1.1.4 
 5.1 ระดับคณะ 1 1.2 1.2.5-6 
 5.1 ระดับคณะ 2 2.3 2.3.2 
 5.1 ระดับคณะ 2 2.4 2.4.1-2 
 5.1 ระดับคณะ 2 2.5 2.5.1-4 
 5.1 ระดับคณะ 2 2.5 2.5.5 
 5.1 ระดับคณะ 5 5.1,5.4,5.9 5.1,5.4,5.9 
 5.1 ระดับคณะ 5 5.7 5.7 

 6.4.5-6 
- ระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพ
คะแนน กระบวนการ 

สํานักงานประกัน
คุณภาพการศึกษาและ

ทุกคณะ/วิทยาลัย/วิทยา
เขต/สํานัก 

5.1 ระดับคณะ 3 3.1-3.2 3.1-3.2 
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ขั้นตอนหลัก 
วัตถุประสงคขั้นตอน

หลัก 
มาตรการ 

ตัวบงชี ้
(มาตรฐานที่
เก่ียวของ) 

หนวย
นับ 

ระดับ 
ตัวบงชี ้

หนวยงานหลัก หนวยงานที่เก่ียวของ 
ความเชื่อมโยง QA กับ IC 

ตัวบงชี ้ 
QA 

องคประกอบ 
 IC 

จุดที ่
ประเมิน IC 

รายละเอียด 
ยอย IC 

ภายใน  สารสนเทศ 
2.2.2 ปรับปรุง

โครงสรางและกรอบ
อัตรากําลังของสวนงาน
และหนวยงานภายใน 

- เพื่อใหมีโครงสรางและ
กรอบอัตรากาํลังที่

เหมาะสม 
6.2 

- มีโครงสรางและ
กรอบอัตรากาํลังที่

เหมาะสมของ
หนวยงาน 

มี/ไมมี กระบวนการ 
กองการเจาหนาที,่กอง

แผนงาน 
ทุกคณะ/วิทยาลัย/วิทยา

เขต/สํานัก 
- 1 1.4 1.4.1-3 

2.2.3 พัฒนาระบบ
บริหารทรัพยากรมนุษย

เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานดานการ

สรางบัณฑิต 

1) เพื่อใหมีระบบการ
บริหารงานบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพ โปรงใส 

เปนธรรม 

7.1 
- ระบบการพัฒนา

อาจารยและบุคลากร
สายสนับสนุน  

คะแนน กระบวนการ กองการเจาหนาที ่
ทุกคณะ/วิทยาลัย/วิทยา

เขต/สํานัก 
- 1 1.6 1.6.1-4 

2) เพื่อใหบุคลากรทุก
ระดับมีความรูความเขาใจ 
ทักษะ และสมรรถนะทั้ง
ดานการปฏิบัติงานและ

ดานวิชาชีพ สนับสนุนการ
ดําเนินงานแบบมุงเนน

ผลสัมฤทธิ ์

7.2,7.3,7.7 
- รอยละของบุคลากร

ที่มีสมรรถนะตาม
เกณฑมาตรฐาน 

รอยละ ผลผลิต กองการเจาหนาที ่
ทุกคณะ/วิทยาลัย/วิทยา

เขต/สํานัก 

5.1 ระดับคณะ 1 1.3 1.3.1-5 

5.1 ระดับคณะ 1 1.2 1.2.1-3 

2.2.3 (ตฮ) 

3) เพื่อใหบุคลากรทุก
ระดับไดรับการพัฒนา

และมีความกาวหนาตาม
สายงาน 

7.4 
- รอยละของบุคลากร
ที่มีความสุขในการ

ทํางาน 
รอยละ ผลลัพธ กองการเจาหนาที ่

ทุกคณะ/วิทยาลัย/วิทยา
เขต/สํานัก 

5.1 ระดับคณะ 1 1.3 1.3.4 

 

4) เพื่อใหบุคลากรทุก
ระดับมีสวัสดิการและ

สวัสดิภาพ และทํางานใน
องคกรอยางมีความสุข 

7.5     

2.2.4 ปรับปรุงและ
จัดทํามาตรฐาน 

หลักเกณฑ แนวปฏิบัติ
สําหรับการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวของกับการสราง
บัณฑิต โดยเนนการ
จัดการความรูภายใน

- เพื่อใหการดําเนินงาน
เปนไปตามมาตรฐาน 
กฎหมาย และระเบียบ
ขอบังคับที่เกี่ยวของใน
ดานการสรางบัณฑิต 

รวมทั้งผูรับบริการมีความ
พึงพอใจตอการใหบริการ 

6.1.4-6,6.7,7.6 

- การพัฒนาสถาบันสู
สถาบันเรียนรู  

คะแนน กระบวนการ 
ทุกคณะ/วิทยาลัย/
วิทยาเขต/สํานกั 

กองบริการการศึกษา, 
สํานักงานพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา, สํานักงาน
บริหารบัณฑิตศึกษา และ
ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ 

5.1 ระดับคณะ 3 3.1-3.2 3.1-3.2 

- ระดับความพึงพอใจ
ของผูรับบริการที่มีตอ

ระดับ ผลลัพธ 
ทุกคณะ/วิทยาลัย/
วิทยาเขต/สํานกั 

กองบริการการศึกษา, 
สํานักงานพัฒนาคุณภาพ

- - - - 
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ขั้นตอนหลัก 
วัตถุประสงคขั้นตอน

หลัก 
มาตรการ 

ตัวบงชี ้
(มาตรฐานที่
เก่ียวของ) 

หนวย
นับ 

ระดับ 
ตัวบงชี ้

หนวยงานหลัก หนวยงานที่เก่ียวของ 
ความเชื่อมโยง QA กับ IC 

ตัวบงชี ้ 
QA 

องคประกอบ 
 IC 

จุดที ่
ประเมิน IC 

รายละเอียด 
ยอย IC 

องคกร การดําเนินงานดาน
การสรางบัณฑิต 

การศึกษา, สํานักงาน
บริหารบัณฑิตศึกษา และ
ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ 

2.2.5 สงเสริมและ
สนับสนุนส่ิงสนับสนุน
การเรียนการสอนและ
แหลงเรียนรูสําหรับ

นักศึกษา 
 
 
 
 

- เพื่อใหมีส่ิงสนับสนุนการ
เรียนการสอนและแหลง
เรียนรูสําหรับนักศึกษา
อยางพอเพยีงและทั่วถึง 

1.6 

- หองสมุด อุปกรณ
การศึกษา และ

สภาพแวดลอมการ
เรียนรู  

คะแนน กระบวนการ 

กองบริการการศึกษา,
สํานักงานบริหาร
บัณฑิตศึกษา,

สํานักงานพัฒนา
นักศึกษา,สํานัก
คอมพิวเตอรและ

เครือขาย,สํานักวิทย
บริการ 

ทุกคณะ/วิทยาลัย/วิทยา
เขต/สํานัก 

6.1 ระดับหลักสูตร 3 3.1-3.2 3.1-3.2 

2.2.6 พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการ

บริหารและตัดสินใจที่
เกี่ยวของกับการผลิต

บัณฑิต 

- เพื่อใหมีระบบ
สารสนเทศที่มีคุณภาพ มี
ความเชื่อมโยงกันระหวาง

หนวยงานภายในที่
เกี่ยวของ สําหรับการ
บริหารและตัดสินใจที่
เกี่ยวของกับการผลิต

บัณฑิต 

1.6,6.3,6.5 
- ระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารและ

การตัดสินใจ  
คะแนน กระบวนการ 

สํานักคอมพิวเตอร
และเครือขาย,กอง

บริการการศึกษา,กอง
การเจาหนาที,่กองคลัง

,กองแผนงาน 

ทุกคณะ/วิทยาลัย/วิทยา
เขต/สํานัก 

5.1 ระดับคณะ 4 4.1-4.4 4.1-4.4 

5.1 ระดับคณะ 4 4.5 4.5 

2.2.7 ปรับปรุง
กายภาพ ระบบ
สาธารณูปโภค

สาธารณูปการของ
มหาวิทยาลัย สงเสริม
การอนุรักษส่ิงแวดลอม

และพลังงาน สราง
พื้นที่สีเขียวและลด

ภาวะโลกรอน 

- เพื่อใหมีระบบ
สาธารณูปการทาง

กายภาพ สําหรับคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของนักศึกษาและ

บุคลากร 

6.8 

- ระดับความพึงพอใจ
ของผูรับบริการที่มีตอ
ระบบสาธารณูปการ 
การประหยัดพลังงาน

และการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอมของ
มหาวิทยาลัย 

ระดับ ผลลัพธ 
สํานักงานบริหาร

กายภาพและ
ส่ิงแวดลอม 

ทุกคณะ/วิทยาลัย/วิทยา
เขต/สํานัก 

- 3 3.1-3.2 3.1-3.2 

2.2.8 พัฒนาระบบและ
กลไกการเงินและ

- เพื่อใหการบริหาร
การเงินและงบประมาณ

6.3 
- ระบบและกลไก

การเงินและ
คะแนน กระบวนการ 

กองแผนงาน,กองคลัง,
สํานักงานตรวจสอบ

ทุกคณะ/วิทยาลัย/วิทยา
เขต/สํานัก 

5.1 ระดับคณะ 1 1.1 1.1.2 
5.1 ระดับคณะ 3 3.3-3.6 3.3-3.6 
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ขั้นตอนหลัก 
วัตถุประสงคขั้นตอน

หลัก 
มาตรการ 

ตัวบงชี ้
(มาตรฐานที่
เก่ียวของ) 

หนวย
นับ 

ระดับ 
ตัวบงชี ้

หนวยงานหลัก หนวยงานที่เก่ียวของ 
ความเชื่อมโยง QA กับ IC 

ตัวบงชี ้ 
QA 

องคประกอบ 
 IC 

จุดที ่
ประเมิน IC 

รายละเอียด 
ยอย IC 

งบประมาณสนับสนุน
การดําเนินงาน 

 
 
 
 
 
 

เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ โปรงใส 

ตรวจสอบได เปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานที่

เกี่ยวของ 

งบประมาณ  ภายใน 5.1 ระดับคณะ 5 5.9 5.9 
5.1 ระดับคณะ 3 3.3 3.7 
5.1 ระดับคณะ 5 5.6,5.10.1-2 5.6,5.10.1-2 

5.1 ระดับคณะ 5 5.9 5.9 

3. ดําเนินการรบันักศึกษา           

3.1 พัฒนา
ระบบส่ือสารและ

ประชาสัมพันธหลักสูตร
และผลการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยตอ

กลุมเปาหมาย 

- เพื่อใหระบบการส่ือสาร
และประชาสัมพันธมี
ประสิทธิภาพ เพือ่การ

ถายทอดนโยบาย 
แผนงาน ขอมูลหลักสูตร
การศึกษา และขาวสาร
ตางๆ ตลอดจนการสราง

ภาพลักษณที่ดีของ
มหาวิทยาลัย 

6.6 
- รอยละของผลการ
รับนักศึกษาเทียบกับ

แผนที่กําหนด 
รอยละ กระบวนการ 

งานประชาสัมพันธ 
กองกลาง, งานรับเขา

ศึกษา กองบริการ
การศึกษา 

ทุกคณะ/วิทยาลัย/วิทยา
เขต 

- 3 3.1-3.2 3.1-3.2 

3.2 พัฒนาระบบการ
รับเขาศึกษา 

- เพื่อใหขยายโอกาสทาง
การศึกษาและดึงดูด

นักเรียนผูมีความสามารถ
พิเศษหรือผูมีศักยภาพสูง 

1.1 
งานรับเขาศึกษา กอง

บริการการศึกษา 
ทุกคณะ/วิทยาลัย/วิทยา

เขต 

4. สรางและพัฒนาระบบและกลไกใหนักศึกษาคง
อยู 

          

4.1 สงเสริม สนับสนุน 
การปรับตัวในการใช
ชีวิตในมหาวิทยาลัย

ใหแกนักศึกษา 

- เพื่อใหนักศึกษาสามารถ
ใชชีวิตในมหาวิทยาลัยได
อยางมีความสุขและเขาคง

อยูในมหาวิทยาลัย 

- 
- รอยละของนักศึกษา
คงอยูหลังจากรับเขา

ศึกษา 
รอยละ กระบวนการ 

สํานักงานพัฒนา
นักศึกษา 

ทุกหลักสูตรการศึกษา
ของคณะ/วิทยาลัย/

วิทยาเขต 
- 3 3.1-3.2 3.1-3.2 

4.2 สงเสริมและ
สนับสนุนการจัด

สวัสดิการและการสราง

- เพื่อใหนักศึกษามี
คุณภาพชีวิตที่ดี มีความ
ปลอดภัยและมีความสุข 

1.8 
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ขั้นตอนหลัก 
วัตถุประสงคขั้นตอน

หลัก 
มาตรการ 

ตัวบงชี ้
(มาตรฐานที่
เก่ียวของ) 

หนวย
นับ 

ระดับ 
ตัวบงชี ้

หนวยงานหลัก หนวยงานที่เก่ียวของ 
ความเชื่อมโยง QA กับ IC 

ตัวบงชี ้ 
QA 

องคประกอบ 
 IC 

จุดที ่
ประเมิน IC 

รายละเอียด 
ยอย IC 

สวัสดิภาพใหแก
นักศึกษา 

 
 

5. จัดการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา           
5.1 พัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอน
ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิอุดมศึกษา โดย
เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

กระบวนการเรียนรูที่ให
นักศึกษามี

ประสบการณในการ
ทํางานจริง เรียนรู
รวมกับชุมชน และ

รองรับการเปด
ประชาคมอาเซียน 

 

- เพื่อใหนักศึกษามีความรู 
ความสามารถ และทกัษะ 
สามารถเรียนรูและพัฒนา
ตนเองไดอยางตอเนื่อง 

และรองรับการเปด
ประชาคมอาเซียน 

1.4,1.5 

- ระบบและกลไกการ
จัดการเรียนการสอน  

คะแนน กระบวนการ 

ทุกคณะ/วิทยาลัย/
วิทยาเขต 

สํานักงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา,สํานักงาน
บริหารบัณฑิตศึกษา 

5.1 5.2 ระดับ 
หลักสูตร 

3 3.1-3.2 3.1-3.2 
- ระดับความพึงพอใจ

ของผูเรียนที่มีตอ
คุณภาพการจัดการ

เรียนการสอน 

คะแนน กระบวนการ 

5.2 พัฒนากิจกรรม
นักศึกษาตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาทุกดาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เพื่อใหนักศึกษามี
คุณธรรม จริยธรรมตาม
ลักษณะที่พึงประสงค 

1.7,1.10,1.12 

- ระบบและกลไกการ
สงเสริมกิจการ

นักศึกษา  
คะแนน กระบวนการ 

สํานักงานพัฒนา
นักศึกษา 

ทุกคณะ/วิทยาลัย/วิทยา
เขต 

1.6 ระดับคณะ 3 3.1-3.2 3.1-3.2 

- ระบบและกลไกการ
พัฒนาสัมฤทธิผลการ
เรียนตามคุณลักษณะ

ของบัณฑิต  

คะแนน กระบวนการ 
สํานักงานพัฒนา

นักศึกษา 
ทุกคณะ/วิทยาลัย/วิทยา

เขต 
5.4 ระดับ 
หลักสูตร 

3 3.1-3.2 3.1-3.2 

- ระดับความสําเร็จ
ของการเสริมสราง

คุณธรรมจริยธรรมที่
จัดใหกับนักศึกษา  

คะแนน กระบวนการ 
สํานักงานพัฒนา

นักศึกษา 
ทุกคณะ/วิทยาลัย/วิทยา

เขต 
3.2 ระดับ 
หลักสูตร 

1 1.2 1.2.3-4 
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ขั้นตอนหลัก 
วัตถุประสงคขั้นตอน

หลัก 
มาตรการ 

ตัวบงชี ้
(มาตรฐานที่
เก่ียวของ) 

หนวย
นับ 

ระดับ 
ตัวบงชี ้

หนวยงานหลัก หนวยงานที่เก่ียวของ 
ความเชื่อมโยง QA กับ IC 

ตัวบงชี ้ 
QA 

องคประกอบ 
 IC 

จุดที ่
ประเมิน IC 

รายละเอียด 
ยอย IC 

6. ประเมินผล
นักศึกษา 

- เพื่อใหทราบผลการ
ดําเนินงานดานการสราง
บัณฑิตของมหาวิทยาลัย
ตามแผนที่กําหนด และ
มาตรฐานที่เกี่ยวของ 

ทุกมาตรการใน
กลยุทธที ่1-2 

- คุณภาพของบัณฑิต
ปริญญาตรี โทและ

เอก ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ

อุดมศึกษาแหงชาติ 
(สมศ. 2) 

คะแนน ผลผลิต 
ทุกคณะ/วิทยาลัย/

วิทยาเขต 
สํานักงานพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 
สมศ.2 5 5.5 5.5 

- รอยละบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีที่สอบผาน
ใบประกอบวิชาชีพ 
(กรณีหลักสูตรที่มี

วิชาชีพ) ในคร้ังแรก 

รอยละ ผลผลิต 

คณะวิศวกรรมศาสตร
,คณะเภสัชศาสตร,

วิทยาลัยแพทยศาสตร
และการสาธารณสุข
,คณะพยาบาลศาสตร 

- - 5 5.5 5.5 

- รอยละของผูสําเร็จ
การศึกษาที่ไดงานทํา

ตรงสาขา 
รอยละ ผลผลิต 

ทุกคณะ/วิทยาลัย/
วิทยาเขต 

กองแผนงาน - 5 5.5 5.5 

- บัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีที่ไดงานทํา
หรือประกอบอาชพี
อิสระภายใน 1 ป  

(สมศ. 1) 

รอยละ ผลผลิต 
ทุกคณะ/วิทยาลัย/

วิทยาเขต 
กองแผนงาน สมศ.1 5 5.5 5.5 

- รอยละความพึง
พอใจของนายจางที่มี
ตอผูสําเร็จการศึกษา 

รอยละ ผลลัพธ 
ทุกคณะ/วิทยาลัย/

วิทยาเขต 
กองแผนงาน, สํานักงาน

บริหารบัณฑิตศึกษา 
- 5 5.5 5.5 

- ผลการพัฒนา
บัณฑิตตามอัตลักษณ 

คะแนน ผลผลิต 
ทุกคณะ/วิทยาลัย/

วิทยาเขต 
กองแผนงาน - 5 5.5 5.5 

- ดัชนีคุณภาพ
อาจารย : การพัฒนา
คณาจารย (สมศ. 14) 

ระดับ ผลผลิต 
ทุกคณะ/วิทยาลัย/

วิทยาเขต 

สํานักงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา,กองการ

เจาหนาที ่
สมศ.14 5 5.5 5.5 

 
หมายเหต ุ QA หมายถึง ตัวบงชี้การประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย, IC หมายถึง เกณฑมาตรฐานตามตัวบงชี้การประกันคุณภาพ , สมศ. คือ ตัวบงชี้ตามเกณฑประกันคุณภาพภายนอกตามที่สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องคกรมหาชน) กาํหนด, สกอ. หมายถงึ ตัวบงชี้การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กาํหนด 



 29 

2. ดานการวิจัย 
วัตถุประสงค (เปาประสงค) :  มหาวิทยาลัยมีองคความรูและนวัตกรรมท่ีพัฒนาขีดความสามารถของชุมชน และยกระดับความเปนอยูของชุมชน 

ข้ันตอนหลัก วัตถุประสงคข้ันตอนหลัก มาตรการ 
ตัวบงช้ี (มาตรฐานท่ี

เกี่ยวของ) 
หนวย
นับ 

ระดับ 
ตัวบงช้ี 

หนวยงานหลัก 
หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ 

ความเช่ือมโยง QA กับ IC 
ตัวบงช้ี  

QA 
องคประกอบ 

 IC 
จุดท่ี 

ประเมิน IC 
รายละเอียด 

ยอย IC 

1. กําหนดนโยบาย 
ประเด็น โจทยการ

วิจัย 

-  เพื่อใหมีงานวิจยัที่สอดคลองกับนโยบาย
ของประเทศ และสามารถแกปญหาและ

ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนในทองถิ่นให
เขมแข็งและโดดเดนเปนชื่อเสียงของ

มหาวิทยาลัย และส่ือสารเพื่อนําสูการปฏิบัติ 

- 

- รอยละของจํานวน
โครงการวิจัยที่ดําเนินการ

เทียบกับแผนทีก่ําหนด (รอย
ละของจํานวนการจัดสรร

เทียบกับแผน) 

รอยละ กระบวนการ 

สํานักงานสงเสริม
บริหารการวิจัย 

บริการวิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรม 

ทุกคณะ/วิทยาลัย/
วิทยาเขต/สํานกั 

5.1  
ระดับคณะ 

2 2.1 2.1.1-3 

2. บริหารจัดการทรัพยากรเพื่อสนับสนนุการดําเนินงาน           

2.1 พัฒนาระบบและ
กลไกการบริหาร

งานวิจัย 

1) เพื่อใหมีระบบกลไกการบริหารงานวจิัย 
รวมทั้งทรัพยากรสนับสนุนการดําเนินการให

สามารถดําเนินงานเชิงรุกไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3.1 
- ระบบและกลไกการพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค  

คะแน
น 

กระบวนการ 

สํานักงานสงเสริม
บริหารการวิจัย 

บริการวิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรม 

ทุกคณะ/วิทยาลัย/
วิทยาเขต/สํานกั 

2.1  
ระดับคณะ 

3 3.1-3.2 3.1-3.2 

กองแผนงาน,
สํานักงานสงเสริม
บริหารการวิจัย 

บริการวิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรม 

ทุกคณะ/วิทยาลัย/
วิทยาเขต/สํานกั 

2.2  
ระดับคณะ 

1 1.1 1.1-2 

2) เพื่อใหมีงานวิจยัเพื่อแกปญหาและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนในทองถิ่นให

เขมแข็งและโดดเดนเปนชื่อเสียงของ
มหาวิทยาลัย 

3.2 

- เงินสนับสนุนงานวิจัยและ
งานสรางสรรคตอจํานวน

อาจารยประจาํและนักวิจยั  

คะแน
น 

กระบวนการ 

สํานักงานสงเสริม
บริหารการวิจัย 

บริการวิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรม 

ทุกคณะ/วิทยาลัย/
วิทยาเขต/สํานกั 

2.3  
ระดับคณะ 

3 3.1-3.2 3.1-3.2 

3) เพื่อใหมีความรวมมอืดานการวิจยักบั
หนวยงานทั้งในและตางประเทศ และเพิม่ขีด
ความสามารถในการแสวงหาแหลงทุนวจิัย 

 

3.4 

4) เพื่อใหมีโครงสรางพื้นฐานเพื่อสงเสริมการ
วิจัยศูนยความเชี่ยวชาญอุทยานวิทยาศาสตร 

3.5 

2.2 พัฒนานักวิจยั 
 
 

-  เพื่อใหนักวจิัยไดพัฒนาขีดความสามารถ
ในการทําวจิัย และไดสรางนักวิจยัรุนใหม 

3.3 
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ข้ันตอนหลัก วัตถุประสงคข้ันตอนหลัก มาตรการ 
ตัวบงช้ี (มาตรฐานท่ี

เกี่ยวของ) 
หนวย
นับ 

ระดับ 
ตัวบงช้ี 

หนวยงานหลัก 
หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ 

ความเช่ือมโยง QA กับ IC 
ตัวบงช้ี  

QA 
องคประกอบ 

 IC 
จุดท่ี 

ประเมิน IC 
รายละเอียด 

ยอย IC 

2.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการทัว่ไปสนับสนุนการวิจยั           
2.3.1 ปรับปรุง

โครงสรางและกรอบ
อัตรากําลังของสวน
งานและหนวยงาน

ภายใน 

- เพื่อใหมีโครงสรางและกรอบอัตรากาํลังที่
เหมาะสม 

6.2 
- มีโครงสรางและกรอบ

อัตรากําลังที่เหมาะสมของ
หนวยงาน 

มี/ไมมี กระบวนการ 
กองการเจาหนาที,่

กองแผนงาน 
ทุกคณะ/วิทยาลัย/
วิทยาเขต/สํานกั 

- 1 1.4 1.4.1-3 

2.3.2 พัฒนาระบบ
บริหารทรัพยากร

มนุษยเพื่อสนับสนุน
การดําเนินงานดาน

การวิจยั 

1) เพื่อใหมีระบบการบริหารงานบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรม 

7.1 
- ระบบการพัฒนาอาจารย
และบุคลากรสายสนับสนุน 

(สกอ. 2.4) 
คะแนน กระบวนการ กองการเจาหนาที ่

ทุกคณะ/วิทยาลัย/
วิทยาเขต/สํานกั 

- 1 1.6 1.6.1-4 

2) เพื่อใหบุคลากรทุกระดับมีความรูความ
เขาใจ ทักษะ และสมรรถนะทั้งดานการ
ปฏิบัติงานและดานวิชาชพี สนับสนุนการ

ดําเนินงานแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ ์

7.2,7.3,7.7 
- รอยละของบุคลากรที่มี

สมรรถนะตามเกณฑ
มาตรฐาน 

รอยละ ผลผลิต กองการเจาหนาที ่
ทุกคณะ/วิทยาลัย/
วิทยาเขต/สํานกั 

5.1  
ระดับคณะ 

1 1.3 1.3.1-5 

5.1  
ระดับคณะ 

1 1.2 1.2.1-3 

3) เพื่อใหบุคลากรทุกระดับไดรับการพฒันา
และมีความกาวหนาตามสายงาน 

7.4 
- รอยละของบุคลากรที่มี
ความสุขในการทํางาน 

รอยละ ผลลัพธ กองการเจาหนาที ่
ทุกคณะ/วิทยาลัย/
วิทยาเขต/สํานกั 

5.1  
ระดับคณะ 

1 1.3 1.3.4 

4) เพื่อใหบุคลากรทุกระดับมีสวัสดิการและ
สวัสดิภาพ และทาํงานในองคกรอยางมี

ความสุข 
7.5     

3. ดําเนิน
โครงการวิจัยตาม

แผนที่กําหนด 

1) เพื่อใหนักวจิัยสามารถดําเนิน
โครงการวิจัยแลวเสร็จตามแผนทีก่ําหนด 
และบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ 

- 
- รอยละของจํานวน

โครงการวิจัยทีแ่ลวเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

รอยละ ผลผลิต 

สํานักงานสงเสริม
บริหารการวิจัย 

บริการวิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรม, กอง

แผนงาน 
 
 
 

ทุกคณะ/วิทยาลัย/
วิทยาเขต/สํานกั 

5.1  
ระดับคณะ 

5 5.1-5.9 5.1-5.9 

3. (ตอ) 
2) เพื่อใหการเบิกจายเงินในโครงการเปนไป

ดวยความเรียบรอย เปนไปตามระเบียบ 
ขอบังคับที่เกี่ยวของ 

- 
- รอยละของจํานวน

โครงการวิจัยทีแ่ลวเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

รอยละ ผลผลิต 
สํานักงานสงเสริม
บริหารการวิจัย 

บริการวิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรม,กอง

คลัง,สํานักงาน

ทุกคณะ/วิทยาลัย/
วิทยาเขต/สํานกั 

5.1  
ระดับคณะ 

3 3.3-3.6 3.3-3.6 

    
5.1  

ระดับคณะ 
5 5.9 5.9 

    5.1  3 3.3 3.7 
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ข้ันตอนหลัก วัตถุประสงคข้ันตอนหลัก มาตรการ 
ตัวบงช้ี (มาตรฐานท่ี

เกี่ยวของ) 
หนวย
นับ 

ระดับ 
ตัวบงช้ี 

หนวยงานหลัก 
หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ 

ความเช่ือมโยง QA กับ IC 
ตัวบงช้ี  

QA 
องคประกอบ 

 IC 
จุดท่ี 

ประเมิน IC 
รายละเอียด 

ยอย IC 

ตรวจสอบภายใน ระดับคณะ 

    
5.1  

ระดับคณะ 
5 

5.6,5.10.1-
2 

5.6,5.10.1-
2 

    
5.1  

ระดับคณะ 
5 5.9 5.9 

4. การเผยแพร
ผลการวิจยั 

1) เพื่อใหมีการเผยแพร ประยุกตใช จัดการ
ความรู การบูรณาการวิจัย การเรียนการ
สอน บริการวิชาการ เชื่อมโยงงานวิจยัสู

อุตสาหกรรม 

3.6 - ระบบและกลไกจัดการ
ความรูจากงานวิจยัหรืองาน

สรางสรรค  
คะแนน กระบวนการ 

สํานักงานสงเสริม
บริหารการวิจัย 

บริการวิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรม 

ทุกคณะ/วิทยาลัย/
วิทยาเขต/สํานกั 

2.1  
ระดับคณะ 

3 3.1-3.2 3.1-3.2 

2) เพื่อใหมีการบริหารจดัการทรัพยสินทาง
ปญญา 

3.7 

5. ประเมินผล
งานวิจัย 

- เพื่อใหทราบผลการดําเนินงานดานการวิจัย
ของมหาวิทยาลัยตามแผนที่กาํหนด และ

มาตรฐานที่เกี่ยวของ 

ทุก
มาตรการ
ในกลยุทธ

ที่ 3 

- งานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ที่ไดรับการตีพิมพหรือ

เผยแพร (สมศ. 5) 
รอยละ ผลลัพธ 

สํานักงานสงเสริม
บริหารการวิจัย 

บริการวิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรม 

ทุกคณะ/วิทยาลัย/
วิทยาเขต/สํานกั 

สมศ.5 5 5.5 5.5 

- งานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ที่นําไปใชประโยชน  

(สมศ. 6) 
รอยละ ผลลัพธ สมศ.6 5 5.5 5.5 

- ผลงานวิชาการที่ไดรับการ
รับรองคุณภาพ (สมศ. 7) 

รอยละ ผลลัพธ สมศ.7 5 5.5 5.5 

 
หมายเหตุ QA หมายถึง ตัวบงชี้การประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย, IC หมายถึง เกณฑมาตรฐานตามตัวบงชี้การประกันคุณภาพ , สมศ. คือ ตัวบงชี้ตามเกณฑประกันคุณภาพภายนอกตามที่สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องคกรมหาชน) กาํหนด, สกอ. หมายถงึ ตัวบงชี้การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กาํหนด 
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3. ดานการบริการวิชาการ 

วัตถุประสงค (เปาประสงค) :  มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการบริหารงานบริการวิชาการท่ีสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตอีสานใตและอนุภูมิภาคลุม
แมน้ําโขง 

ขั้นตอนหลัก วัตถุประสงคขั้นตอนหลัก มาตรการ ตัวบงชี้ (มาตรฐานที่เก่ียวของ) หนวย
นับ 

ระดับ 
ตัวบงชี ้

หนวยงานหลัก หนวยงานที่
เก่ียวของ 

ความเชื่อมโยง QA กับ IC 
ตัวบงชี ้ 

QA 
องคประกอบ 

 IC 
จุดที ่

ประเมิน IC 
รายละเอียด 

ยอย IC 
1. กําหนดนโยบาย 
ประเด็น หัวขอการ

บริการวิชาการ 

-  เพื่อใหมีงานบริการวิชาการที่สอดคลอง
กับนโยบายของประเทศ และสามารถ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
เขตอีสานใตและอนุภูมภิาคลุมแมน้าํโขง 

- - รอยละของจํานวนโครงการที่
ดําเนินการเทียบกบัแผนที่กาํหนด 
(รอยละของจาํนวนการจัดสรร

เทียบกับแผน) 

รอยละ กระบวนการ สํานักงานสงเสริม
บริหารการวิจัย 
บริการวิชาการ

และ
ศิลปวัฒนธรรม 

ทุกคณะ/วิทยาลัย/
วิทยาเขต/สํานกั 

5.1  
ระดับคณะ 

2 2.1 2.1.1-3 

2. บริหารจัดการทรัพยากรเพื่อสนับสนนุการดําเนินงาน           
2.1 พัฒนาระบบ
และกลไกการ

บริหารงานบริการ
วิชาการ 

- เพื่อใหมีระบบและกลไกการบริหารงาน
บริการวิชาการใหมีประสิทธิภาพ เพื่อให
เกิดการบูรณาการกับการวิจยัและการ

เรียนการสอน 

4.1 - ระบบและกลไกการบริการทาง
วิชาการแกสังคม  

คะแนน กระบวนการ สํานักงานสงเสริม
บริหารการวิจัย 
บริการวิชาการ

และ
ศิลปวัฒนธรรม 

ทุกคณะ/วิทยาลัย/
วิทยาเขต/สํานกั 

2.1  
ระดับคณะ 

3 3.1-3.2 3.1-3.2 

2.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการทัว่ไปสนับสนุนการบริการวิชาการ           
2.2.1 ปรับปรุง

โครงสรางและกรอบ
อัตรากําลังของสวน
งานและหนวยงาน

ภายใน 

- เพื่อใหมโีครงสรางและกรอบอัตรากาํลัง
ที่เหมาะสม 

6.2 - มีโครงสรางและกรอบ
อัตรากําลังที่เหมาะสมของ

หนวยงาน 

มี/ไมมี กระบวนการ กองการ
เจาหนาที,่กอง

แผนงาน 

ทุกคณะ/วิทยาลัย/
วิทยาเขต/สํานกั 

- 1 1.4 1.4.1-3 

2.2.2 พัฒนาระบบ
บริหารทรัพยากร

มนุษยเพื่อสนับสนุน
การดําเนินงานดาน
การบริการวิชาการ 

1) เพื่อใหมีระบบการบริหารงานบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรม 

 
 
 

7.1 - ระบบการพัฒนาอาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุน (สกอ. 

2.4) 

คะแนน กระบวนการ กองการ
เจาหนาที ่

ทุกคณะ/วิทยาลัย/
วิทยาเขต/สํานกั 

- 1 1.6 1.6.1-4 

2.2.2 (ตอ) 2) เพื่อใหบุคลากรทุกระดับมีความรูความ
เขาใจ ทักษะ และสมรรถนะทั้งดานการ
ปฏิบัติงานและดานวิชาชพี สนับสนุนการ

ดําเนินงานแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ ์

7.2,7.3,7.7 - รอยละของบุคลากรที่มี
สมรรถนะตามเกณฑมาตรฐาน 

รอยละ ผลผลิต กองการ
เจาหนาที ่

ทุกคณะ/วิทยาลัย/
วิทยาเขต/สํานกั 

5.1  
ระดับคณะ 

1 1.3 1.3.1-5 

 5.1  
ระดับคณะ 

1 1.2 1.2.1-3 
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ขั้นตอนหลัก วัตถุประสงคขั้นตอนหลัก มาตรการ ตัวบงชี้ (มาตรฐานที่เก่ียวของ) หนวย
นับ 

ระดับ 
ตัวบงชี ้

หนวยงานหลัก หนวยงานที่
เก่ียวของ 

ความเชื่อมโยง QA กับ IC 
ตัวบงชี ้ 

QA 
องคประกอบ 

 IC 
จุดที ่

ประเมิน IC 
รายละเอียด 

ยอย IC 
 3) เพื่อใหบุคลากรทุกระดับไดรับการ

พัฒนาและมีความกาวหนาตามสายงาน 
7.4 - รอยละของบุคลากรที่มีความสุข

ในการทํางาน 
รอยละ ผลลัพธ กองการ

เจาหนาที ่
ทุกคณะ/วิทยาลัย/
วิทยาเขต/สํานกั 

5.1  
ระดับคณะ 

1 1.3 1.3.4 

 4) เพื่อใหบุคลากรทุกระดับมีสวัสดิการ
และสวัสดิภาพ และทํางานในองคกร

อยางมีความสุข 

7.5     

2.2.3 พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารและตัดสินใจ
ที่เกี่ยวของกับการ

ดําเนินงาน 

- เพื่อใหมีระบบสารสนเทศที่มีคุณภาพ มี
ความเชื่อมโยงกันระหวางหนวยงาน

ภายในที่เกีย่วของ สําหรับการบริหารและ
ตัดสินใจที่เกี่ยวของกบัการดําเนินงาน 

1.6,6.3,6.5 - ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการตัดสินใจ (สกอ. 

7.3) 

คะแนน กระบวนการ สํานัก
คอมพิวเตอรและ

เครือขาย,
สํานักงานสงเสริม
บริหารการวิจัย 
บริการวิชาการ

และ
ศิลปวัฒนธรรม 

ทุกคณะ/วิทยาลัย/
วิทยาเขต/สํานกั 

5.1  
ระดับคณะ 

4 4.1-4.4 4.1-4.4 

5.1  
ระดับคณะ 

4 4.5 4.5 

2.2.4 พัฒนาระบบ
และกลไกการเงิน
และงบประมาณ
สนับสนุนการ
ดําเนินงาน 

 

- เพื่อใหการบริหารการเงินและ
งบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธภิาพ 
โปรงใส ตรวจสอบได เปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานที่เกี่ยวของ 

6.3 - ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ (สกอ. 8.1) 

คะแนน กระบวนการ กองแผนงาน,
สํานักงานสงเสริม
บริหารการวิจัย 
บริการวิชาการ

และ
ศิลปวัฒนธรรม 

ทุกคณะ/วิทยาลัย/
วิทยาเขต/สํานกั 

5.1  
ระดับคณะ 

1 1.1 1.1-2 

3. ดําเนินโครงการ
บริการวิชาการตาม

แผนที่กําหนด 

1) เพื่อใหผูรับผิดชอบโครงการสามารถ
ดําเนินโครงการวิจัยแลวเสร็จตามแผนที่
กําหนด และบรรลุตามวัตถปุระสงคของ

โครงการ 

- - รอยละของจํานวนโครงการ
บริการวิชาการที่แลวเสร็จภายใน

ระยะเวลาทีก่ําหนด 

รอยละ ผลผลิต สํานักงานสงเสริม
บริหารการวิจัย 
บริการวิชาการ

และ
ศิลปวัฒนธรรม,
กองแผนงาน 

ทุกคณะ/วิทยาลัย/
วิทยาเขต/สํานกั 

5.1  
ระดับคณะ 

5 5.1-5.9 5.1-5.9 

2) เพื่อใหการเบิกจายเงินในโครงการ
เปนไปดวยความเรียบรอย เปนไปตาม

ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ 

สํานักงานสงเสริม
บริหารการวิจัย 
บริการวิชาการ

และ
ศิลปวัฒนธรรม,

กองคลัง,

ทุกคณะ/วิทยาลัย/
วิทยาเขต/สํานกั 

5.1  
ระดับคณะ 

3 3.3-3.6 3.3-3.6 

 5.1  
ระดับคณะ 

5 5.9 5.9 

 5.1  
ระดับคณะ 

3 3.3 3.7 
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ขั้นตอนหลัก วัตถุประสงคขั้นตอนหลัก มาตรการ ตัวบงชี้ (มาตรฐานที่เก่ียวของ) หนวย
นับ 

ระดับ 
ตัวบงชี ้

หนวยงานหลัก หนวยงานที่
เก่ียวของ 

ความเชื่อมโยง QA กับ IC 
ตัวบงชี ้ 

QA 
องคประกอบ 

 IC 
จุดที ่

ประเมิน IC 
รายละเอียด 

ยอย IC 
 สํานักงาน

ตรวจสอบภายใน 
5.1  

ระดับคณะ 
5 5.6,5.10.1-

2 
5.6,5.10.1-2 

 5.1  
ระดับคณะ 

5 5.9 5.9 

 3) เพื่อใหมีถายทอดความรูและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมบนฐานวัฒนธรรม

ทองถิ่นที่ดีงาม เพื่อเสริมสรางความ
เขมแข็งและการพึ่งพาตนเองของชุมชน

ทองถิ่น 

4.3 - กระบวนการบริการทางวิชาการ
ใหเกิดประโยชนตอสังคม  

คะแนน กระบวนการ สํานักงานสงเสริม
บริหารการวิจัย 
บริการวิชาการ

และ
ศิลปวัฒนธรรม 

ทุกคณะ/วิทยาลัย/
วิทยาเขต/สํานกั 

3.1  
ระดับคณะ 

3 3.1-3.2 3.1-3.2 

 4) เพื่อใหมีการสรางเครือขายความ
รวมมือกับชุมชน หนวยงานของรัฐ 

ตลอดจนภาคธุรกิจอุตสาหกรรม เพื่อการ
เรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของ

ชุมชนและสังคม 

4.2 

 5) เพื่อใหมีการสรางเสริมสุขภาวะและ
บริการสุขภาพ เพือ่ยกระดับคุณภาพชวีติ

ของชุมชน 

4.4 

 6) เพื่อใหมีการสรางความเขมแข็งของ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่

เปาหมาย เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู
ของเด็ก เยาวชนและชุมชน 

4.5 

5. ประเมินผลการ
ใหบริการวิชาการ 

- เพื่อใหทราบผลการดําเนินงานดานการ
บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยตามแผน

ที่กําหนด และมาตรฐานที่เกีย่วของ 

ทุก
มาตรการ
ในกลยุทธ

ที่ 4 

ผลการเรียนรูและเสริมสราง
ความเขมแข็งของชุมชนหรือ
องคกรภายนอก (สมศ. 9) 

คะแนน ผลลัพธ สํานักงานสงเสริม
บริหารการวิจัย 
บริการวิชาการ

และ
ศิลปวัฒนธรรม 

ทุกคณะ/วิทยาลัย/
วิทยาเขต/สํานกั 

สมศ.9 5 5.5 5.5 

- รอยละความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ/หนวยงาน/องคกรที่
รับบริการวิชาการและวิชาชพีตอ

ประโยชนจากบริการ 

รอยละ ผลลัพธ - 5 5.5 5.5 

หมายเหตุ QA หมายถึง ตัวบงชี้การประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย, IC หมายถึง เกณฑมาตรฐานตามตัวบงชี้การประกันคุณภาพ , สมศ. คือ ตัวบงชี้ตามเกณฑประกันคุณภาพภายนอกตามที่สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องคกรมหาชน) กาํหนด, สกอ. หมายถงึ ตัวบงชี้การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กาํหนด 



 35 

4. ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
วัตถุประสงค (เปาประสงค) :  มหาวิทยาลัยเปนแหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่น และประเทศในอาเซียน 

ขั้นตอนหลัก วัตถุประสงคขั้นตอนหลัก มาตรการ ตัวบงชี้ (มาตรฐานที่เก่ียวของ) หนวย
นับ 

ระดับ 
ตัวบงชี ้

หนวยงานหลัก หนวยงานที่
เก่ียวของ 

ความเชื่อมโยง QA กับ IC 
ตัวบงชี ้ 

QA 
องคประกอบ 

 IC 
จุดที ่

ประเมิน IC 
รายละเอียด 

ยอย IC 
1. กําหนดนโยบาย 
ประเด็น หัวขอการ

ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

-  เพื่อใหมีงานทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรมที่
สอดคลองกบันโยบายของประเทศ และ

สงผลใหมหาวิทยาลัยเปนแหลงเรียนรูดาน
ศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่น และประเทศ

ในอาเซียน 

- - รอยละของจํานวนโครงการท่ี
ดําเนินการเทียบกบัแผนที่

กําหนด (รอยละของจํานวนการ
จัดสรรเทียบกับแผน) 

รอยละ กระบวนการ สํานักงานสงเสริม
บริหารการวิจัย 
บริการวิชาการ

และ
ศิลปวัฒนธรรม 

ทุกคณะ/วิทยาลัย/
วิทยาเขต/สํานกั 

5.1  
ระดับคณะ 

2 2.1 2.1.1-3 

2. บริหารจัดการทรัพยากรเพื่อสนับสนนุการดําเนนิงาน           
2.1 พัฒนาระบบ
และกลไกการ

บริหารงานทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 

- เพื่อใหมีระบบและกลไกการบริหารงาน
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหมี

ประสิทธิภาพ เพื่อใหเกิดการบูรณาการกับ
การวิจยั การเรียนการสอน และกิจกรรม

นักศึกษา 

5.1 - ระบบและกลไกการทํานุบาํรุง
ศิลปวัฒนธรรม  

คะแนน กระบวนการ สํานักงานสงเสริม
บริหารการวิจัย 
บริการวิชาการ

และ
ศิลปวัฒนธรรม 

ทุกคณะ/วิทยาลัย/
วิทยาเขต/สํานกั 

4.1  
ระดับคณะ 

3 3.1-3.2 3.1-3.2 

2.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการทัว่ไปสนับสนุนการทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม          
2.2.1 ปรับปรุง

โครงสรางและกรอบ
อัตรากําลังของสวน
งานและหนวยงาน

ภายใน 

- เพื่อใหมโีครงสรางและกรอบอัตรากาํลัง
ที่เหมาะสม 

6.2 - มีโครงสรางและกรอบ
อัตรากําลังที่เหมาะสมของ

หนวยงาน 

มี/ไมมี กระบวนการ กองการ
เจาหนาที,่กอง

แผนงาน 

ทุกคณะ/วิทยาลัย/
วิทยาเขต/สํานกั 

- 1 1.4 1.4.1-3 

2.2.2 พัฒนาระบบ
บริหารทรัพยากร

มนุษยเพื่อสนับสนุน
การดําเนินงานดาน

การทํานุบาํรุง
ศิลปวัฒนธรรม 

1) เพื่อใหมีระบบการบริหารงานบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรม 

 
 
 
 

7.1 - ระบบการพัฒนาอาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุน  

คะแนน กระบวนการ กองการ
เจาหนาที ่

ทุกคณะ/วิทยาลัย/
วิทยาเขต/สํานกั 

- 1 1.6 1.6.1-4 

2.2.2 (ตอ) 2) เพื่อใหบุคลากรทุกระดับมีความรูความ
เขาใจ ทักษะ และสมรรถนะทั้งดานการ
ปฏิบัติงานและดานวิชาชพี สนับสนุนการ

ดําเนินงานแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์ 
 

7.2,7.3,7.7 - รอยละของบุคลากรที่มี
สมรรถนะตามเกณฑมาตรฐาน 

รอยละ ผลผลิต กองการ
เจาหนาที ่

ทุกคณะ/วิทยาลัย/
วิทยาเขต/สํานกั 

5.1  
ระดับคณะ 

1 1.3 1.3.1-5 
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ขั้นตอนหลัก วัตถุประสงคขั้นตอนหลัก มาตรการ ตัวบงชี้ (มาตรฐานที่เก่ียวของ) หนวย
นับ 

ระดับ 
ตัวบงชี ้

หนวยงานหลัก หนวยงานที่
เก่ียวของ 

ความเชื่อมโยง QA กับ IC 
ตัวบงชี ้ 

QA 
องคประกอบ 

 IC 
จุดที ่

ประเมิน IC 
รายละเอียด 

ยอย IC 
 3) เพื่อใหบุคลากรทุกระดับไดรับการ

พัฒนาและมีความกาวหนาตามสายงาน 
7.4 - รอยละของบุคลากรที่มี

ความสุขในการทํางาน 
รอยละ ผลลัพธ กองการ

เจาหนาที ่
ทุกคณะ/วิทยาลัย/
วิทยาเขต/สํานกั 

5.1  
ระดับคณะ 

1 1.2 1.2.1-3 

 4) เพื่อใหบุคลากรทุกระดับมีสวัสดิการ
และสวัสดิภาพ และทํางานในองคกรอยาง

มีความสุข 

7.5 5.1  
ระดับคณะ 

1 1.3 1.3.4 

2.2.3 พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารและตัดสินใจ
ที่เกี่ยวของกับการ

ดําเนินงาน 

- เพื่อใหมีระบบสารสนเทศที่มีคุณภาพ มี
ความเชื่อมโยงกันระหวางหนวยงาน

ภายในที่เกีย่วของ สําหรับการบริหารและ
ตัดสินใจที่เกี่ยวของกบัการดําเนินงาน 

1.6,6.3,6.5 - ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการตัดสินใจ  

คะแนน กระบวนการ สํานัก
คอมพิวเตอรและ

เครือขาย,
สํานักงานสงเสริม
บริหารการวิจัย 
บริการวิชาการ

และ
ศิลปวัฒนธรรม 

ทุกคณะ/วิทยาลัย/
วิทยาเขต/สํานกั 

5.1  
ระดับคณะ 

4 4.1-4.4 4.1-4.4 

5.1  
ระดับคณะ 

4 4.5 4.5 

2.2.4 พัฒนาระบบ
และกลไกการเงิน
และงบประมาณ
สนับสนุนการ
ดําเนินงาน 

 
 
 
 

- เพื่อใหการบริหารการเงินและ
งบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธภิาพ 
โปรงใส ตรวจสอบได เปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานที่เกี่ยวของ 

6.3 - ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ  

คะแนน กระบวนการ กองแผนงาน,
สํานักงาน

ตรวจสอบภายใน
,สํานักงาน

สงเสริมบริหาร
การวิจยั บริการ

วิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรม 

ทุกคณะ/วิทยาลัย/
วิทยาเขต/สํานกั 

5.1  
ระดับคณะ 

1 1.1 1.1-2 

3. ดําเนินโครงการ
ทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมตาม
แผนที่กําหนด 

1) เพื่อใหผูรับผิดชอบโครงการสามารถ
ดําเนินโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
แลวเสร็จตามแผนที่กาํหนด และบรรลุ

ตามวัตถุประสงคของโครงการ 

 - รอยละของจํานวนโครงการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่แลว
เสร็จภายในระยะเวลาทีก่ําหนด 

รอยละ ผลผลิต สํานักงานสงเสริม
บริหารการวิจัย 
บริการวิชาการ

และ
ศิลปวัฒนธรรม,
กองแผนงาน 

ทุกคณะ/วิทยาลัย/
วิทยาเขต/สํานกั 

5.1  
ระดับคณะ 

5 5.1-5.9 5.1-5.9 

2) เพื่อใหการเบิกจายเงินในโครงการ
เปนไปดวยความเรียบรอย เปนไปตาม

ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ 

สํานักงานสงเสริม
บริหารการวิจัย 
บริการวิชาการ

ทุกคณะ/วิทยาลัย/
วิทยาเขต/สํานกั 

5.1  
ระดับคณะ 

 

3 3.3-3.6 3.3-3.6 
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ขั้นตอนหลัก วัตถุประสงคขั้นตอนหลัก มาตรการ ตัวบงชี้ (มาตรฐานที่เก่ียวของ) หนวย
นับ 

ระดับ 
ตัวบงชี ้

หนวยงานหลัก หนวยงานที่
เก่ียวของ 

ความเชื่อมโยง QA กับ IC 
ตัวบงชี ้ 

QA 
องคประกอบ 

 IC 
จุดที ่

ประเมิน IC 
รายละเอียด 

ยอย IC 
 และ

ศิลปวัฒนธรรม,
กองคลัง,
สํานักงาน

ตรวจสอบภายใน 

5.1  
ระดับคณะ 

5 5.9 5.9 

5.1  
ระดับคณะ 

3 3.3 3.7 

5.1  
ระดับคณะ 

5 5.6,5.10.1-2 5.6,5.10.1-2 

5.1  
ระดับคณะ 

5 5.9 5.9 

 3) เพ่ือใหมีการศึกษา คนควา วิจัย รวบรวม
และเผยแพรองคความรูและภูมิปญญาดาน

ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณ ี
โดยเนนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนลางและ

ภูมิภาคลุมน้ําโขง และประเทศในอาเซียน 

5.2 - การสงเสริมและสนับสนุนดาน
ศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ. 10) 

คะแนน กระบวนการ สํานักงานสงเสริม
บริหารการวิจัย 
บริการวิชาการ

และ
ศิลปวัฒนธรรม, 
สํานักงานพัฒนา

นักศึกษา 

ทุกคณะ/วิทยาลัย/
วิทยาเขต/สํานกั 

สมศ.10 3 3.1-3.2 3.1-3.2 

 4) เพ่ือใหมีการจัดการความรูดาน
ศิลปวัฒนธรรม ประวตัิศาสตร และภูมิปญญา

ทองถิ่น 

5.3 

 5) เพ่ือใหมีนกัศึกษาและบุคลากรตระหนกัถึง
คุณคาของขนบธรรมเนียมประเพณ ี

วัฒนธรรมอนัดีงามของทองถิ่น และมี
สุนทรียภาพทางศิลปะ ตลอดจนรูเทาทนั

วัฒนธรรมของประเทศตางๆ 

5.4 

5. ประเมินผลการ
ทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

- เพื่อใหทราบผลการดําเนินงานดานการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย

ตามแผนที่กําหนด และมาตรฐานที่
เกี่ยวของ 

ทุก
มาตรการ
ในกลยุทธ

ที่ 5 

- ระดับความสําเร็จในการเปน
แหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรม

ทองถิ่น 

ระดับ ผลลัพธ สํานักงานสงเสริม
บริหารการวิจัย 
บริการวิชาการ

และ
ศิลปวัฒนธรรม 

ทุกคณะ/วิทยาลัย/
วิทยาเขต/สํานกั 

- 5 5.5 5.5 

 
หมายเหตุ QA หมายถึง ตัวบงชี้การประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย, IC หมายถึง เกณฑมาตรฐานตามตัวบงชี้การประกันคุณภาพ , สมศ. คือ ตัวบงชี้ตามเกณฑประกันคุณภาพภายนอกตามที่สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องคกรมหาชน) กาํหนด, สกอ. หมายถงึ ตัวบงชี้การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กาํหนด 
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หลักเกณฑประกอบการพิจารณาระดับความเสี่ยง 

การกําหนดประเด็นโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง ประเด็นความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง ใชเปนแนวทางในการพิจารณาระดับความเสี่ยง ตามลักษณะของความท่ีพบใน
หนวยงาน ซ่ึงแสดงรายละเอียด ดังนี้ 

การพิจารณา ระดับคะแนน 
1 = ต่ํามาก 2 = ต่ํา 3 = ปานกลาง 4 = สูง 5 = สูงมาก 

1. โอกาสของการเกิดความเส่ียง (Likelihood: L)         
(1) โอกาสท่ีจะเกิดเชิงคุณภาพ มีโอกาสเกิดในกรณียกเวน อาจมโีอกาสเกิดแตนานๆ ครั้ง มีโอกาสเกิดบางครั้ง มีโอกาสในการเกิดคอนขางสูง

หรือบอยๆ 
มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง 

(2) โอกาสท่ีจะเกิดเชิงปริมาณ 10% 
(ตองวิธีคิดและระบุตัวตั้ง/

ตัวหารประกอบ) 

20% 
(ตองวิธีคิดและระบุตัวตั้ง/

ตัวหารประกอบ) 

50% 
(ตองวิธีคิดและระบุตัวตั้ง/

ตัวหารประกอบ) 

70% 
(ตองวิธีคิดและระบุตัวตั้ง/

ตัวหารประกอบ) 

80% 
(ตองวิธีคิดและระบุตัวตั้ง/

ตัวหารประกอบ) 
5 ปตอครั้ง 2-3 ปตอครั้ง 1 ปตอครั้ง 1-6 เดือนตอครั้งแตไมเกิน 5 

ครั้ง 
1 เดือนตอครั้งหรือมากกวา 

2. ความรุนแรง/ผลกระทบของความเส่ียง (Consequences: C/Impact: I)       
(1) ดานทรัพยสิน/ เงิน และทรัพยากร สูญเสียทรัพยสินเล็กนอย/ ไม

เกิน 10,000 บาท 
สูญเสียทรัพยสินพอสมควร/ > 
10,000 - 50,000 บาท 

สูญเสียทรัพยสินมาก/ > 
50,000 - 2.5 แสนบาท 

สูญเสียทรัพยสินมาก/ > 2.5 
แสนบาท - 10 ลานบาท 

สูญเสียทรัพยสินอยางมหันต/ 
> 10 ลานบาท 

(2) ตอองคกรดานเวลา ทําใหเกิดความลาชาของ
โครงการ ไมเกิน 1.5 เดือน 

ทําใหเกิดความลาชาของ
โครงการ มากกวา 1.5 เดือน 
ถึง 3 เดือน 

ทําใหเกิดความลาชาของ
โครงการ มากกวา 3 เดือน ถึง 
4.5 เดือน 

ทําใหเกิดความลาชาของ
โครงการ มากกวา 4.5 เดือน ถึง 
6 เดือน 

ทําใหเกิดความลาชาของ
โครงการ มากกวา 6 เดือน 

(3)  ดานการปฏิบัติงานและวินัยบุคลากร ไมสะดวกตอการปฏิบัติงาน
นาน ๆ ครั้ง  

ไมสะดวกตอการปฏิบัติงานบ
อยครั้ง  

ถูกทําทัณฑบน คุณภาพชีวิต 
และบรรยากาศการปฏบัิติงาน
ท่ีไมเหมาะสม  

ถูกลงโทษทางวินัย ตัดเงินเดือน 
ไมไดข้ึนเงินเดือน  

ถูกเลิกจางออกจากงาน และ
อันตรายตอรางกายและชีวิต
โดยตรง  

(4) ดานความปลอดภัยตอชีวิต  ไมมีการบาดเจ็บรุนแรง มีการบาดเจ็บรุนแรง มีการบาดเจ็บสาหัสถึงข้ันหยดุ
งาน/หยุดเรียน 

มีการบาดเจ็บสาหัสถึงข้ันพัก
งาน/พักการเรยีน 

มีการบาดเจ็บถึงข้ันเสยีชีวิต 

ไมมีการเจ็บปวย แตทําใหเกิด
ความรําคาญใจเล็กนอย 

มีการเจ็บปวยเล็กนอย ไม
รุนแรง สามารถหายเองได 

มีการเจ็บปวย ตองเขารับการ
รักษา และหายจากการ
เจ็บปวย 

มีการเจ็บปวยเรื้อรัง ตองเขารับ
การรักษาอยางตอเน่ือง 

มีการเจ็บปวยถึงข้ันเสียชีวิต 
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การพิจารณา ระดับคะแนน 
1 = ต่ํามาก 2 = ต่ํา 3 = ปานกลาง 4 = สูง 5 = สูงมาก 

(5) ดานชื่อเสียง/ภาพลักษณของหนวยงาน มีความพึงพอใจ/ >80%     
หรือ 1 ขาว                               

มีความพึงพอใจ/ >60-80%           
หรือ 2 ขาว   

มีความพึงพอใจ/ >40-60%  
หรือ 3 ขาว  

มีความพึงพอใจ/>20-40%  
หรือ 4 ขาว  

มีความพึงพอใจ/ <20% หรือ 
>5 ขาว  

ยังคงรักษาระดับความพึง
พอใจไวไดมากกวา 90% 

ยังคงรักษาระดับความพึง
พอใจไวไดมากกวา 80% 

ยังคงรักษาระดับความพึง
พอใจไวไดมากกวา 70% 

ยังคงรักษาระดับความพึงพอใจ
ไวไดมากกวา 60% 

ยังคงรักษาระดับความพึงพอใจ
ไวไดมากกวา 50% 

มีการโจษถึงมหาวิทยาลัย
ในทางไมด ี

มีขาวเชิงลบในสิ่งพิมพ, ผล
การประเมินของ สมศ. ต่ํากวา
คูแขง 

ผลการประเมินผูสวนไดสวน
เสีย ผูปกครอง นักศึกษามี
ความรูสึกไมด ี

ถูกตักเตือนจากหนวยงานกํากับ, 
ถูก สมศ. ประเมินต่าํกวา 3, 
นักศึกษามีการประทวง 

ถูกถอนใบอนุญาต คณะวิชา
ไมไดรับการรับรองวิทยฐานะ, 
ถูกฟองรอย, ถูกปด 

- - พาดหัวขาวในหนา
หนังสือพิมพ, วิทยุ, โทรทัศน
ในเชิงลบ 

พาดหัวขาวในหนาหนังสือพิมพ, 
วิทยุ, โทรทัศนในเชิงลบ 1 วัน 
อยางตอเน่ือง 

พาดหัวขาวในหนาหนังสือพิมพ
, วิทยุ, โทรทัศนในเชิงลบ
มากกวา 1 วัน อยางตอเน่ือง 

(6) ดานกฎ ระเบียบ สัญญาและขอบังคับ มูลคาความสญูเสีย/ เสีย
คาปรับไมเกิน 1 แสนบาทตอ
ป 

มูลคาความสญูเสีย/ เสีย
คาปรับไมเกิน 5 แสนบาทตอ
ป 

มูลคาความสญูเสีย/ เสีย
คาปรับไมเกิน 1 ลานบาทตอ
ป 

มูลคาความสญูเสีย/ เสียคาปรับ
ไมเกิน 2 ลานบาทตอป 

มูลคาความสญูเสีย/ เสียคา
ปรับตั้งแต 2 ลานบาทตอป 

(7) ตอองคกรดานการดําเนินงานตามเกณฑ
มาตรฐาน 

เปนไปตามเกณฑมาตรฐานท่ี
กําหนดอยางสมบูรณ 

เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 
บางสวนและสามารถ
ปฏิบัติงานไดตามความ
เหมาะสม 

ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 
แตไมกอใหเกิดความเสียหาย
ใหองคกร 

ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 
และกอใหเกิดความเสียหายให
องคกรเล็กนอย 

ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานท่ี
กําหนด และกอใหเกิดความ
เสียหายใหกับองคกรอยาง
รุนแรง 

(8) ตอองคกรดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

ไดคะแนนอยูในชวง 4.51 - 5 ไดคะแนนอยูในชวง 3.51 - 
4.5 

ไดคะแนนอยูในชวง 2.51 - 
3.5 

ไดคะแนนอยูในชวง 1.5 - 2.5 ไดคะแนนอยูในชวง 0 - 1.5 

(9) ตอองคกรดานการดําเนินงานตามภารกิจ
ขององคกร (ดานยุทธศาสตร) 

การดําเนินงานเปนไปดวย
ความเรยีบรอยและบรรลุ
เปาหมายท่ีกําหนด 

บรรลเุปาหมายท่ีกําหนด การ
ดําเนินงานเพียงบางสวนยัง
พบขอผิดพลาดหรือมีปญหา
อุปสรรค 

ไมบรรลเุปาหมายท่ีกําหนด
เพียงเล็กนอย แตการ
ดําเนินงานเปนไปดวยความ
เรียบรอย 

การดําเนินงานยังมีขอผิดพลาด 
มีปญหาอุปสรรค และไมเปนไป
ตามเปาหมายท่ีกําหนดเล็กนอย 

การดําเนินงานยังมีขอผิดพลาด 
มีปญหาอุปสรรค และไมเปนไป
ตามเปาหมายท่ีกําหนด เกิดผล
เสียหายตอองคกรอยางมาก 
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Risk Matrix สําหรับวัดระดับของความเส่ียง (D= L x C) 

คณะ/มหาวิทยาลัยไดกําหนด Risk Matrix เพ่ือใชวัดระดับความเสี่ยง ดังนี้ 
 

ผล
กร

ะท
บ

 (C
) 

5 10 15 20 25 

4 8 12 16 20 

3 6 9 12 15 

2 4 6 8 10 

1 2 3 4 5 

 โอกาส ( L ) 

 

 

ระดับความเส่ียง 
  

สูงมาก สูง ปานกลาง ตํ่า 



บทท่ี 4 แบบรายงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

แบบรายงานระดับคณะ/หนวยงาน 

1. แบบR-IC1 
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คําอธิบายแบบR-IC1 

 

แบบฟอรม/ขอ/หัวตาราง คําอธิบายการกรอกขอมลู/ตวัอยางการกรอก ความ 
เชื่อมโยง 

1. ดานการดําเนินงาน  - ระบุอยางใดอยางหนึ่งจาก ดังนี ้การสรางบัณฑิต, การวิจัย, การบริการวิชาการ หรือการทํานุบาํรุง
ศิลปวัฒนธรรม โดยหากตองการระบุหลายดาน จํานวนแบบจะมีจาํนวนเทากับจํานวนดานที่ระบ ุ

แบบR-IC2 
ขอ1. 

2. ปญหา/อุปสรรค/ขอจาํกัด
ในการปฏิบัติงาน/ความ
เส่ียง 

 - ระบุปญหา/อุปสรรค/ขอจํากัดในการดําเนินงานในสวนที่เกี่ยวของ หรือการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย 
โดยควรมีขอมูล/สถิติอางอิงประกอบดวย เชน ดานการสรางบัณฑิต: ผูสําเร็จการศึกษาสาขาวิชา....
สวนใหญไมมีงานทําหลังสําเร็จการศึกษา เพราะผลการศึกษารอยละของบัณฑิตที่มีงานทําของ
สาขาวิชา... ป ....เทากับ 40 เทานั้น เปนตน 

แบบR-IC2 
(1) 

3. สาเหตุของปญหา/
อุปสรรค/ขอจํากัดในการ
ปฏิบัติงาน/ความเส่ียง 

 - ระบุสาเหตุของปญหา/อุปสรรค/ขอจาํกัดที่ระบุในขอ 2 โดยชี้ใหเห็นวาสาเหตุเกิดจากตัวบุคคล 
ระบบ/กระบวนการ วัสดุอุปกรณ นโยบาย หรืออื่นๆ และใหอธิบายถึงลักษณะของส่ิงที่เปนสาเหตุ ให
ชัดเจน เชน จากขอ 2 ระบุสาเหตุเปน การจัดกระบวนการเรียนการสอนของสาขาวิชา...ยังไมเนนการ
จัดประสบการณภาคสนามในสถานประกอบการ หรือแหลงงานที่ตรงกับสาขาวชิา เทาที่ควร เปนตน 

แบบR-IC2 
(2) 

4. ความถี่ในการเกิดปญหา/
อุปสรรค/ขอจํากัดในการ
ปฏิบัติงาน/ความเส่ียง 

 - ระบุความถี่ในการเกิดปญหา/อุปสรรค/ขอจํากัดที่ระบุในขอ 2 เชน จากขอ 2 ระบุความถี ่เปน เปน
ประจําทุกป, 2-3 ปตอคร้ัง, รอยละ 60 ของผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด เปนตน 

แบบR-IC2 
(10) 

5. ผลกระทบที่เกิดจาก
ปญหา/อุปสรรค/ขอจาํกัด
ในการปฏิบัติงาน/ความ
เส่ียง 

 - ระบุผลกระทบที่เกิดจากปญหา/อปุสรรค/ขอจํากัดที่ระบุในขอ 2 เชน จากขอ 2 ระบุผลกระทบ 
เปน สงผลใหความนิยมตอการเรียนในสาขาวิชา...ลดลง, ผลการดําเนินงานดานการสรางบัณฑิตของ
สาขาวิชา...ไมบรรลุตามเปาหมายทีก่ําหนด เปนตน 

แบบR-IC2 
(9) 

6. การควบคุมที่มีอยูทีแ่ลวที่
คาดวาจะจัดการปญหา/
อุปสรรค/ขอจํากัดในการ
ปฏิบัติงาน/ความเส่ียงได 

 - ระบุการควบคุมที่มีอยูแลว ซ่ึงเปนขั้นตอน/วิธีปฏิบัติงาน/นโยบาย/กฎเกณฑที่ใชปฏิบัติอยูสําหรับ
กิจกรรมตาง ๆ ที่คาดวาจะจัดการปญหา/อุปสรรค/ขอจํากัดที่ระบุในขอ 2 ได และระบุผลการประเมิน
การควบคุมนั้น ตอการจัดการปญหา/อปุสรรค/ขอจํากัดที่ระบ ุเชน จากขอ 2 ระบุเปน สาขาวิชา...ได
กําหนดใหนักศึกษาเขาฝกงานในสถานประกอบการเปนเวลาไมนอยกวา 300 ชั่วโมง โดยสาขาวิชายัง
ไมมีสวนชวยสงเสริมหรือสนับสนุนใหนักศึกษาเขาฝกประสบการณในแหลงงานที่ตรงตามสาขาวิชา
และสาขาวิชาหรือคณะยังไมมีความรวมมือกับแหลงงาน เกี่ยวกับแหลงงานในอนาคตของนักศึกษา 
สงผลใหนักศึกษาสวนใหญยังไมมีงานทําหลังสําเร็จการศึกษา เปนตน 

แบบR-IC2 
(4),(5) 

7. ระดับการจัดการปญหา/
อุปสรรค/ขอจํากัดในการ
ปฏิบัติงาน/ความเส่ียง 
(โปรดระบุ ü) 

 - ระบุการระดับการจัดการปญหา/อุปสรรค/ขอจํากัดที่ระบุในขอ 2 โดยทําเคร่ืองหมาย ลงใน  ซ่ึง
สามารถระบุไดมากกวา 1 ตัวเลือก และหากเลือก 2) และ 3) ใหระบุฝาย/งาน หรือหนวยงานที่ควร
เปนผูจัดการ โดยพิจารณาจากสาเหตุของปญหาฯ วาสาเหตุเกิดที่ระดับใด การจัดการควรอยูในระดับ
นั้น 

แบบR-IC2 
(16) 

8. ขอเสนอแนะ/แนวทางใน
การแกไขปญหา/
อุปสรรค/ขอจํากัดในการ
ปฏิบัติงาน/ความเส่ียง 

 - ระบุขอเสนอแนะ/แนวทางการแกไขปญหา/อุปสรรค/ขอจาํกัดที่ระบุในขอ 2 โดยจาํแนกตามที่ระบุ
ในขอ 7 และควรระบุใหชัดเจนในรูปแบบและวธิีการดําเนินการ เพื่อเปนขอมูลใหหนวยงานตนสังกัด
พิจารณากาํหนดแนวทางการจัดการความเส่ียงตอไป 

แบบR-IC2 
(19) 

- ผูลงชื่อในการเสนอขอมูล  - ผูลงชื่อในการเสนอขอมูล ใหเปนชื่อผูเสนอ กรณีที่หนวยงานจัดใหมีการนําเสนอเปนรายบุคคล หรือ
เปนหัวหนาภาควิชา/ฝาย/กอง/งาน กรณีที่หนวยงานจัดใหมกีารรายงานในภาพของฝาย/กอง/งาน 

- 
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2. แบบR-IC2 
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คําอธิบายแบบR-IC2 

แบบฟอรม/ขอ/หัวตาราง คําอธิบายการกรอกขอมลู/ตวัอยางการกรอก ความ 
เชื่อมโยง 

- ชื่อสวนงานยอย 
และปงบประมาณ 

 - ระบุชื่อของคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต/สํานัก/หนวยงาน ซ่ึงมีสถานะเปนสวนงานยอยของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ีและระบุปงบประมาณ เปนปงบประมาณที่จะดําเนินการตอไป 

- 

1. ดานการดําเนินงาน  - ระบุอยางใดอยางหนึ่งจาก ดังนี ้การสรางบัณฑิต, การวิจัย, การบริการวิชาการ หรือการทํานุบาํรุง
ศิลปวัฒนธรรม โดยหากตองการระบุหลายดาน จํานวนแบบจะมีจาํนวนเทากับจํานวนดานที่ระบ ุ

แบบR-IC1 
ขอ 1 

2. ขั้นตอนหลักที ่  - ระบุขั้นตอนหลักตามความเชื่อมโยงวตัถุประสงคและขั้นตอนการดําเนินงานดานตางๆ ของมหาวิทยาลัย
กับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และมาตรฐานการควบคุมภายใน เชน หาก 1. ระบุเปน
ดานการสรางบัณฑิต ขั้นตอนหลัก เลือกระบุเปนขั้นตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน 1. สรางและ/หรือพัฒนา
หลักสูตร และบริหารหลักสูตร, 5. จัดการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา เปนตน โดยหากตองการระบุ
หลายขั้นตอนหลัก จํานวนแบบจะมีจาํนวนเทากับจาํนวนขั้นตอนหลักที่ระบ ุ

- 

2.1 หัวขอรอง (ถามี)  - ระบุหัวขอรองของขั้นตอนหลัก (ถามี) ตามความเชื่อมโยงวัตถุประสงคและขั้นตอนการดําเนินงานดาน
ตางๆ ของมหาวิทยาลัยกบัมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และมาตรฐานการควบคุมภายใน 
โดยระบุใหสอดคลองกับขอ 1. และ 2. เชน หาก 1. ระบุเปนดานการสรางบัณฑิต, 2. ระบุเปน 5. จัดการ
เรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา, 2.1 อาจระบุเปน 5.1 พัฒนากระบวนการจดัการเรียนการสอนตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ กระบวนการเรียนรูที่ใหนักศึกษามีประสบการณ
ในการทํางานจริง เรียนรูรวมกบัชุมชน และรองรับการเปดประชาคมอาเซียน เปนตน โดยหากตองการระบุ
หลายหวัขอรอง จํานวนแบบจะมีจาํนวนเทากับจํานวนหวัขอรองที่ระบ ุ

- 

2.2 หัวขอยอย (ถามี)  - ระบุหัวขอยอยของขั้นตอนรอง (ถามี) ตามความเชื่อมโยงวัตถุประสงคและขั้นตอนการดําเนินงานดาน
ตางๆ ของมหาวิทยาลัยกบัมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และมาตรฐานการควบคุมภายใน 
โดยระบุใหสอดคลองกับขอ 1., 2., 2.1  เชน หาก 1. ระบุเปนดานการสรางบัณฑิต, 2. ระบุเปน 5. จัดการ
เรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา, 2.1 ระบุเปน 5.1 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ กระบวนการเรียนรูที่ใหนกัศึกษามีประสบการณใน
การทํางานจริง เรียนรูรวมกับชุมชน และรองรับการเปดประชาคมอาเซียน, 2.2 จะไมตองระบ ุเนื่องจาก 
หัวขอรอง 5.1 ไมมีหัวขอยอย ใหใส "-" ไว เปนตน หากหวัขอรองมีหวัขอยอย ใหระบุลําดับและชือ่หวัขอ
ยอยนั้นๆ โดยหากตองการระบหุลายหัวขอยอย จํานวนแบบจะมีจํานวนเทากบัจํานวนหวัขอยอยที่ระบ ุ

- 

3. วัตถุประสงค
ขั้นตอนหลัก 

 - ระบุวัตถุประสงคของขั้นตอนหลัก ตามความเชื่อมโยงวัตถุประสงคและขั้นตอนการดําเนินงานดานตางๆ 
ของมหาวิทยาลัยกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และมาตรฐานการควบคุมภายใน โดย
ระบุใหสอดคลองกับขอ 1., 2., 2.1, 2.2 เชน หาก 1. ระบุเปนดานการสรางบัณฑิต, 2. ระบุเปน 5. จัดการ
เรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา, 2.1 ระบุเปน 5.1 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ กระบวนการเรียนรูที่ใหนกัศึกษามีประสบการณใน
การทํางานจริง เรียนรูรวมกับชุมชน และรองรับการเปดประชาคมอาเซียน, 2.2 ระบุเปน "-", 3. จะระบุเปน 
เพื่อใหนักศึกษามีความรู ความสามารถ และทักษะ สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดอยางตอเนื่อง และ
รองรับการเปดประชาคมอาเซียน เปนตน 

- 

(1) ความเส่ียง  - ระบุเหตุการณที่ไมพึงประสงค ซ่ึงอาจเกิดขึ้นในอนาคต และมีผลกระทบ หรือทําใหการดําเนินงานไม
ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายของหนวยงาน รวมทั้งกระทบตอความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของการควบคุมดานใดดานหนึ่งหรือหลายดาน คือ  
1. ดานการดําเนนิงาน (Operation) = O 
2. ดานความถูกตองเชื่อถือไดของรายงานทางการเงิน (Financial Reporting) = F 
3. ดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ฯลฯ (Compliance) = C  
    ซ่ึงเปนการสรุปขอมูลที่ไดจากแบบR-IC1 ขอ 2 หรือจากการประชุมพิจารณารวมกนัของบุคลากรในหนวยงาน และ
สอดคลองกับแบบ ปย.2 ใน (4) โดยมีขอมลู/สถิติรองรับการระบุ เพ่ือจะไดใชประกอบการกําหนดตวับงชี้ของความ
เส่ียง เชน ดานการสรางบัณฑิต: ผูสําเรจ็การศึกษาคณะ....สวนใหญไมมีงานทําหลังสําเร็จการศึกษา เพราะผล
การศึกษารอยละของบัณฑิตที่มีงานทําของคณะ... ป ....เทากับ 40 เทานั้น เปนตน 

แบบR-IC1 
ขอ 2, 

แบบ ปย.2 
 (4) 

(2) สาเหตุหรือปจจยัที่
ทําใหเกิดความเส่ียง 

 - ระบุสาเหตุหรือปจจัยที่ทาํใหเกิดความเส่ียงที่ระบุใน (1) โดยชี้ใหเห็นวาสาเหตุเกิดจากตัวบุคคล ระบบ/
กระบวนการ วัสดุอุปกรณ นโยบาย หรืออื่นๆ และใหอธบิายถึงลักษณะของส่ิงที่เปนสาเหตุ ใหชัดเจน ซ่ึง
เปนการสรุปขอมูลที่ไดจากแบบR-IC1 ขอ 3 หรือจากการประชุมพิจารณารวมกนัของบุคลากรในหนวยงาน 
เชน จากตัวอยางการระบุใน (1) อาจระบุสาเหตุใน (2) เปน การจัดกระบวนการเรียนการสอนของคณะ...ยัง
ไมเนนการจัดประสบการณภาคสนามในสถานประกอบการ หรือแหลงงานที่ตรงกับสาขาวิชา เทาที่ควร เปน
ตน 
 

แบบR-IC1 
ขอ 3 
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(3) ประเภทความเส่ียง  - ระบุประเภทความเส่ียงซ่ึงสอดคลองกับสาเหตุฯ ที่ระบุใน (2) และสอดคลองเกณฑประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน โดยเลือกระบุเปนอยางใดอยางหนึ่ง จากประเภทตางๆ ดังนี ้
1. ดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ)                                
2. ดานทรัพยากร (ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
3. ดานทรัพยากร (อาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภค)             
 4. ดานยุทธศาสตร  หรือกลยุทธของมหาวิทยาลัย  
5. ดานนโยบาย กฎหมาย ระเบยีบ ขอบังคับ                           
6. ดานการปฏิบัติงาน (กระบวนการบริหารหลักสูตร) 
7. ดานการปฏิบัติงาน (การบริหารงานวจิัย)                           
 8. ดานการปฏิบัติงาน (ระบบงาน) 
9. ดานการปฏิบัติงาน (ระบบประกันคุณภาพ)                         
10. ดานบุคลากร 
11. ดานธรรมาภิบาล                                                    
 12. ดานจรรยาบรรณของอาจารยและบุคลากร 
13. ดานอันตรายที่เกิดจากสารเคมี สารทางชีวะ และการเผยแพรเชื้อโรค 
14. ดานความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิน                           
15. ดานอื่นๆ (ระบุ)  

- 

(4) การควบคุมที่มีอยู  - ระบุการควบคุมที่มีอยูแลว ซ่ึงเปนขั้นตอน/วิธีปฏิบัติงาน/นโยบาย/กฎเกณฑที่ใชปฏิบัติอยูสําหรับ
กิจกรรมตาง ๆ ที่คาดวาจะจัดการความเส่ียงที่ระบุใน (1) ซ่ึงเปนการสรุปขอมูลที่ไดจากแบบR-IC1 ขอ 6 
หรือจากการประชุมพิจารณารวมกันของบุคลากรในหนวยงาน และสอดคลองกบัแบบ ปย.2 ใน (2) เชน 
จาก (1) อาจระบุ (4) เปน คณะ...ไดกําหนดใหนักศึกษาเขาฝกงานในสถานประกอบการเปนเวลาไมนอยกวา 
300 ชั่วโมง เปนตน 

แบบR-IC1 
ขอ 6, 

แบบ ปย.2 
(2) 

(5) การประเมินผลการ
ควบคุม 

 - ระบุผลการประเมินการควบคุมที่มีอยูที่ระบุใน (4) เพื่อใหเห็นวาเพยีงพอและมีประสิทธิผลหรือไม โดย
ตอบคําถามตอไป 
1. การกําหนด/ส่ังอยางเปนทางการใหปฏิบัติตามการควบคุมหรือไม 
2. มีการปฏิบัติจริงตามการควบคุมหรือไม 
3. ถามีการปฏิบัติจริง การควบคุมชวยใหงานสําเร็จตามวัตถุประสงคที่กําหนดหรือไม 
4. ประโยชนที่ไดรับ คุมคากับตนทุนของการควบคุมหรือไม 
    ซ่ึงเปนการสรุปขอมูลที่ไดจากแบบR-IC1 ขอ 6 หรือจากการประชุมพิจารณารวมกันของบุคลากรใน
หนวยงาน และสอดคลองกับแบบ ปย.2 ใน (3) กรณีที่การควบคุมไมเพียงพอตอการจัดการความเส่ียง เชน 
จากตัวอยางการระบ ุ(1) และ (4) อาจระบุ (5) เปน คณะยังไมมีการกําหนดมาตรการที่มีสวนชวยสงเสริม
หรือสนับสนุนใหนักศึกษาเขาฝกประสบการณในแหลงงานที่ตรงตามสาขาวิชา โดยการสรางความรวมมือกับ
แหลงงานในอนาคตของนักศึกษา สงผลใหนักศึกษาสวนใหญยังไมมีงานทําหลังสําเร็จการศึกษา เปนตน 

แบบR-IC1 
ขอ 6, 

แบบ ปย.2 
(3) 

(6) ตัวบงชี้ความเส่ียง  - ระบุตัวบงชี้ความเส่ียง ตามความเชื่อมโยงวัตถุประสงคและขั้นตอนการดําเนนิงานดานตางๆ ของ
มหาวิทยาลัยกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และมาตรฐานการควบคุมภายใน โดยระบุ
ใหสอดคลองกับขอ 1., 2., 2.1, 2.2 เชน จากตัวอยางการระบุขอ 1., 2., 2.1, 2.2 อาจระบุ (6) เปน ระบบ
และกลไกการจัดการเรียนการสอน (สกอ. 2.6) และ รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป (สมศ.1) เปนตน ทั้งนี้ 1 ความเส่ียงอาจมีตัวบงชี้หลายตัวได ในลักษณะ
ของตัวอยางขางตน โดยมีทั้งตัวบงชี้ที่วดัระดับกระบวนการ และตัวบงชี้วัดระดับผลผลิต 

- 

(7) เปาหมายตัวบงชี ้  - ระบุเปาหมายตัวบงชี้ที่ระบใุน (6) โดยใชคาเปาหมายตามแผนกลยุทธของหนวยงาน ที่สอดคลองกับแผน
กลยุทธของมหาวิทยาลัย 

- 

(8) หนวยนับ  - ระบุหนวยนับของตัวบงชี้ที่ระบุใน (6) เชน จากตัวอยางการระบุ (6) ใหระบุ (7) เปน คะแนน, รอยละ 
เปนตน 

- 

(9) ขอความระบุความ
รุนแรง 

 - ระบุผลกระทบจะเกิดขึ้นจากความเส่ียงที่ระบุใน (1) ซ่ึงเปนการสรุปขอมูลที่ไดจากแบบR-IC1 ขอ 5 หรือ
จากการประชุมพจิารณารวมกันของบุคลากรในหนวยงาน โดยแนวทางการระบใุหพิจารณาจากหลักเกณฑ
ประกอบการพิจารณาระดับความเส่ียง  เชน จากตัวอยางการระบุ (1) อาจระบ ุ(9) เปน สงผลใหความพึง
พอใจ/ความนยิมตอสาขาวิชา เหลือรอยละ 40 เทานั้น, ผลการดําเนินงานดานการสรางบัณฑิตของ
สาขาวิชา...ไมบรรลุตามเปาหมายทีก่ําหนด เปนตน 

แบบR-IC1 
ขอ 5 

(10) ขอความระบโุอกาส  - ระบุโอกาสหรือความถี่ในการความเส่ียงที่ระบุใน (1)  ซ่ึงเปนการสรุปขอมูลที่ไดจากแบบR-IC1 ขอ 4 หรือ
จากการประชุมพจิารณารวมกันของบุคลากรในหนวยงาน โดยแนวทางการระบใุหพิจารณาจากหลักเกณฑ

แบบR-IC1 
ขอ 4 
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ประกอบการพิจารณาระดับความเส่ียงเชน จากตัวอยางการระบุ (1) อาจระบ ุ(10) เปน  เปนประจําทุกป, 
2-3 ปตอคร้ัง, รอยละ 60 ของผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด (ตัวต้ัง=30x100 ตัวหาร=50) เปนตน 

(11) ระดับความรุนแรง  - ระบุตัวเลข จาก 1 - 5 เพื่อบอกคาความรุนแรงจากการเกิดความเส่ียง ที่สอดคลองกับการระบุใน (9) และ
ใชหลักเกณฑประกอบการพิจารณาระดับความเส่ียง ประกอบ เชน จากตัวอยางการระบ ุ(9) จะได (11) เปน 
4, 3 เปนตน 

- 

(12) ระดับโอกาส  - ระบุตัวเลข จาก 1 - 5 เพื่อบอกคาโอกาสในการเกิดความเส่ียง ที่สอดคลองกบัการระบุใน (10) และใช
หลักเกณฑประกอบการพจิารณาระดับความเส่ียง ประกอบ เชน จากตัวอยางการระบุ (10) จะได (12) เปน 
5, 2, 3 เปนตน 

- 

(13) ผลคูณ  - ระบุผลคูณระหวางระดับความรุนแรงกับระดับโอกาส โดยเอาตัวเลขใน (11) คูณกับตัวเลขใน (12) - 
(14) ระดับความเส่ียง  - ระบุระดับความเส่ียง โดยเอาผลคูณใน (13) ไปเทียบกับ Risk Matrix: สําหรับวัดระดับของความเส่ียง - 
(15) วิธีจัดการความเส่ียง  - ระบุวิธจีัดการความเส่ียงที่เหมาะสมกบัสาเหตุความเส่ียง โดยพิจารณาเลือกจากวธิกีารจัดการแบบ 4T 

ดังนี้  
1. Take: ยอมรับความเส่ียง 2. Treat: ลด/ควบคุมความเส่ียง 3. Terminate: หลีกเล่ียงความเส่ียง และ 4. 
Transfer: กระจาย/โอนความเส่ียง ซ่ึงในการระบุใหระบุเฉพาะชือ่ภาษาอังกฤษ เทานั้น เชน Take, Treat, 
Terminate, Transfer เปนตน 

- 

(16) หนวยงานหลัก  - ระบุชื่อหนวยงาน/ฝาย ที่จะเปนหนวยงานหลักในการจัดการความเส่ียง ซ่ึงควรเปนหนวยงานที่สามารถ
จัดการความเส่ียงตามสาเหตุของการเกดิความเส่ียง ซ่ึงเปนการสรุปขอมูลที่ไดจากแบบR-IC1 ขอ 7 หรือจาก
การประชุมพิจารณารวมกันของบุคลากรในหนวยงาน 

แบบR-IC1 
ขอ 7 

(17) การจัดการแบบ R  - ระบุ ü กรณีที่เปนความเส่ียงที่สงผลกระทบตอวัตถปุระสงคในภาพรวมระดับคณะ/หนวยงาน และไม
สามารถจัดการใหอยูในระดับทีย่อมรับได ภายใตการบริหารและจัดการของหนวยงานใดหนวยงานหนึ่ง
ภายในคณะ/หนวยงาน ตองอาศัยความรวมมือจากหนวยงานตางๆ หรือตองบูรณาการการดําเนินงานจาก
หลายหนวยงาน เพื่อจะไดกําหนดเปนแผนบริหารความเส่ียงระดับคณะ/หนวยงานตอไป 

- 

(18) การจัดการแบบ IC  - ระบุ ü กรณีที่เปนความเส่ียงที่เกี่ยวของกับการปรับปรุง แกไข หรือพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานของ
ระดับคณะ/หนวยงาน หรือระดับมหาวทิยาลัย ซ่ึงสามารถจัดการใหอยูในระดับที่ยอมรับได ภายใตการ
บริหารและจัดการของหนวยงานใดหนวยงานหนึ่งภายในคณะ/หนวยงาน เพื่อจะไดกําหนดเปนแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายในระดับคณะ/หนวยงานตอไป 

- 

(19) แนวทาง/
ขอเสนอแนะ/
วิธีการดําเนินการ
เพื่อจัดการความ
เส่ียง 

 - ระบุแนวทาง/ขอเสนอแนะ/วิธกีารดําเนินการเพื่อจัดการความเส่ียง ซ่ึงเปนการสรุปขอมูลที่ไดจากแบบR-
IC1 ขอ 8 หรือจากการประชุมพิจารณารวมกันของบุคลากรในหนวยงาน และสอดคลองกับสรุปผลจากแบบ 
ปย.2 ใน (5) โดยเปนวธิีการทีจ่ะชวยปองกันหรือลดโอกาสในการเกิดความเส่ียง คือ แกไขไมใหเกิดสาเหตุ
ความเส่ียง หรือเปนวธิีการลดผลกระทบจากความเส่ียง ความเสียหายจากความเส่ียง กรณีที่ไมสามารถแกไข
ที่สาเหตุของความเส่ียงได 

แบบR-IC1 
ขอ 8, 

แบบ ปย.2 
(5) 

(20) หมายเหตุ  - ระบุขอมูลอื่นที่ตองการแจงใหทราบ เชน วิธีดําเนินการและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของ เปนตน 
นอกเหนือจากที่ไดระบุแลว 

- 
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3. แบบPR1 
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คําอธิบายแบบ PR1 
 

แบบฟอรม/ขอ/หัวตาราง คําอธิบายการกรอกขอมลู/ตวัอยางการกรอก ความ 
เชื่อมโยง 

- ชื่อสวนงานยอย 
และ
ปงบประมาณ 

 - ระบุชื่อของคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต/สํานัก/หนวยงาน ซ่ึงมีสถานะเปนสวนงานยอยของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ีและระบุปงบประมาณ เปนปงบประมาณที่จะดําเนินการตอไป 

- 

(1) ดานการ
ดําเนินงาน/
ขั้นตอนหลัก/
วัตถุประสงค
ขั้นตอนหลัก 

 - ระบุอยางใดอยางหนึ่งจาก ดังนี ้การสรางบัณฑิต, การวิจัย, การบริการวิชาการ หรือการทํานุบาํรุง
ศิลปวัฒนธรรม, ขั้นตอนหลัก, หัวขอรอง (ถามี), หัวขอยอย (ถามี) และวัตถุประสงคของขั้นตอนหลัก ตาม
ความเชื่อมโยงวัตถุประสงคและขั้นตอนการดําเนินงานดานตางๆ ของมหาวิทยาลัยกับมาตรฐานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน และมาตรฐานการควบคุมภายใน ซ่ึงเปนขอมูลเดียวกันกับแบบR-IC2 ขอ 1-3 
โดยในการระบุใหพิมพแยกคนละบรรทดัภายในคอลัมนเดียวกัน  

แบบR-IC2 
ขอ 1-3 

(2) ความเส่ียง  - ระบุเหตุการณที่ไมพึงประสงค ซ่ึงอาจเกิดขึ้นในอนาคต และมีผลกระทบ หรือทําใหการดําเนินงานไม
ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายของหนวยงาน ซ่ึงเปนขอมูลเดียวกันกับแบบR-IC2 ใน 
(1) 

แบบR-IC2 
(1) 

(3) สาเหตุหรือปจจยั
ที่ทําใหเกิดความ
เส่ียง 

 - ระบุสาเหตุหรือปจจัยที่ทาํใหเกิดความเส่ียงที่ระบุใน (1) ซ่ึงเปนขอมูลเดียวกนักับแบบR-IC2 ใน (2) แบบR-IC2 
(2) 

(4) ตัวบงชี้ความ
เส่ียง 

 - ระบุตัวบงชี้ความเส่ียง ซ่ึงเปนขอมูลเดียวกันกับแบบR-IC2 ใน (6) แบบR-IC2 
(6) 

(5) เปาหมายตัวบงชี ้  - ระบุเปาหมายตัวบงชี้ที่ระบุใน (6) ซ่ึงเปนขอมูลเดียวกันกับแบบR-IC2 ใน (7) แบบR-IC2 
(7) 

(6) หนวยนับ  - ระบุหนวยนับของตัวบงชี้ที่ระบุใน (6) ซ่ึงเปนขอมูลเดียวกันกับแบบR-IC2 ใน (8) แบบR-IC2 
(8) 

(7) วิธีการ
ดําเนินการเพื่อ
จัดการความ
เส่ียง 

 - ระบุแนวทาง/ขอเสนอแนะ/วิธกีารดําเนินการเพื่อจัดการความเส่ียง โดยเปนวธิีการที่จะชวยปองกันหรือ
ลดโอกาสในการเกิดความเส่ียง คือ แกไขไมใหเกิดสาเหตุความเส่ียง หรือเปนวิธกีารลดผลกระทบจากความ
เส่ียง ความเสียหายจากความเส่ียง กรณีที่ไมสามารถแกไขที่สาเหตุของความเส่ียงได ซ่ึงเปนรายละเอียด
ของขอมูลในแบบR-IC2 ใน (19) โดยอาจระบุขั้นตอนเปนขอๆ เพื่อใหเห็นวิธกีารดําเนินการที่ชัดเจนขึน้ 

แบบR-IC2 
(19) 

(8) กําหนดแลวเสร็จ  - ระบุวันเดือนปที่จะดําเนินการตาม (7) แลวเสร็จ โดยไมควรระบุเปน 30 กันยายน ... ทั้งหมด แตระบุ
ตามกิจกรรมที่กาํหนด ซ่ึงอาจแลวเสร็จกอน 30 กันยายน ... และหากใน (7) ระบุขั้นตอนเปนขอๆ และแต
ละขอกําหนดแลวเสร็จไมเทากนั ควรระบุจําแนกตามขั้นตอน 

- 

(9) หนวยงาน/ผูที่
รับผิดชอบหลัก 

 - ระบุหนวยงาน/คณะบุคคล/ผูรับผิดชอบหลักในการดําเนินการเพื่อจัดการความเส่ียงใน (7) ซ่ึงเปนขอมูล
เดียวกันกบัแบบR-IC2 ใน (16) 

แบบR-IC2 
(16) 

(10) งบประมาณ 
(บาท) 

 - ระบุกรอบงบประมาณ (บาท) ที่ตองใชในการดําเนินการตาม (7) โดยใหหนวยงาน/ผูรับผิดชอบหลักเปน
ผูกําหนด ซ่ึงพิจารณาคาใชจายทีจ่ะเกิดขึ้นจากกิจกรรม/ขั้นตอนทีก่ําหนดใน (7) 

- 

(11) รหัสกิจกรรม  - ระบุรหัสกิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจําปที่บรรจุแผนงบประมาณที่ระบใุน (10) ที่กําหนดไวใน
ระบบ UBUFMIS โดยใหหนวยงาน/ผูรับผิดชอบหลักเปนผูระบ ุทั้งนี้ คณะ/หนวยงานอาจพจิารณากาํหนด
แผนงบประมาณรายจายรองรับการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในของหนวยงาน โดยอาจกาํหนดเปน
กิจกรรมยอยภายใตกจิกรรมโครงการบริหารจัดการหนวยงาน ในแผนงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณตางๆ ของหนวยงาน ดังนั้น ใน (11) ใหระบุเปนรหัสกิจกรรมโครงการบริหารจัดการหนวยงาน  

- 

(12) หมายเหตุ  - ระบุขอมูลอื่นที่ตองการแจงใหทราบ เชน วิธีดําเนินการและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของ เปนตน 
นอกเหนือจากที่ไดระบุแลว 

- 
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4. แบบ ปย.2 

 



 50 

คําอธิบายแบบ ปย.2 
 

แบบฟอรม/ขอ/หัวตาราง คําอธิบายการกรอกขอมลู/ตวัอยางการกรอก ความ 
เชื่อมโยง 

- ชื่อสวนงานยอย  - ระบุชื่อของคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต/สํานัก/หนวยงาน ซ่ึงมีสถานะเปนสวนงานยอยของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

- 

- ชื่อรายงาน  - ระบุชื่อรายงานเปน "รายงานการประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน" - 
- งวดรายงาน  - ระบุสําหรับงวดปส้ินสุดวันที ่30 เดือนกันยายน พ.ศ. 25xx (กรณีรายงานตามปงบประมาณ) - 

(1) กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/ 
โครงการ/
กิจกรรม/ 
ดานของงานที่
ประเมิน 
และวัตถุประสงค
ของ 
การควบคุม 

 - ระบุรายละเอยีดกระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ดานของงานที่ประเมิน ซ่ึงเปนกระบวนการ
ยอยตํ่ากวาขั้นตอนหลักที่กาํหนด หรืออาจเปนหัวขอรอง/หัวขอยอยของขั้นตอนหลักที่กําลังประเมิน โดยใช
ความเชื่อมโยงวัตถุประสงคและขั้นตอนการดําเนินงานดานตางๆ ของมหาวิทยาลัยกับมาตรฐานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน และมาตรฐานการควบคุมภายใน เปนหลักในการพจิารณา และระบวุัตถุประสงค
ของการควบคุมดังกลาว ซ่ึงเปนขอมูลยอยจากแบบR-IC2 ขอ 1, 2, 2.1, 2.2 โดยในการระบุใหพิมพแยกคน
ละบรรทัดภายในคอลัมนเดียวกัน  

แบบR-IC2 
ขอ 1,2, 
2.1,2.2 

(2) การควบคุมที่ยัง
มีอยู 

 - ระบุการควบคุมทีย่ังมีอยู ซ่ึงเปนขั้นตอน/วิธีปฏิบัติงาน/นโยบาย/กฎเกณฑที่ใชปฏิบัติอยูสําหรับกิจกรรม
ตาง ๆ โดยเปนขอมูลเดียวกันกับแบบR-IC2 ใน (4) หรืออาจเปนรายละเอยีดยอยของขอมูลดังกลาวก็ได  

แบบR-IC2 
(4) 

(3) การประเมินผล
การควบคุม 

 - ระบุผลการประเมินการควบคุมที่ยังมอียู ใน (2) วาเพียงพอและมีประสิทธิผลหรือไม โดยตอบคําถาม
ตอไป 
1. การกําหนด/ส่ังอยางเปนทางการใหปฏิบัติตามการควบคุมหรือไม 
2. มีการปฏิบัติจริงตามการควบคุมหรือไม 
3. ถามีการปฏิบัติจริง การควบคุมชวยใหงานสําเร็จตามวัตถุประสงคที่กําหนดหรือไม 
4. ประโยชนที่ไดรับ คุมคากับตนทุนของการควบคุมหรือไม 
ซ่ึงเปนขอมูลเดียวกันกับแบบR-IC2 ใน (5) หรือผลการประเมินการรายละเอยีดการควบคุมที่ยังมีอยูใน (2) 

แบบR-IC2 
(5) 

(4) ความเส่ียงที่ยังมี
อยู 

 - ระบุความเส่ียงที่ยังมีอยู ซ่ึงเปนขอมูลเดียวกันกบัแบบR-IC2 ใน (1) แบบR-IC2 
(1) 

(5) การปรับปรุงการ
ควบคุม 

 - ระบุการปรับปรุงการควบคุม ซ่ึงเปนแนวทาง/ขอเสนอแนะ/วธิีการดําเนินการเพื่อจัดการความเส่ียง โดย
เปนวิธีการที่จะชวยปองกันหรือลดโอกาสในการเกิดความเส่ียง คือ แกไขไมใหเกิดสาเหตุความเส่ียง หรือเปน
วิธีการลดผลกระทบจากความเส่ียง ความเสียหายจากความเส่ียง กรณีที่ไมสามารถแกไขที่สาเหตุของความ
เส่ียงได ซ่ึงเปนรายละเอียดของขอมูลในแบบR-IC2 ใน (19) โดยอาจระบุขั้นตอนเปนขอๆ เพื่อใหเห็นวิธกีาร
ดําเนินการที่ชัดเจนขึ้น 

แบบR-IC2 
(19) 

(6) กําหนดเสร็จ  - ระบุวันเดือนปที่จะดําเนินการตาม (5) แลวเสร็จ โดยไมควรระบุเปน 30 กันยายน ... ทั้งหมด แตระบุตาม
กิจกรรมที่กําหนด ซ่ึงอาจแลวเสร็จกอน 30 กันยายน ... และหากใน (7) ระบุขัน้ตอนเปนขอๆ และแตละ
ขอกําหนดแลวเสร็จไมเทากัน ควรระบุจาํแนกตามขั้นตอน 

- 

(6) ผูรับผิดชอบ  - ระบุหนวยงาน/คณะบุคคล/ผูรับผิดชอบหลักในการดําเนินการเพื่อจัดการความเส่ียงใน (5) ซ่ึงเปนขอมูล
เดียวกันกบัแบบR-IC2 ใน (16) 

แบบR-IC2 
(16) 

(7) หมายเหตุ  - ระบุขอมูลอื่นที่ตองการแจงใหทราบ เชน วิธีดําเนินการและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของ เปนตน 
นอกเหนือจากที่ไดระบุแลว 

- 

- ชื่อผูรายงาน 
ตําแหนงและ
วันที่ 

 - ลงลายมือชื่อ หรือ ลายเซ็นคณบดี/ผูอํานวยการของคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต/สํานัก หรือผูไดรับ
มอบหมายใหรับผิดชอบในการจัดทํา พรอมทั้งตําแหนงและลงวันที่ เดือน ป พ.ศ. ที่จัดทําเสร็จส้ิน 

- 
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5. แบบ ปย.1 
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คําอธิบายแบบ ปย.1 
 

แบบฟอรม/ขอ/หัวตาราง คําอธิบายการกรอกขอมลู/ตวัอยางการกรอก ความ 
เชื่อมโยง 

- ชื่อสวนงานยอย  - ระบุชื่อของคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต/สํานัก/หนวยงาน ซ่ึงมีสถานะเปนสวนงานยอย
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

- 

- ชื่อรายงาน  - ระบุชื่อรายงานเปน "รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน" - 
- งวดรายงาน  - ระบุวันสุดทายของรอบระยะเวลาในการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 

โดยระบุเปน "ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 25....." และระบุปลงใน.....แลวแต
ปงบประมาณ 

- 

(1) องคประกอบของ
การควบคุมภายใน 

 - ระบุขอมูลสรุปการควบคุมภายในของแตละองคประกอบ โดยระบุใหสอดคลองเกณฑ
มาตรฐานที่กําหนด (โดยสามารถดูตัวอยางการรายงานไดจากคูมือแนวทางการจัดวาง
ระบบการควบคุมภายในและการประเมินการควบคุมภายในของสํานกังานการตรวจเงิน
แผนดิน 

- 

(2) ผลการประเมิน/ 
ขอสรุป 

 - ระบุผลการประเมิน/ขอสรุปของแตละองคประกอบของการควบคุมภายใน พรอม
จุดออน หรือความเส่ียงที่ยังมีอยู ซ่ึงสอดคลองกับความเส่ียงตามแบบR-IC2 (1) และ
สามารถระบุองคประกอบของการควบคุมภายในที่พบจุดออน หรือความเส่ียง ตามความ
เชื่อมโยงวัตถุประสงคและขั้นตอนการดําเนินงานดานตางๆ ของมหาวิทยาลัยกบัมาตรฐาน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และมาตรฐานการควบคุมภายใน 

แบบR-IC2 
(1) 

- ผลการประเมิน
โดยรวม 

 - ระบุสรุปผลการประเมินโดยรวมขององคประกอบของการควบคุมภายใน ซ่ึงเปนการ
สรุปจากผลการประเมิน/ ขอสรุปใน (2) 

- 

- ชื่อผูรายงาน 
ตําแหนงและวันที ่

 - ลงลายมือชื่อ หรือ ลายเซ็นคณบดี/ผูอํานวยการของคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต/สํานัก 
หรือผูไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบในการจัดทํา พรอมทั้งตําแหนงและลงวันที ่เดือน ป 
พ.ศ. ที่จัดทําเสร็จส้ิน 

- 
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6. แบบMPR1 
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คําอธิบายแบบMPR1 

แบบฟอรม/ขอ/หัวตาราง คําอธิบายการกรอกขอมูล/ตวัอยางการกรอก ความเช่ือมโยง 

- ชื่อสวนงานยอย และ
ปงบประมาณ 

 - ระบุชื่อของคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต/สํานัก/หนวยงาน ซ่ึงมีสถานะเปนสวนงานยอยของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ีและระบุปงบประมาณของแผนที่ทําการติดตามผล 

- 

- คร้ังที่ ...........ณ วันที่
....................................... 

 - ระบุคร้ังที่และวันเดือนป ที่เปนรอบของการติดตาม ตามปฏิทินการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน 
ดังนี้ 
1) ครั้งที่ 1 ระบุเปน "ครั้งที่ 1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25....(ระบุป พ.ศ. ที่รายงาน)" 
2) ครั้งที่ 2 ระบุเปน "ครั้งที่ 2 ณ วันที่ 31 มีนาคม 25....(ระบุป พ.ศ. ที่รายงาน)" 
3) ครั้งที่ 3 ระบุเปน "ครั้งที่ 3 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 25....(ระบุป พ.ศ. ที่รายงาน)" 
4) ครั้งที่ 4 ระบุเปน "ครั้งที่ 4 ณ วันที่ 30 กันยายน 25....(ระบุป พ.ศ. ที่รายงาน)" 

- 

(1) ดานการดําเนินงาน/ 
ขั้นตอนหลัก/วัตถุประสงค
ขั้นตอนหลัก 

 - ระบุเหมือนกับแบบPR1 ใน (1) โดยในการระบุใหพิมพแยกคนละบรรทัดภายในคอลัมนเดียวกัน  แบบPR1 ใน (1) 

(2) ความเส่ียง  - ระบุเหมือนกับแบบPR1 ใน (2) แบบPR1 ใน (2) 

(3) สาเหตุหรือปจจยัที่ทําให
เกิดความเส่ียง 

 - ระบุเหมือนกับแบบPR1 ใน (3) แบบPR1 ใน (3) 

(4) ตัวบงชี้ความเส่ียง  - ระบุเหมือนกับแบบPR1 ใน (4) แบบPR1 ใน (4) 

(5) เปาหมายตัวบงชี ้  - ระบุเหมือนกับแบบPR1 ใน (5) แบบPR1 ใน (5) 

(6) หนวยนับ  - ระบุเหมือนกับแบบPR1 ใน (6) แบบPR1 ใน (6) 

(7) วิธีการดําเนินการเพื่อ
จัดการความเส่ียง 

 - ระบุเหมือนกับแบบPR1 ใน (7) แบบPR1 ใน (7) 

(8) ระยะเวลาดําเนินการ  - ระบุเหมือนกับแบบPR1 ใน (8) แบบPR1 ใน (8) 

(9) หนวยงาน/ผูที่รับผิดชอบ  - ระบุเหมือนกับแบบPR1 ใน (9) แบบPR1 ใน (9) 

(10) หนวยงานที่รายงาน 
(หนวยงานหลัก) 

 - ระบุชื่อหนวยงาน/คณะบุคคล/ผูรับผิดชอบหลักในการดําเนินการจัดการความเส่ียง ตามที่ระบุในแบบPR1 
ใน (9) 

แบบPR1 ใน (9) 

(11) ผลการดําเนินการเพื่อ
จัดการความเส่ียง 

 - ระบุผลการดําเนินงานในลักษณะที่สอดคลองกับวิธกีารดําเนินการ ใน (7) เพื่อเสนอใหเห็นผลการ
ดําเนินงานตามแผนที่กําหนด เชน หากใน (7) ระบุวธิีการดําเนินงานระบุเปนขอๆ จากขอ 1-5 และผลการ
ดําเนินงานไดดําเนินการจาก ขอ 1-3 แลว ใหระบุผลการดําเนินงานเปน "มีการดําเนินการตามขั้นตอนที ่1-2 
และขณะนี้อยูระหวางการดําเนินการในขั้นตอนที่ 3" เปนตน 

- 

(12) สถานะเทียบกับแผน  - ระบุสถานะของผลการดําเนินงานใน (11) เทียบกับแผนวิธกีารดําเนินการเพื่อจัดการความเส่ียง ใน (7) 
โดยระบุตัวเลขตางๆ ตามสถานะการดําเนินการตามแผนที่กาํหนด ดังนี ้
(1) หมายถึง ยังไมไดดําเนินการ  
(2) หมายถึง อยูระหวางดําเนินการ ยังไมแลวเสร็จ  
(3) หมายถึง ดําเนินการแลวเสร็จ 
    จากตัวอยางการระบุใน (11) ทําใหสามารถระบุ (12) เปน "(2)" 

- 

(13) คาตัวบงชี้  - ระบุคาตัวบงชี้ ใน (4) ณ ปจจุบันที่มกีารรายงาน โดยระบุใหสอดคลองกับหนวยนับ และคาเปาหมายที่
กําหนด หากยังไมมีผลที่ชัดเจนในรอบที่มีการรายงาน ใหระบุเปน N/A กอน แตเมื่อถึงรอบการรายงานคร้ังที่ 
4 ใหระบุคาตัวบงชี้ที่ชัดเจน 

- 

(14) ประเมินผลการจัดการ  - ระบุผลการประเมินผลการจัดการความเส่ียง โดยพจิารณาสถานะเทียบกับแผน ใน (12) และคาตัวบงชี้ ใน 
(13) วาเมื่อมีการดําเนินการตามแผนแลว คาตัวบงชี้ความเส่ียง บรรลุตามเปาหมายที่กาํหนดไวหรือไม โดย
ระบุเปนตัวเลขตางๆ ดังนี้ 
(1) หมายถึง ยอมรับความเสี่ยงได เนื่องจากคาตัวบงชี้บรรลุเปาหมายที่กําหนด   
(2) หมายถึง ยังยอมรับความเสี่ยงไมได เนื่องจากคาตัวบงชี้ยังไมบรรลุเปาหมายที่กําหนด  
(3) หมายถึง ยังสรุปไมได เนื่องจากยังดําเนินการตามแผนไมแลวเสร็จ และยังไมทราบผลตัวบงชี้ที่ชัดเจน 

- 

(15) หมายเหตุ  - ระบุขอมูลอื่นที่ตองการแจงใหทราบ เชน วิธีดําเนินการและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของ เปนตน 
นอกเหนือจากที่ไดระบุแลว 

- 
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7. แบบM-ปย.2 
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คําอธิบายแบบM-ปย.2 

แบบฟอรม/ขอ/หัวตาราง คําอธิบายการกรอกขอมูล/ตวัอยางการกรอก ความ 
เชื่อมโยง 

- ชื่อสวนงานยอย และ
ปงบประมาณ 

 - ระบุชื่อของคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต/สํานัก/หนวยงาน ซ่ึงมีสถานะเปนสวนงานยอยของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ีและระบุปงบประมาณของแผนที่ทําการติดตามผล 

- 

- คร้ังที่ ...........ณ วันที่
....................................... 

 - ระบุคร้ังที่และวันเดือนป ที่เปนรอบของการติดตาม ตามปฏิทินการบริหารความเส่ียงและ
ควบคุมภายใน ดังนี้ 
1) ครั้งที่ 1 ระบุเปน "ครั้งที่ 1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25....(ระบุป พ.ศ. ที่รายงาน)" 
2) ครั้งที่ 2 ระบุเปน "ครั้งที่ 2 ณ วันที่ 31 มีนาคม 25....(ระบุป พ.ศ. ที่รายงาน)" 
3) ครั้งที่ 3 ระบุเปน "ครั้งที่ 3 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 25....(ระบุป พ.ศ. ที่รายงาน)" 
4) ครั้งที่ 4 ระบุเปน "ครั้งที่ 4 ณ วันที่ 30 กันยายน 25....(ระบุป พ.ศ. ที่รายงาน)" 

- 

(1) กระบวนการปฏบิัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ดาน
ของงานที่ประเมิน 
และวัตถุประสงคของ
การควบคุม 

 - ระบุเหมือนกับแบบ ปย. 2 ใน (1) โดยในการระบุใหพิมพแยกคนละบรรทัดภายในคอลัมน
เดียวกัน  

แบบ ปย. 2 ใน (1) 

(2) ความเส่ียง  - ระบุเหมือนกับแบบ ปย. 2 ใน (4) แบบ ปย. 2 ใน (4) 
(3) ตัวบงชี้  - ระบุเหมือนกับแบบR-IC1 ใน (8) แบบR-IC1 ใน (8) 
(4) คาเปาหมายตัวบงชี ้  - ระบุเหมือนกับแบบR-IC1 ใน (9) แบบR-IC1 ใน (8) 
(5) หนวยนับ  - ระบุเหมือนกับแบบR-IC1 ใน (10) แบบR-IC1 ใน (8) 
(6) การปรับปรุงการควบคุม  - ระบุเหมือนกับแบบ ปย. 2 ใน (5) แบบ ปย. 2 ใน (5) 
(7) กําหนดเสร็จ/  - ระบุเหมือนกับแบบ ปย. 2 ใน (6) แบบ ปย. 2 ใน (6) 
(7) ผูรับผิดชอบหลัก  - ระบุเหมือนกับแบบ ปย. 2 ใน (6) แบบ ปย. 2 ใน (6) 
(8) หนวยงานที่รายงาน 

(หนวยงานหลัก) 
 - ระบุชื่อหนวยงาน/คณะบุคคล/ผูรับผิดชอบหลักในการดําเนินการจัดการความเส่ียง ตามที่ระบุ
ในแบบ ปย. 2 ใน (6) 

แบบ ปย. 2 ใน (6) 

(9) ผลการดําเนินการเพื่อ
จัดการความเส่ียง 

 - ระบุผลการดําเนินงานในลักษณะที่สอดคลองกับวิธกีารดําเนินการ ใน (6) เพื่อเสนอใหเห็นผล
การดําเนินงานตามแผนที่กาํหนด เชน หากใน (6) ระบุวธิีการดําเนินงานระบุเปนขอๆ จากขอ 1-5 
และผลการดําเนินงานไดดําเนินการจาก ขอ 1-3 แลว ใหระบุผลการดําเนินงานเปน "มีการ
ดําเนินการตามขั้นตอนที ่1-2 และขณะนี้อยูระหวางการดําเนินการในขั้นตอนที ่3" เปนตน 

- 

(10) สถานะเทียบกับแผน  - ระบุสถานะของผลการดําเนินงานใน (9) เทียบกับแผนวิธกีารดําเนินการเพื่อจัดการความเส่ียง 
ใน (6) โดยระบุตัวเลขตางๆ ตามสถานะการดําเนินการตามแผนที่กําหนด ดังนี ้
(1) หมายถึง ยังไมไดดําเนินการ  
(2) หมายถึง อยูระหวางดําเนินการ ยังไมแลวเสร็จ  
(3) หมายถึง ดําเนินการแลวเสร็จ 
    จากตัวอยางการระบุใน (9) ทําใหสามารถระบุ (10) เปน "(2)" 

- 

(11) คาตัวบงชี้  - ระบุคาตัวบงชี้ ใน (3) ณ ปจจุบันที่มกีารรายงาน โดยระบุใหสอดคลองกับหนวยนับ และคา
เปาหมายทีก่ําหนด หากยังไมมีผลที่ชัดเจนในรอบที่มีการรายงาน ใหระบุเปน N/A กอน แตเมื่อถึง
รอบการรายงานคร้ังที่ 4 ใหระบุคาตัวบงชี้ที่ชัดเจน 

- 

(12) ประเมินผลการจัดการ  - ระบุผลการประเมินผลการจัดการความเส่ียง โดยพจิารณาสถานะเทียบกับแผน ใน (10) และ
คาตัวบงชี้ ใน (11) วาเมื่อมีการดําเนินการตามแผนแลว คาตัวบงชี้ความเส่ียง บรรลุตามเปาหมาย
ที่กําหนดไวหรือไม โดยระบุเปนตัวเลขตางๆ ดังนี้ 
(1) หมายถึง ยอมรับความเสี่ยงได เนื่องจากคาตัวบงชี้บรรลุเปาหมายที่กําหนด   
(2) หมายถึง ยังยอมรับความเสี่ยงไมได เนื่องจากคาตัวบงชี้ยังไมบรรลุเปาหมายที่กําหนด  
(3) หมายถึง ยังสรุปไมได เนื่องจากยังดําเนินการตามแผนไมแลวเสร็จ และยังไมทราบผลตัวบงชี้ที่ชัดเจน 

- 

(13) หมายเหตุ  - ระบุขอมูลอื่นที่ตองการแจงใหทราบ เชน วิธีดําเนินการและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของ เปนตน 
นอกเหนือจากที่ไดระบุแลว 

- 
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8. แบบMS 
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คําอธิบายแบบMS 

 

แบบฟอรม/ขอ/หัวตาราง คําอธิบายการกรอกขอมลู/ตวัอยางการกรอก ความ 
เชื่อมโยง 

- ปงบประมาณ พ.ศ. 
.........................ณ เดือน
......................................... 

 - ระบุปงบประมาณของแผนที่ทาํการติดตามผล และระบุคร้ังที่และวันเดือนป ที่
เปนรอบของการติดตาม ตามปฏิทินการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน ดังนี้ 
1) คร้ังที่ 1 ระบุเปน " ณ เดือนธันวาคม 25....(ระบุป พ.ศ. ที่รายงาน)" 
2) คร้ังที่ 2 ระบุเปน "ณ เดือนมีนาคม 25....(ระบุป พ.ศ. ที่รายงาน)" 
3) คร้ังที่ 3 ระบุเปน "ณ เดือนมิถุนายน 25....(ระบุป พ.ศ. ที่รายงาน)" 
4) คร้ังที่ 4 ระบุเปน "ณ เดือนกันยายน 25....(ระบุป พ.ศ. ที่รายงาน)" 

- 

- ชื่อหนวยงาน  - ระบุชื่อของคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต/สํานัก/หนวยงาน ซ่ึงมีสถานะเปนสวนงาน
ยอยของมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

- 

ขอ 1 แผนบริหารความเส่ียง  - ทําเคร่ืองหมาย ü ลงใน £ และเติมขอมูลผลการดําเนินงานตามประเด็นที่
กําหนดใหครบถวน โดยเปนขอมูลสรุปจากแบบMPR1 ของหนวยงาน ซ่ึงในสวน
ปญหา/อุปสรรค และแนวทางแกไข ใหระบุเฉพาะกรณีที่ตองอาศัยความรวมมอืกับ
คณะ/หนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

แบบMPR1 

ขอ 2 แผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

 - ทําเคร่ืองหมาย ü ลงใน £ และเติมขอมูลผลการดําเนินงานตามประเด็นที่
กําหนดใหครบถวน โดยเปนขอมูลสรุปจากแบบM-ปย.2 ของหนวยงาน ซ่ึงในสวน
ปญหา/อุปสรรค และแนวทางแกไข ใหระบุเฉพาะกรณีที่ตองอาศัยความรวมมอืกับ
คณะ/หนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

แบบM-ปย. 2 

- ชื่อผูรายงาน ตําแหนงและ
วันที่ 

 - ลงลายมือชื่อ หรือ ลายเซ็นคณบดี/ผูอํานวยการของคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต/
สํานัก หรือผูไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบในการจัดทํา พรอมทั้งตําแหนงของ
ผูรายงาน 

- 
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แบบรายงานระดับมหาวิยาลัย 

1. แบบR-IC3 
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คําอธิบายแบบ R-IC3 

แบบฟอรม/ขอ/หัวตาราง คําอธิบายการกรอกขอมลู/ตวัอยางการกรอก ความ 
เชื่อมโยง 

- ปงบประมาณ  - ระบุปงบประมาณ เปนปงบประมาณที่จะดําเนินการตอไป - 
1. ดานการ

ดําเนินงาน 
 - ระบุอยางใดอยางหนึ่งจาก ดังนี ้การสรางบัณฑิต, การวิจัย, การบริการวิชาการ หรือการทํานุบาํรุง
ศิลปวัฒนธรรม โดยหากตองการระบุหลายดาน จํานวนแบบจะมีจาํนวนเทากับจํานวนดานที่ระบ ุ

แบบR-IC2 
ขอ 1. 

2. ขั้นตอนหลักที ่  - ระบุขั้นตอนหลักตามความเชื่อมโยงวตัถุประสงคและขั้นตอนการดําเนินงานดานตางๆ ของมหาวิทยาลัยกับ
มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และมาตรฐานการควบคุมภายใน เชน หาก 1. ระบุเปนดาน
การสรางบัณฑิต ขั้นตอนหลัก เลือกระบุเปนขั้นตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน 1. สรางและ/หรือพัฒนาหลักสูตร และ
บริหารหลักสูตร, 5. จัดการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา เปนตน โดยหากตองการระบุหลายขั้นตอนหลัก 
จํานวนแบบจะมจีํานวนเทากับจํานวนขัน้ตอนหลักที่ระบ ุโดยพจิารณาสรุปขอมลูที่ไดจากแบบR-IC2 ขอ 2. 
และจากการพจิารณาของผูบริหารหนวยงานในสํานักงานอธิการบดีรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ และไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเส่ียงฯ ระดับมหาวิทยาลัย 

แบบR-IC2 
ขอ 2. 

2.1 หัวขอรอง (ถา
มี) 

 - ระบุหัวขอรองของขั้นตอนหลัก (ถามี) ตามความเชื่อมโยงวัตถุประสงคและขั้นตอนการดําเนินงานดานตางๆ 
ของมหาวิทยาลัยกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และมาตรฐานการควบคุมภายใน โดยระบุ
ใหสอดคลองกับขอ 1. และ 2. เชน หาก 1. ระบุเปนดานการสรางบัณฑิต, 2. ระบุเปน 5. จัดการเรียนการสอน
และพัฒนานักศึกษา, 2.1 อาจระบุเปน 5.1 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอุดมศึกษา โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ กระบวนการเรียนรูที่ใหนักศึกษามปีระสบการณในการทํางานจริง 
เรียนรูรวมกับชุมชน และรองรับการเปดประชาคมอาเซียน เปนตน โดยหากตองการระบุหลายหวัขอรอง 
จํานวนแบบจะมจีํานวนเทากับจํานวนหวัขอรองที่ระบ ุโดยพจิารณาสรุปขอมูลที่ไดจากแบบR-IC2 ขอ 2.1 
และจากการพจิารณาของผูบริหารหนวยงานในสํานักงานอธิการบดีรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ และไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเส่ียงฯ ระดับมหาวิทยาลัย 

แบบR-IC2 
ขอ 2.1 

2.2 หัวขอยอย (ถา
มี) 

 - ระบุหัวขอยอยของขั้นตอนรอง (ถามี) ตามความเชื่อมโยงวัตถุประสงคและขั้นตอนการดําเนินงานดานตางๆ 
ของมหาวิทยาลัยกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และมาตรฐานการควบคุมภายใน โดยระบุ
ใหสอดคลองกับขอ 1., 2., 2.1  เชน หาก 1. ระบุเปนดานการสรางบัณฑิต, 2. ระบุเปน 5. จัดการเรียนการ
สอนและพัฒนานกัศึกษา, 2.1 ระบุเปน 5.1 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอุดมศึกษา โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ กระบวนการเรียนรูที่ใหนักศึกษามปีระสบการณในการทํางานจริง 
เรียนรูรวมกับชุมชน และรองรับการเปดประชาคมอาเซียน, 2.2 จะไมตองระบุ เน่ืองจาก หัวขอรอง 5.1 ไมมี
หัวขอยอย ใหใส "-" ไว เปนตน หากหวัขอรองมีหัวขอยอย ใหระบุลําดับและชือ่หัวขอยอยนั้นๆ โดยหาก
ตองการระบุหลายหวัขอยอย จํานวนแบบจะมีจาํนวนเทากับจาํนวนหวัขอยอยที่ระบุ โดยพิจารณาสรุปขอมูลที่
ไดจากแบบR-IC2 ขอ 2.2 และจากการพิจารณาของผูบริหารหนวยงานในสํานกังานอธกิารบดีรวมกับ
หนวยงานที่เกีย่วของ และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเส่ียงฯ ระดับมหาวิทยาลัย 

แบบR-IC2 
ขอ 2.2 

3. วัตถุประสงค
ขั้นตอนหลัก 

 - ระบุวัตถุประสงคของขั้นตอนหลัก ตามความเชื่อมโยงวัตถุประสงคและขั้นตอนการดําเนินงานดานตางๆ 
ของมหาวิทยาลัยกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และมาตรฐานการควบคุมภายใน โดยระบุ
ใหสอดคลองกับขอ 1., 2., 2.1, 2.2 เชน หาก 1. ระบุเปนดานการสรางบัณฑิต, 2. ระบุเปน 5. จัดการเรียน
การสอนและพัฒนานักศึกษา, 2.1 ระบุเปน 5.1 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอุดมศึกษา โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ กระบวนการเรียนรูที่ใหนักศึกษามปีระสบการณในการทํางานจริง 
เรียนรูรวมกับชุมชน และรองรับการเปดประชาคมอาเซียน, 2.2 ระบุเปน "-", 3. จะระบุเปน เพื่อใหนักศึกษามี
ความรู ความสามารถ และทักษะ สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดอยางตอเนื่อง และรองรับการเปด
ประชาคมอาเซียน เปนตน โดยพจิารณาสรุปขอมูลที่ไดจากแบบR-IC2 ขอ 3 และจากการพิจารณาของ
ผูบริหารหนวยงานในสํานักงานอธิการบดีรวมกับหนวยงานที่เกีย่วของ และไดรับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารความเส่ียงฯ ระดับมหาวิทยาลัย 
 
 

แบบR-IC2 
ขอ 3 

(1) ความเส่ียง  - ระบุเหตุการณที่ไมพึงประสงค ซ่ึงอาจเกิดขึ้นในอนาคต และมีผลกระทบ หรือทําใหการดําเนินงานไมประสบ
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายของมหาวิทยาลัย รวมทั้งกระทบตอความสําเร็จตามวัตถุประสงค
ของการควบคุมดานใดดานหนึ่งหรือหลายดาน คือ  
1. ดานการดําเนินงาน (Operation) = O 
2. ดานความถูกตองเชื่อถือไดของรายงานทางการเงิน (Financial Reporting) = F 
3. ดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ฯลฯ (Compliance) = C  
   โดยมีขอมูล/สถิติรองรับการระบ ุเพื่อจะไดใชประกอบการกําหนดตัวบงชี้ของความเส่ียง เชน ดานการสราง

แบบR-IC2 
(1) 
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แบบฟอรม/ขอ/หัวตาราง คําอธิบายการกรอกขอมลู/ตวัอยางการกรอก ความ 
เชื่อมโยง 

บัณฑิต: ผูสําเร็จการศึกษาคณะ....สวนใหญไมมีงานทําหลังสําเร็จการศึกษา เพราะผลการศึกษารอยละของ
บัณฑิตที่มีงานทําของมหาวิทยาลัย ป ....เทากับ 40 เทานั้น เปนตน โดยพิจารณาสรุปขอมูลที่ไดจากแบบR-
IC2 ใน (1) และจากการพิจารณาของผูบริหารหนวยงานในสํานักงานอธิการบดีรวมกับหนวยงานที่เกีย่วของ 
และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเส่ียงฯ ระดับมหาวิทยาลัย 

(2) สาเหตุหรือ
ปจจัยที่ทาํให
เกิดความเส่ียง 

 - ระบุสาเหตุหรือปจจัยที่ทาํใหเกิดความเส่ียงที่ระบุใน (1) โดยชี้ใหเห็นวาสาเหตุเกิดจากตัวบุคคล ระบบ/
กระบวนการ วัสดุอุปกรณ นโยบาย หรืออื่นๆ และใหอธบิายถึงลักษณะของส่ิงที่เปนสาเหตุ ใหชัดเจน เชน 
จาก (1) อาจระบุสาเหตุใน (2) เปน การจัดกระบวนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยยังไมเนนการจัด
ประสบการณภาคสนามในสถานประกอบการ หรือแหลงงานที่ตรงกับสาขาวิชา เทาที่ควร เปนตน โดย
พิจารณาสรุปขอมูลที่ไดจากแบบR-IC2 ใน (2) และจากการพิจารณาของผูบริหารหนวยงานในสํานักงาน
อธิการบดีรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเส่ียงฯ ระดับ
มหาวิทยาลัย 

แบบR-IC2 
(2) 

(3) ประเภทความ
เส่ียง 

 - ระบุประเภทความเส่ียงซ่ึงสอดคลองกับสาเหตุฯ ที่ระบุใน (2) และสอดคลองเกณฑประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน โดยเลือกระบุเปนอยางใดอยางหนึ่ง จากประเภทตางๆ ดังนี ้
1. ดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ)                                
2. ดานทรัพยากร (ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
3. ดานทรัพยากร (อาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภค)             
4. ดานยุทธศาสตร  หรือกลยุทธของมหาวิทยาลัย  
5. ดานนโยบาย กฎหมาย ระเบยีบ ขอบังคับ                           
6. ดานการปฏิบัติงาน (กระบวนการบริหารหลักสูตร) 
7. ดานการปฏิบัติงาน (การบริหารงานวจิัย)                           
8. ดานการปฏิบัติงาน (ระบบงาน) 
9. ดานการปฏิบัติงาน (ระบบประกันคุณภาพ)                        
10. ดานบุคลากร 
11. ดานธรรมาภิบาล                                                     
12. ดานจรรยาบรรณของอาจารยและบคุลากร 
13. ดานอันตรายที่เกิดจากสารเคมี สารทางชีวะ และการเผยแพรเชื้อโรค 
14. ดานความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิน                           
15. ดานอื่นๆ (ระบุ)  

  

(4) การควบคุมที่มี
อยู 

 - ระบุการควบคุมที่มีอยูแลว ซ่ึงเปนขั้นตอน/วิธีปฏิบัติงาน/นโยบาย/กฎเกณฑที่ใชปฏิบัติอยูสําหรับกจิกรรม
ตาง ๆ ที่คาดวาจะจัดการความเส่ียงที่ระบุใน (1) เชน จาก (1) อาจระบุ (4) เปน มหาวิทยาลัยโดยคณะวิชา
ตางๆ ไดกําหนดใหนักศึกษาเขาฝกงานในสถานประกอบการเปนเวลาไมนอยกวา 300 ชั่วโมง เปนตน โดย
พิจารณาสรุปขอมูลที่ไดจากแบบR-IC2 ใน (4) และจากการพิจารณาของผูบริหารหนวยงานในสํานักงาน
อธิการบดีรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเส่ียงฯ ระดับ
มหาวิทยาลัย 
 

แบบR-IC2 
(4) 

(5) การประเมินผล
การควบคุม 

 - ระบุผลการประเมินการควบคุมที่มีอยู ที่ระบุใน (4) เพื่อใหเห็นวาเพียงพอและมีประสิทธิผลหรือไม โดยตอบ
คําถามตอไป 
1. การกําหนด/ส่ังอยางเปนทางการใหปฏิบัติตามการควบคุมหรือไม 
2. มีการปฏิบัติจริงตามการควบคุมหรือไม 
3. ถามีการปฏิบัติจริง การควบคุมชวยใหงานสําเร็จตามวัตถุประสงคที่กําหนดหรือไม 
4. ประโยชนที่ไดรับ คุมคากับตนทุนของการควบคุมหรือไม 
    โดยพิจารณาสรุปขอมูลที่ไดจากแบบR-IC2 ใน (5) และจากการพจิารณาของผูบริหารหนวยงานใน
สํานักงานอธกิารบดีรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเส่ียง
ฯ ระดับมหาวิทยาลัย กรณีที่การควบคุมไมเพียงพอตอการจัดการความเส่ียง เชน จากตัวอยางการระบุ (1) 
และ (4) อาจระบ ุ(5) เปน มหาวิทยาลัยยังไมมีการกาํหนดมาตรการที่ชัดเจนที่สวนชวยสงเสริมหรือสนับสนุน
ใหนักศึกษาเขาฝกประสบการณในแหลงงานที่ตรงตามสาขาวิชา โดยการสรางความรวมมือกับแหลงงานใน
อนาคตของนักศึกษา สงผลใหนักศึกษาสวนใหญยังไมมีงานทําหลังสําเร็จการศึกษา เปนตน 

แบบR-IC2 
(5) 

(6) ตัวบงชี้ความ
เส่ียง 

 - ระบุตัวบงชี้ความเส่ียง ตามความเชื่อมโยงวัตถุประสงคและขั้นตอนการดําเนนิงานดานตางๆ ของ
มหาวิทยาลัยกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และมาตรฐานการควบคุมภายใน โดยระบุให
สอดคลองกับขอ 1., 2., 2.1, 2.2 เชน จากตัวอยางการระบุขอ 1., 2., 2.1, 2.2 อาจระบ ุ(6) เปน ระบบและ

แบบR-IC2 
(6) 
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กลไกการจัดการเรียนการสอน (สกอ. 2.6) และ รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ป (สมศ.1) เปนตน ทั้งนี้ 1 ความเส่ียงอาจมีตัวบงชี้หลายตัวได ในลักษณะของตัวอยาง
ขางตน โดยมีทั้งตัวบงชี้ที่วัดระดับกระบวนการ และตัวบงชี้วัดระดับผลผลิต โดยพิจารณาสรุปขอมูลที่ไดจาก
แบบR-IC2 ใน (6) และจากการพิจารณาของผูบริหารหนวยงานในสํานกังานอธกิารบดีรวมกบัหนวยงานที่
เกี่ยวของ และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเส่ียงฯ ระดับมหาวิทยาลัย  

(7) เปาหมายตัว
บงชี้ 

 - ระบุเปาหมายตัวบงชี้ที่ระบุใน (6) โดยใชคาเปาหมายตามแผนกลยุทธของหนวยงาน ที่สอดคลองกับแผนกล
ยุทธของมหาวิทยาลัย โดยพิจารณาสรุปขอมูลที่ไดจากแบบR-IC2 ใน (7) และจากการพิจารณาของผูบริหาร
หนวยงานในสํานกังานอธิการบดีรวมกับหนวยงานที่เกีย่วของ และไดรับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารความเส่ียงฯ ระดับมหาวิทยาลัย  

  

(8) หนวยนับ  - ระบุหนวยนับของตัวบงชี้ที่ระบุใน (6) เชน จากตัวอยางการระบุ (6) ใหระบุ (7) เปน คะแนน, รอยละ เปน
ตน 

  

(9) ขอความระบุ
ความรุนแรง 

 - ระบุผลกระทบจะเกิดขึ้นจากความเส่ียงที่ระบุใน (1) ซ่ึงเปนการสรุปขอมูลที่ไดจากแบบR-IC2 ใน (9) และ
จากการพิจารณาของผูบริหารหนวยงานในสํานักงานอธกิารบดีรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ และไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเส่ียงฯ ระดับมหาวิทยาลัย โดยแนวทางการระบุใหพิจารณาจาก
หลักเกณฑประกอบการพจิารณาระดับความเส่ียง  เชน จากตัวอยางการระบ ุ(1) อาจระบ ุ(9) เปน สงผลให
ความพึงพอใจ/ความนิยมตอสาขาวิชา เหลือรอยละ 40 เทานั้น, ผลการดําเนินงานดานการสรางบัณฑิตของ
สาขาวิชา...ไมบรรลุตามเปาหมายทีก่ําหนด เปนตน 

แบบR-IC2 
(9) 

(10) ขอความระบุ
โอกาส 

 - ระบุโอกาสหรือความถี่ในการความเส่ียงที่ระบุใน (1)  ซ่ึงเปนการสรุปขอมูลที่ไดจากแบบR-IC2 ใน (10) 
และจากการพจิารณาของผูบริหารหนวยงานในสํานักงานอธิการบดีรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ และไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเส่ียงฯ ระดับมหาวิทยาลัย โดยแนวทางการระบุใหพิจารณาจาก
หลักเกณฑประกอบการพจิารณาระดับความเส่ียงเชน จากตัวอยางการระบุ (1) อาจระบุ (10) เปน  เปน
ประจําทุกป, 2-3 ปตอคร้ัง, รอยละ 60 ของผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด (ตัวต้ัง=30x100 ตัวหาร=50) เปนตน 

แบบR-IC2 
(10) 

(11) ระดับความ
รุนแรง 

 - ระบุตัวเลข จาก 1 - 5 เพื่อบอกคาความรุนแรงจากการเกิดความเส่ียง ที่สอดคลองกับการระบุใน (9) และ
ใชหลักเกณฑประกอบการพิจารณาระดับความเส่ียง ประกอบ เชน จากตัวอยางการระบ ุ(9) จะได (11) เปน 
4, 3 เปนตน 

  

(12) ระดับโอกาส  - ระบุตัวเลข จาก 1 - 5 เพื่อบอกคาโอกาสในการเกิดความเส่ียง ที่สอดคลองกบัการระบุใน (10) และใช
หลักเกณฑประกอบการพจิารณาระดับความเส่ียง ประกอบ เชน จากตัวอยางการระบ ุ(10) จะได (12) เปน 5, 
2, 3 เปนตน 

  

(13) ผลคูณ  - ระบุผลคูณระหวางระดับความรุนแรงกับระดับโอกาส โดยเอาตัวเลขใน (11) คูณกับตัวเลขใน (12)   
(14) ระดับความ

เส่ียง 
 - ระบุระดับความเส่ียง โดยเอาผลคูณใน (13) ไปเทียบกับ Risk Matrix: สําหรับวัดระดับของความเส่ียง   

(15) วิธีจัดการความ
เส่ียง 

 - ระบุวิธจีัดการความเส่ียงที่เหมาะสมกบัสาเหตุความเส่ียง โดยพิจารณาเลือกจากวธิกีารจัดการแบบ 4T ดังนี้  
1. Take: ยอมรับความเส่ียง 2. Treat: ลด/ควบคุมความเส่ียง 3. Terminate: หลีกเล่ียงความเส่ียง และ 4. 
Transfer: กระจาย/โอนความเส่ียง ซ่ึงในการระบุใหระบุเฉพาะชือ่ภาษาอังกฤษ เทานั้น เชน Take, Treat, 
Terminate, Transfer เปนตน โดยเปนผลการพิจารณาของผูบริหารหนวยงานในสํานักงานอธกิารบดีรวมกับ
หนวยงานที่เกีย่วของ และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเส่ียงฯ ระดับมหาวิทยาลัย  

  

(16) หนวยงานหลัก  - ระบุชื่อหนวยงาน/ฝาย ที่จะเปนหนวยงานหลักในการจัดการความเส่ียง ซ่ึงควรเปนหนวยงานที่สามารถ
จัดการความเส่ียงตามสาเหตุของการเกดิความเส่ียง โดยพิจารณาสรุปขอมูลที่ไดจากแบบR-IC2 ใน (16) และ
จากการพิจารณาของผูบริหารหนวยงานในสํานักงานอธกิารบดีรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ และไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเส่ียงฯ ระดับมหาวิทยาลัย  

แบบR-IC2 
(16) 

(17) การจัดการแบบ 
R 

 - ระบุ ü กรณีที่เปนความเส่ียงที่สงผลกระทบตอวัตถปุระสงคในภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย และไมสามารถ
จัดการใหอยูในระดับที่ยอมรับได ภายใตการบริหารและจัดการของหนวยงานใดหนวยงานหนึ่งภายในคณะ/
หนวยงาน ตองอาศัยความรวมมอืจากหนวยงานตางๆ หรือตองบูรณาการการดําเนินงานจากหลายหนวยงาน 
เพื่อจะไดกําหนดเปนแผนบริหารความเส่ียงระดับมหาวิทยาลัยตอไป โดยเปนผลการพิจารณาของผูบริหาร
หนวยงานในสํานกังานอธิการบดีรวมกับหนวยงานที่เกีย่วของ และไดรับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารความเส่ียงฯ ระดับมหาวิทยาลัย  

  

(18) การจัดการแบบ 
IC 

 - ระบุ ü กรณีที่เปนความเส่ียงที่เกี่ยวของกับการปรับปรุง แกไข หรือพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานของระดับ
มหาวิทยาลัย ซ่ึงสามารถจัดการใหอยูในระดับที่ยอมรับได ภายใตการบริหารและจัดการของหนวยงานใด
หนวยงานหนึ่งภายในคณะ/หนวยงาน เพื่อจะไดกําหนดเปนแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับคณะ/
หนวยงานตอไป โดยเปนผลการพิจารณาของผูบริหารหนวยงานในสํานกังานอธกิารบดีรวมกบัหนวยงานที่
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แบบฟอรม/ขอ/หัวตาราง คําอธิบายการกรอกขอมลู/ตวัอยางการกรอก ความ 
เชื่อมโยง 

เกี่ยวของ และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเส่ียงฯ ระดับมหาวิทยาลัย  
(19) แนวทาง/

ขอเสนอแนะ/
วิธีการ
ดําเนินการเพื่อ
จัดการความ
เส่ียง 

 - ระบุแนวทาง/ขอเสนอแนะ/วิธกีารดําเนินการเพื่อจัดการความเส่ียง ซ่ึงเปนการสรุปขอมูลที่ไดจากแบบR-
IC1 ขอ 8 หรือจากการประชุมพิจารณารวมกันของบุคลากรในหนวยงาน โดยเปนวิธกีารที่จะชวยโอกาสในการ
เกิดความเส่ียง คือ แกไขไมใหเกิดสาเหตุความเส่ียง หรือเปนวิธีการลดผลกระทบจากความเส่ียง ความเสียหาย
จากความเส่ียง กรณีที่ไมสามารถแกไขที่สาเหตุของความเส่ียงได โดยพจิารณาสรุปขอมูลที่ไดจากแบบR-IC2 
ใน (19) และจากการพิจารณาของผูบริหารหนวยงานในสํานักงานอธิการบดีรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ และ
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเส่ียงฯ ระดับมหาวิทยาลัย  

แบบR-IC2 
(19) 

(20) หมายเหตุ  - ระบุขอมูลอื่นที่ตองการแจงใหทราบ เชน วิธีดําเนินการและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของ เปนตน 
นอกเหนือจากที่ไดระบุแลว 
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2. แบบPR2 
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คําอธิบายแบบPR2 

 

แบบฟอรม/ขอ/หัวตาราง คําอธิบายการกรอกขอมลู/ตวัอยางการกรอก ความ 
เชื่อมโยง 

- ปงบประมาณ  - ระบุปงบประมาณ เปนปงบประมาณที่จะดําเนินการตอไป - 
(1) ดานการดําเนินงาน/

ขั้นตอนหลัก/
วัตถุประสงคขั้นตอน
หลัก 

 - ระบุอยางใดอยางหนึ่งจาก ดังนี ้การสรางบัณฑิต, การวิจัย, การบริการวิชาการ หรือการทํานุบาํรุง
ศิลปวัฒนธรรม, ขั้นตอนหลัก, หัวขอรอง (ถามี), หัวขอยอย (ถามี) และวัตถุประสงคของขั้นตอนหลัก ตาม
ความเชื่อมโยงวัตถุประสงคและขั้นตอนการดําเนินงานดานตางๆ ของมหาวิทยาลัยกับมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และมาตรฐานการควบคุมภายใน ซ่ึงเปนขอมูลเดียวกันกับแบบR-IC3 ขอ 
1-3 โดยในการระบุใหพิมพแยกคนละบรรทัดภายในคอลัมนเดียวกัน  

แบบR-IC3 
ขอ 1-3 

(2) ความเส่ียง  - ระบุเหตุการณที่ไมพึงประสงค ซ่ึงอาจเกิดขึ้นในอนาคต และมีผลกระทบ หรือทําใหการดําเนินงานไม
ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายของหนวยงาน ซ่ึงเปนขอมูลเดียวกันกับแบบR-IC3 ใน 
(1) 

แบบR-IC3 
(1) 

(3) สาเหตุหรือปจจยัที่ทําให
เกิดความเส่ียง 

 - ระบุสาเหตุหรือปจจัยที่ทาํใหเกิดความเส่ียงที่ระบุใน (1) ซ่ึงเปนขอมูลเดียวกนักับแบบR-IC3 ใน (2) แบบR-IC3 
(2) 

(4) ตัวบงชี้ความเส่ียง  - ระบุตัวบงชี้ความเส่ียง ซ่ึงเปนขอมูลเดียวกันกับแบบR-IC3 ใน (6) แบบR-IC3 
(6) 

(5) เปาหมายตัวบงชี ้  - ระบุเปาหมายตัวบงชี้ที่ระบุใน (6) ซ่ึงเปนขอมูลเดียวกันกับแบบR-IC3 ใน (7) แบบR-IC3 
(7) 

(6) หนวยนับ  - ระบุหนวยนับของตัวบงชี้ที่ระบุใน (6) ซ่ึงเปนขอมูลเดียวกันกับแบบR-IC3 ใน (8) แบบR-IC3 
(8) 

(7) วิธีการดําเนินการเพื่อ
จัดการความเส่ียง 

 - ระบุแนวทาง/ขอเสนอแนะ/วิธกีารดําเนินการเพื่อจัดการความเส่ียง โดยเปนวธิีการที่จะชวยโอกาสใน
การเกิดความเส่ียง คือ แกไขไมใหเกิดสาเหตุความเส่ียง หรือเปนวิธกีารลดผลกระทบจากความเส่ียง ความ
เสียหายจากความเส่ียง กรณีที่ไมสามารถแกไขที่สาเหตุของความเส่ียงได ซ่ึงเปนรายละเอียดของขอมูลใน
แบบR-IC3 ใน (19) โดยอาจระบุขั้นตอนเปนขอๆ เพื่อใหเห็นวิธกีารดําเนินการที่ชัดเจนขึ้น 

แบบR-IC3 
(19) 

(8) กําหนดแลวเสร็จ  - ระบุวันเดือนปที่จะดําเนินการตาม (7) แลวเสร็จ โดยไมควรระบุเปน 30 กัยนายน ... ทั้งหมด แตระบุ
ตามกิจกรรมที่กาํหนด ซ่ึงอาจแลวเสร็จกอน 30 กันยายน ... และหากใน (7) ระบุขั้นตอนเปนขอๆ และแต
ละขอกําหนดแลวเสร็จไมเทากัน ควรระบุจําแนกตามขั้นตอน 

- 

(9) หนวยงาน/ผูที่รับผิดชอบ
หลัก 

 - ระบุหนวยงาน/คณะบุคคล/ผูรับผิดชอบหลักในการดําเนินการเพื่อจัดการความเส่ียงใน (7) ซ่ึงเปนขอมูล
เดียวกันกบัแบบR-IC3 ใน (16) 

แบบR-IC3 
(16) 

(10) งบประมาณ (บาท)  - ระบุกรอบงบประมาณ (บาท) ที่ตองใชในการดําเนินการตาม (7) โดยใหหนวยงาน/ผูรับผิดชอบหลักเปน
ผูกําหนด ซ่ึงพิจารณาคาใชจายทีจ่ะเกิดขึ้นจากกิจกรรม/ขั้นตอนทีก่ําหนดใน (7) 

- 

(11) รหัสกิจกรรม  - ระบุรหัสกิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจําปที่บรรจุแผนงบประมาณที่ระบใุน (10) ที่กําหนดไวใน
ระบบ UBUFMIS โดยใหหนวยงาน/ผูรับผิดชอบหลักเปนผูระบ ุทั้งนี้ คณะ/หนวยงานอาจพจิารณากาํหนด
แผนงบประมาณรายจายรองรับการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในของหนวยงาน โดยอาจกาํหนด
เปนกิจกรรมยอยภายใตกจิกรรมโครงการบริหารจัดการหนวยงาน ในแผนงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณตางๆ ของหนวยงาน ดังนั้น ใน (11) ใหระบุเปนรหัสกิจกรรมโครงการบริหารจัดการหนวยงาน  

- 

(12) หมายเหตุ  - ระบุขอมูลอื่นที่ตองการแจงใหทราบ เชน วิธีดําเนินการและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของ เปนตน 
นอกเหนือจากที่ไดระบุแลว 

- 
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3. แบบ ปอ.2 
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คําอธิบายแบบ ปอ.2 

 

แบบฟอรม/ขอ/หัวตาราง คําอธิบายการกรอกขอมลู/ตวัอยางการกรอก ความ 
เชื่อมโยง 

- ชื่อหนวยรับตรวจ  - ระบุชื่อ "มหาวทิยาลัยอุบลราชธาน"ี ซ่ึงมีฐานะเปนหนวยรับตรวจ - 
- ชื่อรายงาน  - ระบุชื่อรายงานเปน "รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน" - 
- งวดรายงาน  - ระบุวันสุดทายของรอบระยะเวลาในการประเมินองคประกอบของการควบคุม

ภายใน โดยระบุเปน "ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 25....." และระบุปลงใน.....
แลวแตปงบประมาณ 

- 

(1) องคประกอบของการควบคุม
ภายใน 

 - ระบุขอมูลสรุปการควบคุมภายในของแตละองคประกอบ โดยระบุใหสอดคลอง
เกณฑมาตรฐานที่กําหนด (โดยสามารถดูตัวอยางการรายงานไดจากคูมือแนวทางการ
จัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินการควบคุมภายในของสํานกังานการ
ตรวจเงินแผนดิน 

- 

(2) ผลการประเมิน/ ขอสรุป  - ระบุผลการประเมิน/ขอสรุปของแตละองคประกอบของการควบคุมภายใน พรอม
จุดออน หรือความเส่ียงที่ยังมีอยู ซ่ึงสอดคลองกับความเส่ียงตามแบบR-IC3 (1) และ
สามารถระบุองคประกอบของการควบคุมภายในที่พบจุดออน หรือความเส่ียง ตาม
ความเชื่อมโยงวัตถุประสงคและขั้นตอนการดําเนินงานดานตางๆ ของมหาวิทยาลัย
กับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และมาตรฐานการควบคุมภายใน 

แบบR-IC3 
(1) 

- ผลการประเมินโดยรวม  - ระบุสรุปผลการประเมินโดยรวมขององคประกอบของการควบคุมภายใน ซ่ึงเปน
การสรุปจากผลการประเมิน/ ขอสรุปใน (2) 

- 

- ชื่อผูรายงาน ตําแหนงและ
วันที่ 

 - ลงลายมือชื่อ หรือ ลายเซ็นของอธกิารบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซ่ึงเปนหวัหนา
หนวยรับตรวจ หรือผูบริหาร หรือผุรับผิดชอบในการปฏบิัติราชการหรือการบริหาร
ของหนวยรับตรวจ พรอมทั้งตําแหนงและลงวันที่ เดือน ป พ.ศ. ที่จัดทําเสร็จส้ิน 

- 
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4. แบบ ปอ.3 
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คําอธิบายแบบ ปอ.3 

 

แบบฟอรม/ขอ/หัวตาราง คําอธิบายการกรอกขอมลู/ตวัอยางการกรอก ความ 
เชื่อมโยง 

- ชื่อหนวยรับตรวจ  - ระบุชื่อ "มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน"ี ซ่ึงมีฐานะเปนหนวยรับตรวจ - 
- ชื่อรายงาน  - ระบุชื่อรายงานเปน "รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน" - 
- งวดรายงาน  - ระบุวันสุดทายของรอบระยะเวลาของแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน โดยระบุเปน "ณ วันที่ 30 เดือน 

กันยายน พ.ศ. 25....." และระบุปลงใน.....แลวแตปงบประมาณ 
- 

(1) กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ 
ดานของงานที่ประเมิน 
และวัตถุประสงคของ 
การควบคุม 

 - ระบุรายละเอยีดกระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ดานของงานที่ประเมิน ซ่ึงเปนกระบวนการยอย
ตํ่ากวาขั้นตอนหลักที่กําหนด หรืออาจเปนหัวขอรอง/หัวขอยอยของขั้นตอนหลัก ตามความเชื่อมโยง
วัตถุประสงคและขั้นตอนการดําเนินงานดานตางๆ ของมหาวิทยาลัยกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน และมาตรฐานการควบคุมภายใน และระบวุัตถุประสงคของการควบคุมดังกลาว ซ่ึงเปนขอมูลยอยจาก
แบบR-IC2 ขอ 1, 2, 2.1, 2.2 โดยในการระบุใหพิมพแยกคนละบรรทัดภายในคอลัมนเดียวกัน  

แบบR-
IC3 

ขอ 1,2, 
2.1,2.2 

(2) ความเส่ียงที่ยังมีอยู  - ระบุความเส่ียงที่ยังมีอยู ซ่ึงเปนขอมูลเดียวกันกบัแบบR-IC3 ใน (1) ซ่ึงสรุปมาจากแบบR-IC2 ใน (1) และ
แบบ ปย. 2 ใน (4) 

แบบR-
IC3  
(1) 

(3) งวด/เวลาที่ 
พบจุดออน 

 - ระบุงวด/เวลาทีพ่บหรือทราบความเส่ียงที่ยังมีอยูตามที่ระบุใน (2) - 

(4) การปรับปรุงการ
ควบคุม 

 - ระบุการปรับปรุงการควบคุม ซ่ึงเปนแนวทาง/ขอเสนอแนะ/วธิีการดําเนินการเพื่อจัดการความเส่ียง โดยเปน
วิธีการที่จะชวยปองกันหรือลดโอกาสในการเกิดความเส่ียง คือ แกไขไมใหเกิดสาเหตุความเส่ียง หรือเปนวิธกีาร
ลดผลกระทบจากความเส่ียง ความเสียหายจากความเส่ียง กรณีที่ไมสามารถแกไขที่สาเหตุของความเส่ียงได ซ่ึง
เปนรายละเอียดของขอมูลในแบบR-IC3 ใน (19) ซ่ึงสรุปผลจากแบบ ปย.2 ใน (5) โดยอาจระบุขั้นตอนเปนขอๆ 
เพื่อใหเห็นวิธกีารดําเนินการที่ชัดเจนขึ้น 

แบบR-
IC3 
(19) 

(5) กําหนดเสร็จ  - ระบุวันเดือนปที่จะดําเนินการตาม (5) แลวเสร็จ โดยไมควรระบุเปน 30 กันยายน ... ทั้งหมด แตระบุตาม
กิจกรรมที่กําหนด ซ่ึงอาจแลวเสร็จกอน 30 กันยายน ... และหากใน (7) ระบุขัน้ตอนเปนขอๆ และแตละ
ขอกําหนดแลวเสร็จไมเทากนั ควรระบุจาํแนกตามขั้นตอน 

- 

(5) ผูรับผิดชอบ  - ระบุหนวยงาน/คณะบุคคล/ผูรับผิดชอบหลักในการดําเนินการเพื่อจัดการความเส่ียงใน (5) ซ่ึงเปนขอมูล
เดียวกันกบัแบบR-IC3 ใน (16) 

แบบR-
IC3 
(16) 

(6) หมายเหตุ  - ระบุรายละเอยีดเพิ่มเติม กรณีที่ตองการใหทราบรายละเอียดอื่นๆ นอกเหนอืจากที่ไดระบุแลว - 
- ชื่อผูรายงาน ตําแหนง

และวันที ่
 - ลงลายมือชื่อ หรือ ลายเซ็นของอธกิารบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซ่ึงเปนหวัหนาหนวยรับตรวจ หรือ
ผูบริหาร หรือผุรับผิดชอบในการปฏบิัติราชการหรือการบริหารของหนวยรับตรวจ พรอมทั้งตําแหนงและลงวันที ่
เดือน ป พ.ศ. ที่จัดทําเสร็จส้ิน 

- 
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5. แบบ ปอ.1 
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คําอธิบายแบบ ปอ.1 
แบบฟอรม/ขอ/หัวตาราง คําอธิบายการกรอกขอมลู/ตวัอยางการกรอก ความ 

เชื่อมโยง 
- ชื่อรายงาน  - ระบุเปน "หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน" - 
- ผูรับรายงาน  - ระบุผูรับรายงาน ไดแก คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูกํากับดูแลหนวยรับตรวจ และคณะกรรมการ

ตรวจสอบ หรือคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาครับราชการ (ถามี) ซ่ึงในที่นี้ ใหระบุเปน 
"คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน" 

- 

  วรรคแรก     
- ชื่อหนวยรับตรวจ  - ระบุชื่อ "มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน"ี ซ่ึงมีฐานะเปนหนวยรับตรวจ - 
- ส้ินสุดวันที่....เดือน

..........พ.ศ. ........... 
 - ระบุเปน "ส้ินสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 25.....(ระบุป พ.ศ. ที่ทําการประเมินขณะนั้น) - 

  วรรคสอง     
- สรุปผลการประเมิน

ระบบการควบคุม
ภายในวาเปนไปตามที่
หนวยรับตรวจกาํหนด 
มีความเพียงพอ บรรลุ
วัตถุประสงคของการ
ควบคุมภายในหรือหม 

 - เลือกรายงานตามกรณีที่ประเมินพบ โดย 
1) กรณีไมพบจุดออนของการควบคุมภายใน ใหระบ ุ"จากผลการประเมินดังกลาวเห็นวาการควบคุม
ภายในของ (ชื่อหนวยรับตรวจ) สําหรับปส้ินสุดวันที่............เดือน................พ.ศ. .............เปนไปตาม
ระบบการควบคุมภายในที่กําหนดไว มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในตามที่
กลาวในวรรคแรก" 
2) กรณีพบจุดออนของการควบคุมภายใน ใหระบ ุ"จากผลการประเมินดังกลาวเห็นวาการควบคุมภายใน
ของ    (ชื่อหนวยรับตรวจ)       ) สําหรับปส้ินสุดวันท่ี............เดือน................พ.ศ. .............เปนไปตาม
ระบบการควบคุมภายในที่กําหนดไว มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในตามที่
กลาวในวรรคแรก 
อนึ่ง การควบคุมภายในยังคงมีจุดออนที่มีนัยสําคัญดังนี ้
      1. ................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
      2. ................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................" 
       โดยเลือกแบบรายงานแลวแตกรณี 

- 

- ชื่อผูรายงาน ตําแหนง
และวันที ่

 - ลงลายมือชื่อ หรือ ลายเซ็นของอธกิารบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซ่ึงเปนหวัหนาหนวยรับตรวจ หรือ
ผูบริหาร หรือผุรับผิดชอบในการปฏบิัติราชการหรือการบริหารของหนวยรับตรวจ พรอมทั้งตําแหนงและ
ลงวันที่ เดือน ป พ.ศ. ที่รายงาน 

- 
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6. แบบMPR2 
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คําอธิบายแบบMPR2 

แบบฟอรม/ขอ/หัวตาราง คําอธิบายการกรอกขอมลู/ตวัอยางการกรอก ความ 
เชื่อมโยง 

- ปงบประมาณ  - ระบุปงบประมาณของแผนที่ทาํการติดตามผล - 
- คร้ังที่ ...........ณ วันที่

....................................... 
 - ระบุคร้ังที่และวันเดือนป ที่เปนรอบของการติดตาม ตามปฏิทินการบริหารความ
เส่ียงและควบคุมภายใน ดังนี้ 
1) ครั้งที่ 1 ระบุเปน "ครั้งที่ 1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25....(ระบุป พ.ศ. ที่รายงาน)" 
2) ครั้งที่ 2 ระบเุปน "ครั้งที่ 2 ณ วันที่ 31 มีนาคม 25....(ระบุป พ.ศ. ที่รายงาน)" 
3) ครั้งที่ 3 ระบุเปน "ครั้งที่ 3 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 25....(ระบุป พ.ศ. ที่รายงาน)" 
4) ครั้งที่ 4 ระบุเปน "ครั้งที่ 4 ณ วันที่ 30 กันยายน 25....(ระบุป พ.ศ. ที่รายงาน)" 

- 

(1) ดานการดําเนินงาน/ 
ขั้นตอนหลัก/วัตถุประสงคขั้นตอนหลัก 

 - ระบุเหมือนกับแบบPR2 ใน (1) โดยในการระบุใหพิมพแยกคนละบรรทัดภายใน
คอลัมนเดียวกัน  

แบบPR2 ใน (1) 

(2) ความเส่ียง  - ระบุเหมือนกับแบบPR2 ใน (2) แบบPR2 ใน (2) 
(3) สาเหตุหรือปจจยัที่ทําใหเกิดความเส่ียง  - ระบุเหมือนกับแบบPR2 ใน (3) แบบPR2 ใน (3) 
(4) ตัวบงชี้ความเส่ียง  - ระบุเหมือนกับแบบPR2 ใน (4) แบบPR2 ใน (4) 
(5) เปาหมายตัวบงชี ้  - ระบุเหมือนกับแบบPR2 ใน (5) แบบPR2 ใน (5) 
(6) หนวยนับ  - ระบุเหมือนกับแบบPR2 ใน (6) แบบPR2 ใน (6) 
(7) วิธีการดําเนินการเพื่อจัดการความเส่ียง  - ระบุเหมือนกับแบบPR2 ใน (7) แบบPR2 ใน (7) 
(8) ระยะเวลาดําเนินการ  - ระบุเหมือนกับแบบPR2 ใน (8) แบบPR2 ใน (8) 
(9) หนวยงาน/ผูที่รับผิดชอบ  - ระบุเหมือนกับแบบPR2 ใน (9) แบบPR2 ใน (9) 
(10) หนวยงานที่รายงาน (หนวยงานหลัก)  - ระบุชื่อหนวยงาน/คณะบุคคล/ผูรับผิดชอบหลักในการดําเนินการจัดการความเส่ียง 

ตามที่ระบุในแบบPR2 ใน (9) 
แบบPR2 ใน (9) 

(11) ผลการดําเนินการเพื่อจัดการความ
เส่ียง 

 - ระบุผลการดําเนินงานในลักษณะที่สอดคลองกับวิธกีารดําเนินการ ใน (7) เพื่อเสนอ
ใหเห็นผลการดําเนินงานตามแผนที่กาํหนด เชน หากใน (7) ระบุวิธกีารดําเนินงานระบุ
เปนขอๆ จากขอ 1-5 และผลการดําเนนิงานไดดําเนินการจาก ขอ 1-3 แลว ใหระบุผล
การดําเนินงานเปน "มีการดําเนินการตามขั้นตอนที่ 1-2 และขณะนี้อยูระหวางการ
ดําเนินการในขั้นตอนที่ 3" เปนตน 

- 

(12) สถานะเทียบกับแผน  - ระบุสถานะของผลการดําเนินงานใน (11) เทียบกับแผนวิธกีารดําเนินการเพื่อ
จัดการความเส่ียง ใน (7) โดยระบุตัวเลขตางๆ ตามสถานะการดําเนินการตามแผนที่
กําหนด ดังนี ้
(1) หมายถึง ยังไมไดดําเนินการ  
(2) หมายถึง อยูระหวางดําเนินการ ยังไมแลวเสร็จ  
(3) หมายถึง ดําเนินการแลวเสร็จ 
    จากตัวอยางการระบุใน (11) ทําใหสามารถระบุ (12) เปน "(2)" 

- 

(13) คาตัวบงชี้  - ระบุคาตัวบงชี้ ใน (4) ณ ปจจุบันที่มกีารรายงาน โดยระบุใหสอดคลองกับหนวยนับ 
และคาเปาหมายที่กาํหนด หากยังไมมีผลที่ชัดเจนในรอบที่มีการรายงาน ใหระบุเปน 
N/A กอน แตเมื่อถึงรอบการรายงานคร้ังที่ 4 ใหระบุคาตัวบงชี้ที่ชัดเจน 

- 

(14) ประเมินผลการจัดการ  - ระบุผลการประเมินผลการจัดการความเส่ียง โดยพจิารณาสถานะเทียบกับแผน ใน 
(12) และคาตัวบงชี้ ใน (13) วาเมื่อมกีารดําเนินการตามแผนแลว คาตัวบงชี้ความเส่ียง 
บรรลุตามเปาหมายทีก่ําหนดไวหรือไม โดยระบุเปนตัวเลขตางๆ ดังนี ้
(1) หมายถึง ยอมรับความเสี่ยงได เนื่องจากคาตัวบงชี้บรรลุเปาหมายที่กําหนด   
(2) หมายถึง ยังยอมรับความเสี่ยงไมได เนื่องจากคาตัวบงชี้ยังไมบรรลุเปาหมายที่กําหนด  
(3) หมายถึง ยังสรุปไมได เนื่องจากยังดําเนินการตามแผนไมแลวเสร็จ และยังไมทราบผลตัวบงชี้ที่
ชัดเจน 

- 

(15) หมายเหตุ  - ระบุขอมูลอ่ืนที่ตองการแจงใหทราบ เชน วิธีดําเนินการและเอกสารหลักฐานที่เก่ียวของ เปนตน 
นอกเหนือจากที่ไดระบุแลว 

- 
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7. แบบM-ปอ.3 
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คําอธิบายแบบ M-ปอ.3 

แบบฟอรม/ขอ/หัวตาราง คําอธิบายการกรอกขอมูล/ตวัอยางการกรอก ความ 
เชื่อมโยง 

- ปงบประมาณ  - ระบุปงบประมาณของแผนที่ทาํการติดตามผล - 
- คร้ังที่ ...........ณ วันที่

....................................... 
 - ระบุคร้ังที่และวันเดือนป ที่เปนรอบของการติดตาม ตามปฏิทินการบริหารความเส่ียงและ
ควบคุมภายใน ดังนี้ 
1) ครั้งที่ 1 ระบุเปน "ครั้งที่ 1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25....(ระบุป พ.ศ. ที่รายงาน)" 
2) ครั้งที่ 2 ระบุเปน "ครั้งที่ 2 ณ วันที่ 31 มีนาคม 25....(ระบุป พ.ศ. ที่รายงาน)" 
3) ครั้งที่ 3 ระบุเปน "ครั้งที่ 3 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 25....(ระบุป พ.ศ. ที่รายงาน)" 
4) ครั้งที่ 4 ระบุเปน "ครั้งที่ 4 ณ วันที่ 30 กันยายน 25....(ระบุป พ.ศ. ที่รายงาน)" 

- 

(1) กระบวนการปฏบิัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ดาน
ของงานที่ประเมิน 
และวัตถุประสงคของการ
ควบคุม 

 - ระบุเหมือนกับแบบ ปอ.3 ใน (1) โดยในการระบุใหพิมพแยกคนละบรรทัดภายในคอลัมน
เดียวกัน  

แบบ ปอ.3 ใน (1) 

(2) ความเส่ียงที่ยังมีอยู  - ระบุเหมือนกับแบบ ปอ.3 ใน (2) แบบ ปอ.3 ใน (2) 
(3) ตัวบงชี้  - ระบุเหมือนกับแบบR-IC3 ใน (6) แบบR-IC3 ใน (6) 
(4) คาเปาหมายตัวบงชี ้  - ระบุเหมือนกับแบบR-IC3 ใน (7) แบบR-IC3 ใน (7) 
(5) หนวยนับ  - ระบุเหมือนกับแบบR-IC3 ใน (8) แบบR-IC3 ใน (8) 
(6) งวด/เวลาที่พบจุดออน  - ระบุเหมือนกับแบบ ปอ.3 ใน (3) แบบ ปอ.3 ใน (3) 
(7) การปรับปรุงการควบคุม  - ระบุเหมือนกับแบบ ปอ.3 ใน (4) แบบ ปอ.3 ใน (4) 
(8) กําหนดเสร็จ/  - ระบุเหมือนกับแบบ ปอ.3 ใน (5) แบบ ปอ.3 ใน (5) 
(8) ผูรับผิดชอบหลัก  - ระบุเหมือนกับแบบ ปอ.3 ใน (5) แบบ ปอ.3 ใน (5) 
(9) หนวยงานที่รายงาน 

(หนวยงานหลัก) 
 - ระบุชื่อหนวยงาน/คณะบุคคล/ผูรับผิดชอบหลักในการดําเนินการจัดการความเส่ียง ตามที่ระบุ
ในแบบ ปอ.3 ใน (5) 

- 

(10) ผลการดําเนนิการ 
เพื่อจัดการความเส่ียง 

 - ระบุผลการดําเนินงานในลักษณะที่สอดคลองกับวิธกีารดําเนินการ ใน (7) เพื่อเสนอใหเห็นผล
การดําเนินงานตามแผนที่กาํหนด เชน หากใน (7) ระบุวธิีการดําเนินงานระบุเปนขอๆ จากขอ 1-
5 และผลการดําเนินงานไดดําเนินการจาก ขอ 1-3 แลว ใหระบุผลการดําเนินงานเปน "มีการ
ดําเนินการตามขั้นตอนที ่1-2 และขณะนี้อยูระหวางการดําเนินการในขั้นตอนที ่3" เปนตน 

- 

(11) สถานะเทียบกับแผน  - ระบุสถานะของผลการดําเนินงานใน (10) เทียบกับแผนวิธกีารดําเนินการเพื่อจัดการความเส่ียง 
ใน (7) โดยระบุตัวเลขตางๆ ตามสถานะการดําเนินการตามแผนที่กําหนด ดังนี ้
(1) หมายถึง ยังไมไดดําเนินการ  
(2) หมายถึง อยูระหวางดําเนินการ ยังไมแลวเสร็จ  
(3) หมายถึง ดําเนินการแลวเสร็จ 

    จากตัวอยางการระบุใน (10) ทําใหสามารถระบุ (11) เปน "(2)" 

- 

(12) คาตัวบงชี้  - ระบุคาตัวบงชี้ ใน (3) ณ ปจจุบันที่มกีารรายงาน โดยระบุใหสอดคลองกับหนวยนับ และคา
เปาหมายทีก่ําหนด หากยังไมมีผลที่ชัดเจนในรอบที่มีการรายงาน ใหระบุเปน N/A กอน แตเมื่อ
ถึงรอบการรายงานคร้ังที่ 4 ใหระบุคาตัวบงชี้ที่ชัดเจน 

- 

(13) ประเมินผลการจัดการ  - ระบุผลการประเมินผลการจัดการความเส่ียง โดยพจิารณาสถานะเทียบกับแผน ใน (11) และ
คาตัวบงชี้ ใน (12) วาเมื่อมีการดําเนินการตามแผนแลว คาตัวบงชี้ความเส่ียง บรรลุตามเปาหมาย
ที่กําหนดไวหรือไม โดยระบุเปนตัวเลขตางๆ ดังนี้ 
(1) หมายถึง ยอมรับความเสี่ยงได เนื่องจากคาตัวบงชี้บรรลุเปาหมายที่กําหนด   
(2) หมายถึง ยังยอมรับความเสี่ยงไมได เนื่องจากคาตัวบงชี้ยังไมบรรลุเปาหมายที่กําหนด  
(3) หมายถึง ยังสรุปไมได เนื่องจากยังดําเนินการตามแผนไมแลวเสร็จ และยังไมทราบผลตัวบงชี้ที่ชัดเจน 

- 

(14) หมายเหตุ  - ระบุขอมูลอื่นที่ตองการแจงใหทราบ เชน วิธีดําเนินการและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของ เปน
ตน นอกเหนือจากที่ไดระบุแลว 

- 



บทท่ี 5  ปญหา อุปสรรค แนวทางแกไข และการพัฒนางาน 
 

ปญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงาน 
 1. ปญหาดานนโยบาย การบริหาร และจัดการ  
  1) นโยบายในการบริหารจัดการระบบบริหารความเสี่ยง ยังมีข้ันตอน/แนวปฏิบัติท่ียังไมชัดเจน 
ครอบคลุมทุกพันธกิจ อาจเกิดจากการปรับเปลี่ยนโครงสรางทางการบริหาร  
  2) การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ยังขาดหัวหนางาน หรือผูบริหารระดับหัวหนาดูแล 
กํากับ ติดตาม จึงทําใหเกิดความผิดพลาด และขาดการแนะนําท่ีดีจากระดับหัวหนา 
 

 2. ปญหาดานการปฏิบัติงาน  
  1) ผูปฏิบัติงานยังขาดความรูความเขาใจในการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
ตามหลักการท่ีถูกตองเปนระบบ 
  2) ผูปฏิบัติงานมีหลายหนาท่ี ทําใหการปฏิบัติงานดานการกํากับ ติดตามผลการดําเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในเกิดความลาชา และไมตอเนื่อง  

 

 3. ปญหาของผูใชบริการ  
  1) ผูรับบริการไมทราบแนวทาง/ข้ันตอน ในการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในท่ี
ถูกตองตามกระบวนการ 
  2) การกําหนดผูรับผิดชอบยังไมชัดเจน ทําใหผูใชบริการ/ผูรับผิดชอบ รายงานผลการดําเนินงาน
ลาชา และไมตอเนื่อง  
 

แนวทางการแกไขและพัฒนางาน 
 1. ดานนโยบาย การบริหาร และจัดการ 
  จากปญหาท่ีเกิดข้ึน คณะฯจึงไดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทําแผนบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายใน คณะพยาบาลศาสตร ในปงบประมาณ 2557 ข้ึน โดยไดเชิญ ผศ.เดือนทิพย  เขษมโอภาส 
มาเปนวิทยากรเพ่ือใหความรู ความเขาใจเก่ียวกับการจัดการตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
 

 2. ดานการปฏิบัติงาน 
  ผูปฏิบัติงาน จึงตองหม่ันศึกษา คนควา ความรูอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือสะสมความชํานาญ  
 

 3. ปญหาของผูใชบริการ 
  จากปญหาดังกลาว จึงดําเนินการสรางความเขาใจโดยไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการดังกลาวข้ึน 
รวมท้ังการกําหนดผูรับผิดชอบท่ีชัดเจน และรายงานการดําเนินงานตอหัวหนางานนั้นๆตามลําดับข้ันตอน เพ่ือการ
กํากับ ติดตาม การดําเนินงานจะไดเกิดความตอเนื่อง และทันการณ 
 

ขอเสนอแนะ 
  การปฏิบัติงานดานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มีขอเสนอแนะจากบุคลากรภายใน
คณะพยาบาลศาสตร ควรมีแนวปฏิบัติ/ข้ันตอนตางๆ ในการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ตั้งแต
ตนกระบวนการ จนสิ้นสุด เพ่ือใหการดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล ถูกตองตามหลักการ ซ่ึงคูมือการ
ปฏิบัติงาน ดานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เลมนี้นาจะชวยแกปญหาไดไมมากก็นอย 
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ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  

พ.ศ. 2544 
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คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับมหาวทิยาลัย และเจาหนาที่
อาวโุสระดับมหาวิทยาลัย 
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งานแผนและงบประมาณ คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (2557) คูมือการบริหารความเส่ียง
และควบคุมภายใน คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (2557) คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

วิชดา ลิวนานนทชัย.  “การบริหารความเสี่ยง”, ใน การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารความเส่ียงและการ
ควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี: 2551  

สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (2552) แนวทาง : การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการ
ควบคุมภายใน กรุงเทพมหานคร 
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