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คํานํา 

ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายในตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 มาตรา 15 (3) (ก) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หัวหน้า
หน่วยงานภาครัฐนํามาตรฐานการควบคุมภายในที่กําหนดไปใช้เป็นแนวทางสําหรับการจัดวางระบบการควบคุม
ภายในให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้กําหนดมาตรฐาน
และตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นกรอบการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยในตัวบ่งชี้ที่ 7.4 กําหนดให้สถาบันอุดมศึกษามีการนําระบบการบริหารความเสี่ยงมาใช้ใน
กระบวนการบริหารการศึกษา เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหาย โดยคํานึงถึงการบรรลุ
เป้าหมายขององค์กรตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็นสําคัญ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ให้ความสําคัญต่อการดําเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการ
ดําเนินงานข้างต้น และเพื่อให้สามารถบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัยดําเนินต่อไปได้และบรรลุเป้าหมาย
กําหนด โดยได้แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่ระดับ
อาวุโสของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีองค์ประกอบเป็นผู้บริหารระดับสูงที่รับผิดชอบในแต่ละพันธกิจหลักของ
มหาวิทยาลัย/คณะ/สํานัก เพื่อร่วมกันพิจารณากําหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในของมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย เพื่อให้
คณะ/หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยนําไปถือปฏิบัติ เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินงานของหน่วยงานตาม
นโยบายที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

“คู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557” จึงเป็นเอกสารที่จัดทํา
ขึ้น เพื่อเป็นกรอบแนวทางให้คณะ/สํานัก/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยนําไปถือปฏิบัติ เพื่อให้การบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายในสอดคล้องกับมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
ซึ่งจะส่งผลให้การดําเนินงานตามภารกิจด้านต่างๆ บรรลุเป้าหมายที่กําหนด รวมท้ังการบริหารจัดการภายใน
มหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 
        
       (รองศาสตราจารย์ ดร. นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข) 
            อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
               มีนาคม  2557 
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บทที่ 1 บทนํา 

วตัถุประสงคข์องคูม่อื 

คู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อ
วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

1. เพื่อให้บุคลากรทุกระดับได้รับทราบนโยบายและแนวปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

2. เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรทุกระดับเกี่ยวกับการบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย 

3. เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง 

ความหมายและคาํจาํกดัความเกีย่วกับการบรหิารความเสีย่งและการควบคุมภายใน 
เพื่อให้เข้าใจความหมายของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ผู้อ่านควรทําความเข้าใจกับ

ความหมายของคําที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้  
1. ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า

หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคต และมีผลกระทบ หรือทําให้การดําเนินงานไม่ประสบ
ความสําเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ในการดําเนินภารกิจด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การ
บริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการดําเนินงานด้านการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย  ซึ่งการ
วิเคราะห์และระบุความเสี่ยงที่ครอบคลุมตามบริบทของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และสอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานการประกันคุณภาพตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีตัวอย่างดังนี้ 
ดังนี้ 

1) ความเสี่ยงด้านทรัพยากร 
(1) การเงิน งบประมาณ 
(2) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(3) อาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภค 

2) ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์  หรือกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
3) ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ                          
4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 

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

5) ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ
อาจารย์และบุคลากร 
(1) ด้านบุคลากร 
(2) ด้านธรรมาภิบาล                                                     
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(3) ด้านจรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร 
6) ความเสี่ยงด้านอันตรายที่เกิดจากสารเคมี สารทางชีวะ และการเผยแพร่เชื้อโรค 
7) ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
8) ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
9) ด้านอื่นๆ ตามบริบทของหน่วยงาน 
ทั้งนี้ คําอธิบายความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย สามารถจําแนกออกเป็น 2 ประเภท

ใหญ่  ซึ่งแสดงได้ดังนี้  (วิชดา ลิวนานนท์ชัย,  2551) 
1) ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายใน: ประกอบด้วย 

(1) Operational Risk ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เกิดจากขั้นตอน อุปกรณ์ หรือ
ทรัพยากรมนุษย์เป็นอุปสรรคต่อการดําเนินงาน อุบัติเหตุ 

(2) Financial Risk ความเสี่ยงทางการเงิน เกิดจากปัญหาด้านการเงินและงบประมาณ 
เช่น ขาดแคลนเงินทุน กู้ยืมมากเกินไป ขาดสภาพคล่องความผิดพลาดหรือทุจริตของฝ่ายการเงินหรือฝ่ายบัญชี   

(3) Strategic Risk ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ เกิดจากความผิดพลาดในการกําหนดหรือ
ดําเนินนโยบาย กลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม ตลอดจนการทุจริตเชิงนโยบายของผู้บริหาร 

(4) Policy Risk ความเสี่ยงด้านนโยบาย เกิดจากกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ 
2) ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก: 

(1) Political Factors ความเสี่ยงด้านการเมือง กฎหมาย ข้อบังคับ 
(2) Economic Factors ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจ เช่น ความเสี่ยงจากอัตรา

ดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลง 
(3) Socio-cultural Factors ความเสี่ยงด้านสังคม และวัฒนธรรม 
(4) Technological Factors ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 
(5) International Factors ความเสี่ยงระหว่างประเทศ เช่น อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ต่างประเทศ การเคลื่อนย้ายเงินลงทุน ฐานกําลังการผลิตของประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจ 
(6) ภัยธรรมชาติ 
(7)  ความเสี่ยงด้านภาวะการแข่งขัน 

2.  ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทําให้ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และทําไม 
ทั้งนี้ สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกําหนดมาตรการลดความเสี่ยงใน
ภายหลังได้อย่างถูกต้อง 

3. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง และวิเคราะห์
ความเสี่ยง เพื่อจัดลําดับความเสี่ยงที่ระบุ โดยการพิจารณาจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ 
(Impact) ของความเสี่ยงนั้นๆ  

1) โอกาสที่จะเกิด (Likelihood: L) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง 
ซึ่งจําแนกเป็น 5 ระดับ คือ  

ระดับ 1  หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสการเกิดตํ่ามาก  
ระดับ 2  หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสการเกิดตํ่า 
ระดับ 3  หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสการเกิดปานกลาง 
ระดับ 4  หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสการเกิดสูง 
ระดับ 5  หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสการเกิดสูงมาก 
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2) ผลกระทบ (Impact: I) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิด
เหตุการณ์ความเสี่ยง จําแนกเป็น 5 ระดับ คือ 

ระดับ 1  หมายถึง ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรมีตํ่ามาก 
ระดับ 2  หมายถึง ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรมีตํ่า 
ระดับ 3  หมายถึง ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรมีปานกลาง 
ระดับ 4  หมายถึง ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรมีสูง 
ระดับ 5  หมายถึง ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรมีสูงมาก 

3) ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk: D) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการ
ประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง มีค่าเป็นเชิงปริมาณ ซึ่งคํานวณได้จากสูตร  

ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง 
หรือ             D = L x I 

4. การบริหารความเสี่ยง (Risk management) คือ กระบวนการที่ปฏิบัติโดยคณะกรรมการบริหาร  
ผู้บริหาร และบุคลากรทุกคนในองค์กรเพื่อช่วยในการกําหนดกลยุทธ์และดําเนินงาน โดยกระบวนการบริหารความ
เสี่ยงได้รับการออกแบบเพื่อให้สามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อองค์กร และสามารถจัดการ
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ เพื่อให้ได้รับความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผลในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่
องค์กรกําหนดไว้ (ที่มา : กรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร: Committee of Sponsoring Organisations  
of The Treadway  Commision : COSO) ซึ่งการจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี ดังนี้ 

ตารางที ่ 1 ความสมัพนัธข์องวิธกีารบรหิาร/จัดการความเสีย่งและแนวคดิ 4T 

วิธกีารบรหิาร/จัดการความเสีย่ง 
 

ศัพทท์ีน่ยิมใชท้ั่วไป 
(กรมบญัชกีลาง) 

แนวคดิ  
4 T 

1. การยอมรบัความเสีย่ง  หมายถึง การตกลงกันที่จะยอมรับ เนื่องจากไม่
คุ้มค่าในการจดัการหรือป้องกัน แต่การเลือกบริหารความเสี่ยงด้วยวิธีนี้
ต้องมีการติดตามเฝ้าระวังอย่างสม่ําเสมอ 

Risk Acceptance 
(Accept) 

Take 

2. การลด/การควบคมุความเสี่ยง  หมายถึง การปรับปรุงระบบการทํางาน 
หรือออกแบบวิธีการทํางานใหม่  เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย 
หรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ
ได้ เช่นการจัดอบรมพนักงาน การจัดทําคู่มอืการปฏิบัติงาน 

Risk Reduction 
(Control) 

Treat 

3. การกระจาย หรือโอน ความเสีย่ง  หมายถึง การกระจายหรือถ่ายโอน
ความเสี่ยงให้หน่วยงานอื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป เช่นการทํา
ประกันภัย กับบริษัทภายนอก หรือการจ้างบุคคลภายนอกดําเนินการ
แทน (Outsource)  

Risk Sharing 
(Transfer) 

Transfer 

4. การหลกีเลีย่งความเสี่ยง   หมายถึง การจัดการกับความเสี่ยงที่อยู่ใน
ระดับสูงมาก และไม่อาจยอมรับได้จึงต้องตัดสินใจยกเลกิโครงการ/
กิจกรรมที่จะกอ่ให้เกิดความเสี่ยงนั้นไป 

Risk Avoidance 
(Avoid) 

Terminate 

    ทั้งนี้ วิธีจัดการความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานอาจมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของ
หน่วยงาน  บางหน่วยงานอาจเลือกการควบคุมเพียงอย่างเดียวที่สามารถป้องกันความเสี่ยงได้หลายความเสี่ยง  
หรืออาจเลือกการควบคุมหลายอย่างเพื่อป้องกันความเสี่ยงเพียงเรื่องเดียว 
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   ในการดําเนินการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ดําเนินการให้สอดคล้องกับ             
ตัวบ่งชี้ด้านระบบบริหารจัดการของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา                 
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และเป็นการบูรณาการกับการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 

5. การควบคุม (Control) หมายถึง นโยบาย แนวทาง หรือขึ้นตอนปฏิบัติต่างๆ ซึ่งกระทําเพื่อลดความ
เสี่ยง และทําให้การดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ แบ่งได้เป็น 4 ประเภท คือ 

ตารางที ่2 รายละเอียดประเภทการควบคมุ 

ศัพทท์ีใ่ช ้ ประเภทการควบคมุ 
1. Preventive 

Control 
การควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดต้ังแต่แรก เช่น การอนุมัติ 
การจัดโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยกหน้าที ่การควบคุมการเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล  
ทรัพย์สิน ฯลฯ 

2. Detective 
Control 

การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ  เป็นการควบคุมที่กําหนดไว้เพื่อให้สามารถค้นพบ
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เชน่การสอบทาน  การวิเคราะห์  การยืนยันยอด การตรวจ
นับ  การรายงานข้อบกพร่อง ฯลฯ 

3. Directive Control การควบคุมโดยการช้ีแนะที่สง่เสริมหรือกระตุ้นให้เกิดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่
ต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดี เป็นต้น 

4. Corrective 
Control 

การควบคุมที่กําหนดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถกูต้อง  

การควบคุมตามประเภทต่างๆ  และวิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยงนั้น  จึงเป็นหลักการทางด้าน
ความคิด และการวิเคราะห์ความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายใน  ซึ่งต้องมีการนําไปใช้ควบคู่กันไปด้วยกันเสมอ 

6. หน่วยรับตรวจ หมายถึง องค์กรหรือหน่วยงานที่เป็นหน่วยรับตรวจตามคํานิยามในระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 

7. ส่วนงานย่อย หมายถึง ส่วนงานภายในหน่วยรับตรวจ ซึ่งอาจใช้ช่ือ “กิจกรรม” หรืออาจเรียกช่ือ
อย่างอื่น เช่น สํานัก กอง ฝ่าย หรือแผนกที่ย่อยมาจากหน่วยรับตรวจ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับลักษณะโครงสร้างหน่วยรับ
ตรวจนั้นๆ 

8. เจ้าหน้าที่ระดบัอาวุโส หมายถึง ผู้บริหารระดับสูงหรือผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษา ที่มีความรู้ความชํานาญ
เรื่องการควบคุมภายในและได้รับมอบหมายให้อํานวยการและประสานการประเมินผลการควบคุมภายใน ติดตาม
การประเมินผล สรุปภาพรวมและจัดทํารายงานระดับหน่วยรับตรวจ 

9. หัวหน้าส่วนงานย่อย หมายถึง ตําแหน่งสูงสุดของส่วนงานย่อย ที่ทําหน้าที่บริหารหรือควบคุมงาน
ของส่วนงานย่อย 

10. การควบคุม หมายถึง วิธีการที่นํามาใช้เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานจะบรรลุผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ 

11. ระบบการควบคุมภายใน หมายถึง การควบคุมที่ออกแบบให้มีการเชื่อมโยงซึ่งกันและกันไว้ใน
กระบวนการของกิจกรรม/การปฏิบัติงานตั้งแต่ต้นจนจบ 
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12. โครงสร้างการควบคุมภายใน หมายถึง การออกแบบการควบคุมโดยพิจารณาจากความสัมพันธ์ของ
ทรัพยากรต่าง ๆ กระบวนการทํางาน กระบวนการบริหารภายในองค์กรนั้น ๆ 

13. การจัดวางระบบการควบคุมภายใน หมายถึง การกําหนดหรือออกแบบวิธีการควบคุมและนํามาใช้
เพื่อให้เกิดความม่ันใจว่าการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีระเบียบและมีประสิทธิภาพ 

14. การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) หมายถึง การติดตามการปฏิบัติ
ตามวิธีการควบคุมในระหว่างการปฏิบัติงานอาจเรียกว่าการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง หรือการประเมินผล
แบบต่อเนื่อง 

15. การประเมินผลเป็นรายครั้ง (Separate Evaluation) หมายถึง การประเมินที่มีวัตถุประสงค์มุ่งเน้น
ไปที่ประสิทธิผลของการควบคุม ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่กําหนด โดยขอบเขตและความถี่ในการประเมินรายครั้ง
ขึ้นอยู่กับการประเมินความเสี่ยงและประสิทธิผลของวิธีการติดตามผลอย่างต่อเนื่องเป็นหลัก 

16. การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการที่ผู้กํากับดูแลฝ่ายบริหารและบุคลากรทุกระดับของหน่วย
รับตรวจ กําหนดให้มีขึ้นเพื่อให้มีความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดําเนินงานจะบรรลุผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 

1) การดําเนินงาน (Operation : O) หมายถึง การบริหารจัดการ การใช้ทรัพยากรให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความ
เสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริตของหน่วยรับตรวจ 

2) การรายงานทางการเงิน (Financial : F) หมายถึง รายงานทางการเงินที่จัดทําขึ้นเพื่อใช้
ภายในและภายนอกหน่วยรับตรวจ เป็นไปอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันเวลา 

3) การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance : C) ได้แก่การ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของหน่วยรับตรวจ 
รวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบาย และวิธีการปฏิบัติงานที่องค์กรได้กําหนดขึ้น 
  ทั้งนี้ การควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดําเนินการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 มาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินกําหนด  5 องค์ประกอบ ดังนี้ 

 

   1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment) 
  2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

 3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
 4. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communications) 
 5. การติดตามประเมินผล (Monitoring) 

  องค์ประกอบทั้ง 5 ประการ มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันโดยมีสภาพแวดล้อมของการควบคุมเป็นรากฐาน
ที่สําคัญขององค์ประกอบอื่น ๆ องค์ประกอบทั้ง 5 นี้ เป็นสิ่งจําเป็นที่มีอยู่ในการดําเนินงานตามภารกิจของหน่วย
รับตรวจเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์  3  ประการ ข้างต้น 

 



6 

 

บทที่ 2 การบริหารความเสีย่งและควบคุมภายในของมหาวทิยาลยั 

นโยบายการบรหิารความเสีย่งและควบคมุภายใน 

เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
บังเกิดผลดีต่อการบรรลุเป้าหมายการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 
2555 – 2559) มหาวิทยาลัยจึงได้กําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เพื่อให้ทุกคณะ/
หน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการดําเนนิการดังนี้ 

1. การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในเป็นการดําเนินงานที่สําคัญ ทุกคณะ/หน่วยงานต้อง
ดําเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด อย่างต่อเนื่อง และให้ถือเป็นภารกิจที่ต้องปฏิบัติตามปกติ 

2. ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับของทุกคณะ/หน่วยงาน ต้องตระหนัก ให้ความสําคัญ และมีส่วนร่วม
ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  

3. ให้พิจารณาในเรื่องการป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากอันตรายของสารเคมี สารทางชีวะ และการแพร่
เชื้อโรคต่างๆ  ทั้งระดับมหาวิทยาลัย และคณะ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

4. ให้สร้างเชื่อมโยงระหว่างการจัดวางระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการประกัน
คุณภาพ ให้เห็นความเชื่อมโยงในเรื่องประโยชน์ในการดําเนินการ การระบุขั้นตอน วิธีการและระยะเวลาในการ
ดําเนินงาน งวดของการจัดทํารายงาน  เพื่อช่วยให้การจัดทํารายงานได้อย่างสอดคล้องกัน  

แนวปฏิบตัิตามกระบวนการบรหิารความเสีย่งและควบคมุภายใน 

ขั้นที่ 1 การกําหนดวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
1. ระดับมหาวิทยาลัย: กําหนดวัตถุประสงค์ตามเป้าประสงค์ของแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 – 2559) แล้วกําหนดขั้นตอนหลักในการดําเนินงานตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย และวัตถุประสงค์ของขั้นตอนหลักของมหาวิทยาลัย 

2. ระดับคณะ/หน่วยงาน: กําหนดวัตถุประสงค์ตามเป้าประสงค์ของแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน ที่
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 – 2559) แล้วกําหนด
ขั้นตอนหลักในการดําเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน และวัตถุประสงค์ของขั้นตอนหลักของหน่วยงาน 

ขั้นที่ 2 การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง  
1. ข้อมูลประกอบการระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง ให้พิจารณาตามขั้นตอน ดังนี้ 

1) ผู้ปฏิบัติงาน/กลุ่มงาน/กอง/งาน (แล้วแต่ความเหมาะสมของคณะ/หน่วยงานที่จะกําหนดว่าให้
นําเสนอในระดับใด) ศึกษาสถิติ หรือข้อมูลผลการดําเนินงานด้านต่างๆ ของหน่วยงาน ได้แก่ 

(1) ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานที่กําหนด ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน และผลการประเมินจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

(2) ผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
(3) ผลการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

2) ผู้ปฏิบัติงาน/กลุ่มงาน/กอง/งาน (แล้วแต่ความเหมาะสมของคณะ/หน่วยงานที่จะกําหนดว่าให้
นําเสนอในระดับใด) นําเสนอข้อมูลปัญหา/อุปสรรค จากการปฏิบัติงาน หรือจากการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด 
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3) คณะ/หน่วยงาน นําข้อมูลที่ได้จากขั้นตอน (1)-(2)  มาพิจารณาประเมินสภาพแวดล้อมของ
หน่วยงานตามความเชื่อมโยงวัตถุประสงค์ ขั้นตอนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยกับมาตรฐานการควบคุมภายใน
และการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งจะทําให้ทราบความเสี่ยงของหน่วยงาน 

ทั้งนี้ อาจเกิดกรณี ผลการดําเนินงานตามแผนที่กําหนดข้างต้น ยังไม่ทราบผลการดําเนินงานอย่าง
ชัดเจน ในช่วงเวลาที่ดําเนินการระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง เนื่องจากยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาดําเนินงานตามแผน 
(ณ สิ้นปีงบประมาณ) ให้มหาวิทยาลัยและคณะ/หน่วยงานพิจารณาคาดการณ์ผลการดําเนินงานที่จะเกิดขึ้น ณ สิ้น
ปีงบประมาณ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง  

2. แนวทางการระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เน้นการมีส่วนร่วมจากบุคลากรทุกระดับ 
1) ระดับคณะ/หน่วยงาน 

(1) ให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานหรือกลุ่มงาน/กอง/งาน ในแต่ละคณะ/หน่วยงาน เป็นผู้เสนอ
ปัญหา/อุปสรรคในการดําเนินงาน รวมทั้งแนวทางการแก้ไข เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการระบุและวิเคราะห์ เพื่อ
เสนอต่อผู้บริหารหรือคณะกรรมการประจําหน่วยงาน  

(2) คณะ/หน่วยงาน โดยผู้บริหารหรือคณะกรรมการประจําหน่วยงาน พิจารณาระบุและ
วิเคราะห์ความเสี่ยงของคณะ/หน่วยงาน จากข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณาจากข้อมูลที่บุคลากรในหน่วยงาน
เสนอ มาพิจารณาประเมินสภาพแวดล้อมของหน่วยงานตามความเชื่อมโยงวัตถุประสงค์ ขั้นตอนการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยกับมาตรฐานการควบคุมภายในและการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งจะทําให้ทราบความ
เสี่ยงของหน่วยงาน ซึ่งผลการพิจารณาดังกล่าว จําแนกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

- ความเส่ียงระดับคณะ/หน่วยงาน: เป็นความเสี่ยงที่คณะ/หน่วยงานสามารถจัดการให้
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ภายใต้การบริหารและจัดการของหน่วยงาน (จัดการด้วยวิธี Take: ยอมรับความเสี่ยง, 
Treat: ลด/ควบคุมความเสี่ยง, Terminate: หลีกเลี่ยงความเสี่ยง) ซึ่งคณะ/หน่วยงานต้องใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการประเมินและจัดลําดับความเสี่ยง และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับคณะ/
หน่วยงานต่อไป 

- ความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย: เป็นความเสี่ยงที่คณะ/หน่วยงานไม่สามารถจัดการให้
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ภายใต้การบริหารและจัดการของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเพียงหน่วยงานเดียว จะต้อง
อาศัยความร่วมมือจากคณะ/หน่วยงานต่างๆ หรือต้องบูรณาการการดําเนินงานจากหลายหน่วยงาน ซึ่งคณะ/
หน่วยงานต้องจัดการด้วยวิธี Transfer: กระจาย/โอนความเสี่ยง โดยเสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาวิเคราะห์ความ
เสี่ยงเพิ่มเติม (เสนอผ่านกองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี) เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินและจัดลําดับความ
เสี่ยง และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป ทั้งนี้ การจัดการความเสี่ยง
ระดับมหาวิทยาลัย สามารถจัดการด้วยวิธี Take: ยอมรับความเสี่ยง, Treat: ลด/ควบคุมความเสี่ยง, Terminate: 
หลีกเลี่ยงความเสี่ยง 
 

2) ระดับมหาวิทยาลัย 
(1) ให้หน่วยงานภายในสํานักงานอธิการบดี ที่กํากับดูแลการดําเนินงานด้านต่างๆ ของ

มหาวิทยาลัย เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย โดยพิจารณาจากข้อมูล
ที่เกี่ยวข้อง รวมท้ังพิจารณาจากผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของคณะ/หน่วยงาน มาพิจารณาประเมิน
สภาพแวดล้อมของหน่วยงานตามความเชื่อมโยงวัตถุประสงค์ ขั้นตอนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยกับ
มาตรฐานการควบคุมภายในและการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อเสนอให้เป็นความเสี่ยงระดับ
มหาวิทยาลัย (กองแผนงาน เป็นหน่วยงานประสานข้อมูลความเสี่ยงจากคณะ/หน่วยงาน และส่งข้อมูลให้
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก)  
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ทั้งนี้ ในการระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักในแต่
ละด้าน ควรจัดประชุมหารือร่วมกับคณะ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การพิจารณาความเสี่ยงครอบคลุมการ
ดําเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ทั้งในมติด้านยุทธศาสตร์ดําเนินงาน และมติหน่วยงาน  

(2) มหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย 
และเจ้าหน้าที่อาวุโสระดับมหาวิทยาลัย เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย เพื่อเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบกําหนดเป็นความเสี่ยง
ระดับมหาวิทยาลัย ตามลําดับ 

ขั้นที่ 3 การประเมินและจัดลําดับความเสี่ยง 
1. การประเมินความเสี่ยง ให้ระดับคณะ/หน่วยงาน และระดับมหาวิทยาลัยดําเนินการประเมินความ

เสี่ยง โดยใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาระดับความเสี่ยง และ Risk Matrix สําหรับวัดระดับความเสี่ยง ที่มหาวิทยาลัย
กําหนด 

2. การจัดลําดับความเสี่ยง ให้พิจารณาจากระดับความเสี่ยง โดยให้ความเสี่ยงที่มีระดับตํ่า เป็นความ
เสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ส่วนความเสี่ยงที่มีระดับปานกลาง สูง และสูงมาก ให้พิจารณากําหนดแผนบริหาร
ความเสี่ยง และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยให้พิจารณาจําแนกตาม
ผลกระทบความเสี่ยงและลักษณะความเสี่ยง ดังนี้ 

1) ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ในภาพรวมระดับคณะ/หน่วยงาน หรือระดับ
มหาวิทยาลัย และไม่สามารถจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ภายใต้การบริหารและจัดการของหน่วยงานใด
หน่วยงานหนึ่งภายในคณะ/หน่วยงาน หรือภายในมหาวิทยาลัย ต้องอาศัยความร่วมมือจากคณะ/หน่วยงานต่างๆ 
หรือต้องบูรณาการการดําเนินงานจากหลายหน่วยงาน ให้กําหนดเป็นแผนบริหารความเสี่ยงระดับคณะ/หน่วยงาน 
หรือระดับมหาวิทยาลัย 

2) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานของระดับคณะ/
หน่วยงาน หรือระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ภายใต้การบริหารและจัดการของ
หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งภายในคณะ/หน่วยงาน หรือภายในมหาวิทยาลัย ให้กําหนดเป็นแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายในระดับคณะ/หน่วยงาน หรือระดับมหาวิทยาลัย 

ทั้งนี้ การพิจารณาประเมินและจัดลําดับความเสี่ยง อาจดําเนินการควบคุมกับขั้นที่ 2 การระบุและ
วิเคราะห์ความเสี่ยง โดยระดับคณะ/หน่วยงานให้ผู้บริหารหรือคณะกรรมการประจําหน่วยงาน เป็นผู้พิจารณา 
สําหรับระดับมหาวิทยาลัย ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย และ
เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสของมหาวิทยาลัย เป็นผู้พิจารณา เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบตามลําดับ 

ขั้นที่ 4 การกําหนดแผนบริหารความเสี่ยง และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
1. การกําหนดเป็นแผนการบริหารความเสี่ยง และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ทั้งระดับคณะ/

หน่วยงาน และระดับมหาวิทยาลัย จะต้องเป็นกิจกรรมที่สามารถควบคุมความเสี่ยง หรือช่วยลดความน่าจะเป็นใน
การเกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง หรือลดความเสียหาย/ความรุนแรงจากความเสี่ยง โดยต้องคํานึงถึงสิ่งต่อไปน้ี
ประกอบการกําหนดแผน 

1) ศึกษาความเป็นไปได้และค่าใช้จ่ายของกิจกรรม/ทางเลือกการจัดการความเสียง 
2) วิเคราะห์ถึงผลได้ผลเสียของแต่ละกิจกรรม/ทางเลือกการจัดการความเสี่ยง 

- ผลได้ คือ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเมื่อนํามาตรการ/กิจกรรมนั้นมาใช้จัดการความเสี่ยง อาจเกิด
ในทันที หรือในระยะยาว 
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- ผลเสีย ได้แก่ ต้นทุน เวลา หรือความสะดวกที่เสียไป รวมไปถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ใน
อนาคต 

2. เพื่อให้การบริหารแผนบริหารความเสี่ยง และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งระดับคณะ/หน่วยงาน และระดับมหาวิทยาลัย ควรระบุขั้นตอน วิธีการดําเนินงาน หน่วยงานที่
รับผิดชอบ กําหนดวันแล้วเสร็จ และตัวช้ีวัดการดําเนินงานให้ชัดเจน และแจ้ง/ซักซ้อมให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สามารถนําแผนสู่การปฏิบัติ และพิจารณากําหนดผู้รับผิดชอบเป็นรายบุคคลหรือคณะบุคคล รวมทั้ง กํากับติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงานตามระยะเวลาที่กําหนด 

3. การพิจารณากําหนดแผนบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน ระดับคณะ/หน่วยงานให้ผู้บริหาร
หรือคณะกรรมการประจําหน่วยงาน เป็นผู้พิจารณา สําหรับระดับมหาวิทยาลัย ให้คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสของมหาวิทยาลัย เป็นผู้พิจารณา เพื่อเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบตามลําดับ 
 ***ให้ทุกคณะ/หน่วยงานพิจารณากําหนดแผนงบประมาณรายจ่ายรองรับการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในของหน่วยงาน โดยอาจกําหนดเป็นกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน ในแผน
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณต่างๆ ของหน่วยงาน*** 

ขั้นที่ 5 การติดตามและประเมินผล 
รอบในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน กําหนด

เป็นรายไตรมาสของแผนที่เริ่มต้น ณ 1 ต.ค. – 30 ก.ย. ของปีถัดไป) ดังนี้  

รอบการรายงาน ผลการดาํเนนิงาน กาํหนดสง่รายงาน 
ครั้งที่ 1  ณ สิ้นเดือนธันวาคม ภายใน 5 วันทําการแรกของเดือนมกราคม 
ครั้งที่ 2 ณ สิ้นเดือนมีนาคม ภายใน 5 วันทําการแรกของเดือนเมษายน 
ครั้งที่ 3 ณ สิ้นเดือนมิถุนายน ภายใน 5 วันทําการแรกของเดือนกรกฎาคม 
ครั้งที่ 4 ณ สิ้นเดือนกันยายน ภายใน 5 วันทําการแรกของเดือนตุลาคม 
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สรุปแบบรายงานการบรหิารความเสีย่งและควบคุมภายใน 

1. ประเภทรายงาน 
1) ระดับคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต/สํานัก/หน่วยงานภายในสํานักงานอธิการบดี 

1.1 แบบระบุปัญหา/อุปสรรค/ข้อจํากัดในการปฏิบัติงาน/ความเสี่ยงในการดําเนินงานและ        
                  รายงานการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 

- แบบR-IC1: แบบระบุปัญหา/อุปสรรค/ข้อจํากัดในการปฏิบัติงาน 
- แบบR-IC2:  แบบรายงานผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง ระดับหน่วยงาน 
   1.2  แบบรายงานการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง และรายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยง 
- แบบPR1:  แผนบริหารความเสี่ยง ระดับหน่วยงาน 
- แบบMPR1:  รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ระดับหน่วยงาน 

                   1.3 แบบรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงควบคุมภายใน 
- แบบ ปย.1:  รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
- แบบ ปย.2:  รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน) 

- แบบM-ปย.2: รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน 
 1.4 แบบรายงานบรหิารความเสีย่งและแบบรายงานการประเมนิผลและการปรบัปรงุควบคมุ

ภายใน 
- แบบMS: รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ระดับ
หน่วยงาน 

2) ระดับมหาวิทยาลัย 
2.1 แบบระบุปัญหา/อุปสรรค/ข้อจํากัดในการปฏิบัติงาน/ความเสี่ยงในการดําเนินงานและ

รายงานการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
- แบบR-IC3:  แบบรายงานผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย 

                 2.2 แบบรายงานการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง และรายงานผลการดําเนินงานตามแผน 
บริหารความเสี่ยง 

- แบบPR2:  แผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย 
- แบบMPR2:  รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย 

2.3 แบบรายงานการประเมนิผลและการปรับปรุงควบคมุภายใน 
- แบบ ปอ.2:  รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
- แบบ ปอ.3:  รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
ระดับมหาวิทยาลัย) 

- แบบ ปอ.1:  หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 
- แบบM-ปอ.3: รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 

หมายเหต ุ  แบบรายงานทีม่แีถบสี คือ แบบรายงานที่ต้องส่งมหาวิทยาลัย โดยแบบรายงานที่มีแถบสีอ่อน เป็นแบบรายงานตามที่
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินกําหนด 

แบบรายงานทีไ่มม่ีแถบสี เป็นแบบท่ีให้คณะ/หน่วยงานนําไปปรับใช้ตามความเหมาะสม (ไม่บังคับ) และเก็บไว้ท่ี
หน่วยงาน 
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2. แบบรายงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
 

กระบวนการ แบบรายงาน 
ระดบัสว่นงานยอ่ย  

(คณะ/วทิยาลัย/วิทยาเขต/สาํนกั) 
ระดบัมหาวิทยาลัย 

ขั้นที่ 1 การกําหนดวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน - - 
ขั้นที่ 2 การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง (1) แบบR-IC1: แบบระบุปัญหา/

อุปสรรค/ข้อจํากัดในการ
ปฏิบัติงาน 

(1) แบบR-IC3: แบบรายงานผลการ
วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
ระดับมหาวิทยาลัย 

ขั้นที่ 3 การประเมินระดับความเสี่ยงและ
จัดลําดับความเสี่ยง  

(2) แบบR-IC2: แบบรายงานผลการ
วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
ระดับหน่วยงาน 

(2) แบบ ปอ.2: รายงานผลการ
ประเมินองค์ประกอบของการ
ควบคุมภายใน 

(3) แบบ ปย.1: รายงานการประเมิน
องค์ประกอบของการควบคุม
ภายใน 

(3) แบบ ปอ.1: หนังสือรับรองการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน 

ขั้นที่ 4 การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง และ
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

(4) แบบPR1: แผนบริหารความเสี่ยง 
ระดับหน่วยงาน 

(4) แบบPR2: แผนบริหารความเสี่ยง 
ระดับมหาวิทยาลัย 

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

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

ขั้นที่ 5 การติดตามและประเมินผล (6) แบบMPR1: รายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยง ระดับหน่วยงาน 

(6) แบบMPR2: รายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยง ระดับหน่วยงาน 

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

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

(8) แบบMS: รายงานสรุปผลการ
ดําเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายใน ระดับ
หน่วยงาน 

 

หมายเหต ุ
- แบบR-IC1, แบบMPR1 และ แบบM-ปย.2 เปน็แบบที่ให้คณะ/หน่วยงานนําไปปรับใช้ตามความเหมาะสม (ไม่บังคับ) 

และเก็บไว้ที่หนว่ยงาน 
 -  แบบ ปอ.1 และ แบบ ปอ.3 มหาวิทยาลัยต้องส่งให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน, สํานักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธกิาร ภายในเดอืนธันวาคมของทุกป ี
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ปฏิทนิการบรหิารความเสีย่งและควบคมุภายใน 

ปฏิทินการดําเนินงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งคณะ/หน่วยงาน สามารถปรับใช้ตามความเหมาะสม ดังนี้ 

ลํา 
ดบั 
ที ่

กระบวนการ/กจิกรรมการดาํเนนิการ 
ดา้นบรหิารความเสีย่ง  

ปงีบประมาณ 
กอ่นหนา้ 

ปงีบประมาณถดัไป 

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 ขัน้ที ่1 การกาํหนดวตัถปุระสงคข์องหนว่ยงาน                               

   - กําหนดวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน และกําหนดหรือทบทวนนโยบาย/แนวทางการดําเนินงาน                             

   - ศึกษาผลการดําเนินงาน : 
    1) ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานที่กําหนด ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และผล
การประเมินจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
    2) ผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
    3) ผลการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคมุภายใน 
    4) ผลการประเมินสภาพแวดล้อมของหน่วยงานตามความเชื่อมโยงวัตถุประสงค์ ขั้นตอนการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยกับมาตรฐานการควบคุมภายในและการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

                  

2 ขัน้ที ่2 การระบุและวเิคราะหค์วามเสีย่ง 
 - ดําเนินการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และจัดลําดับความสําคัญของปัจจัยเสี่ยง 

                           

3 ขัน้ที ่3 การประเมนิระดบัความเสีย่งและจดัลาํดบัความเสีย่ง  
 - การประเมินระดับความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยง 

                          

4 ขัน้ที ่4 การจดัทาํแผนบรหิารความเสีย่ง และแผนการปรบัปรงุการควบคุมภายใน                           

   - จัดทําแผนการบริหารความเสี่ยง และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน และสื่อสารแผน                            

   - ดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง                 

5 ขัน้ที ่5 การตดิตามและประเมนิผล 
 - การดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

 

 

    
(ครั้ง
ที่ 
1) 

    
(ครั้ง
ที่ 
2) 

    
(ครั้ง
ที่ 
3) 

 

  

 
(ครั้งที ่

4) 
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สรุปกระบวนการบรหิารความเสีย่งและควบคุมภายในทีเ่นน้การมีสว่นรว่มของบคุลากรทกุระดับ 

- การทํางาน
- การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย

ประเมินความเสี่ยงและ
จัดลําดับความเสี่ยง

รายงานการติดตามและ
ประเมินผล ครั้งที่ 1

จัดทําแผนการจัดการ

ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง

วัตถุประสงค์หน่วยงาน

ประเมินความเสี่ยงและ
จัดลําดับความเส่ียง

ข้อมูลประกอบ
- การทบทวน วัตถุประสงค์การ ดําเนินงาน /การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
- การกําหนดแผนปฏิบัติการประจําปี

วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย

(1) ผลตามแผนการดําเนินงาน, QA,หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(2) ผลตามแผนบริหารความเสี่ยง
(3) ผลตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
(4) ผลประเมินสภาพแวดล้อมตามความเชื่อมโยง
วัตถุประสงค์ขั้นตอนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยกับม
าตรฐานการ ควบคุมภายในและ QA

ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง

แบบR-IC1

แบบR-IC2

แบบ ปย.2

แบบP-R1

จัดทําแผนการจัดการ

แบบP-R2

แบบ ปอ.3

รายงานการติดตามและ
ประเมินผล ครั้งที่ 2

รายงานการติดตามและ
ประเมินผล ครั้งที่ 3

รายงานการติดตามและ
ประเมินผล ครั้งที่ 4

รายงานการติดตามและ
ประเมินผล คร้ังที่ 4

รายงานการติดตามและ
ประเมินผล ครั้งที่ 3

รายงานการติดตามและ
ประเมินผล ครั้งที่ 2

รายงานการติดตามและ
ประเมินผล ครั้งที่ 1

แบบR-IC3

แบบ ปย.1
แบบ ปอ.2

แบบ ปอ.1

แบบM-ปย.2

แบบMS

แบบM-R2

แบบM-ปอ.3

(1) ผลตามแผนการดําเนินงาน, 
QA,หน่วยงานที่เก่ียวข้อง
(2) ผลตามแผนบริหารความเส่ียง
(3) ผลตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
(4) ผลประเมินสภาพแวดล้อมตามความเชื่อมโยง
วัตถุประสงค์ขั้นตอนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
กับมาตรฐานการ ควบคุมภายในและ QA

แบบM-R1

หมายเหต ุ แบบรายงานที่มีแถบสี คือ แบบรายงานทีต่้องสง่มหาวิทยาลัย โดยแบบรายงานทีม่ีแถบสีอ่อน เปน็แบบ
รายงานตามที่สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินกาํหนด 
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จากแผนภาพข้างต้น เป็นการแสดงสรุปภาพรวมการดําเนินงานตามแนวปฏิบัติตามกระบวนการบริหาร
ความเส่ียงและควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ โดยเริ่ม
จากผู้ปฏิบัติงาน/ กลุ่มงาน/ กอง/ งาน (แล้วแต่ความเหมาะสมของคณะ/หน่วยงานที่จะกําหนดว่าเป็นระดับใด) 
เป็นผู้พิจารณาผลการดําเนินงานในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบ แล้วเสนอให้ผู้บริหารของคณะ/หน่วยงานใช้
ประกอบการพิจารณาระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อระบุเป็นความเสี่ยงของคณะ/หน่วยงาน หรือเสนอต่อให้
ระดับมหาวิทยาลัยพิจารณา ระบุเป็นความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย จากนั้น ในแต่ละระดับ ทั้งระดับคณะ/
หน่วยงาน และระดับมหาวิทยาลัย จึงดําเนินการประเมินและจัดลําดับความเสี่ยง เพื่อกําหนดแผนการจัดการ
ความเสี่ยง เพื่อให้เป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายการ
ดําเนินงานของหน่วยงาน และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน  

ในส่วนกระบวนการระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง และการประเมินและจัดลําดับความเสี่ยงระดับ
มหาวิทยาลัย หน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัย ได้แก่ สํานักวิทยบริการ สํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และ
หน่วยงานภายในสํานักงานอธิการบดี ภายใต้การกําดับดูแลของอธิการบดี รองอธิการบดี และ/หรือผู้ช่วย
อธิการบดี จะมีบทบาทสําคัญในการพิจารณาระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง และการประเมินและจัดลําดับความ
เสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ให้ครอบคลุมการดําเนินงานด้านต่าง ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งสามารถจําแนกเป็นด้าน
ต่าง ๆ ดังนี้ 

ดา้นการดาํเนนิงาน ผูก้าํกบัดแูล หนว่ยงานกลางที่รบัผิดชอบหลกั 
1. ดา้นการผลติบณัฑติ     

- ด้านวิชาการ - รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ - กองบริการการศกึษา  
- สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

   - สํานักงานบริหารบัณฑิตศึกษา 
- ด้านการพัฒนานักศึกษา - รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา - สํานักงานพัฒนานักศึกษา 

2. ด้านการวจิัย บริการวชิาการ 
และทาํนบุาํรงุศลิปวฒันธรรม 

- รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม - สํานักงานสง่เสริมบริหารงานวิจัย 
บริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรม 

3. ด้านการบริหารจัดการ 
- ด้านนโยบายและแผน และ

การงบประมาณ 
- ด้านคลังและทรัพย์สิน 
- ด้านการบริหารทรัพยากร

มนุษย์ 
- ด้านการบริหารทั่วไปและ

ชุมชนสัมพันธ์ 
 

- ด้านการบริหารกายภาพ
และสิ่งแวดล้อม 

- ด้านวิเทศสัมพันธ์ 
- ด้านกฎหมายและนิติการ 

  
- รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา 

 
- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน 
- รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

 
- รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์ 
- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และ

กิจการภายใน 
- รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและ

สิ่งแวดล้อม 
- รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์ 
- ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
- หัวหน้าสํานักงานกฎหมายและนิติการ 

  
- กองแผนงาน 

 
- กองคลัง 
- กองการเจ้าหน้าท่ี 

 
- กองกลาง 

 
 

- สํานักงานบริหารกายภาพและ
สิ่งแวดล้อม 

- สํานักงานวิเทศสมัพันธ์ 
- สํานักงานกฎหมายและนิติการ 

- ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาและสารสนเทศ 

- รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
การศึกษาและสารสนเทศ 

- สํานักงานประกนัคุณภาพการศึกษา
และสารสนเทศ 

  - ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ - สํานักวิทยบริการ 
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ดา้นการดาํเนนิงาน ผูก้าํกบัดแูล หนว่ยงานกลางที่รบัผิดชอบหลกั 
  - ผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์และ

เครือข่าย 
- สํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

ทั้งนี้ ในการดําเนินการ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักในแต่ละด้าน ควรจัดประชุมหารือร่วมกับคณะ/
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้การพิจารณาความเสี่ยงครอบคลุมการดําเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ทั้งใน
มติด้านยุทธศาสตร์ดําเนินงานและมติหน่วยงาน 
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บทที่ 3 หลกัเกณฑป์ระกอบพิจารณาความเสีย่ง 

การประเมนิสภาพแวดลอ้มของหนว่ยงาน 

การประเมินสภาพแวดล้อมของหน่วยงาน เป็นสิ่งที่คณะ/หน่วยงานต่างๆ ต้องพิจารณา ในกระบวนการ
ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง ภายหลังจากที่ผู้ปฏิบัติงาน/กลุ่มงาน/กอง/งาน (แล้วแต่ความเหมาะสมของคณะ/
หน่วยงานท่ีจะกําหนดว่าให้นําเสนอในระดับใด) นําเสนอข้อมูลปัญหา/อุปสรรค จากการปฏิบัติงาน หรือจากการ
ใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ต่อหน่วยงานต้นสังกัดแล้ว คณะ/หน่วยงาน จะต้องนําข้อมูลที่ได้ มาพิจารณาประเมิน
สภาพแวดล้อมของหน่วยงานตามความเชื่อมโยงวัตถุประสงค์ ขั้นตอนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยกับ
มาตรฐานการควบคุมภายในและการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งจะทําให้ทราบความเสี่ยงของหน่วยงาน 

ความเชื่อมโยงวัตถุประสงค์ ขั้นตอนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยกับมาตรฐานการควบคุมภายใน
และการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นเชื่อมโยงวัตถุประสงค์ ขั้นตอนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยด้าน
ต่างๆ ทั้งด้านการสร้างบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (การบริหารจัดการ
แทรกอยู่กับทุกด้าน) กับมาตรฐานการควบคุมภายในและการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อให้เห็นภาพ
ความเช่ือมโยงระหว่างการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน การประกันคุณภาพการศึกษา กับการดําเนินงาน
ตามกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะช่วยให้ลดขั้นตอนการในประเมินความเสี่ยงเพื่อการบริหารความเสี่ยง และการ
ประเมินผลการควบคุมภายในตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ให้เป็นกระบวนการเดียวกัน โดยพิจารณาจากผล
การดําเนินงานตามขั้นตอนด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย แล้วใช้ความเชื่อมโยงที่กําหนดเป็นตัวบ่งบอกความเสี่ยง 
ประกอบการระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงของหน่วยงาน  

ความเชื่อมโยงวัตถุประสงค์ ขั้นตอนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยกับมาตรฐานการควบคุมภายใน
และการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย สามารถแสดงรายละเอียดได้ ดังต่อไป 
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ความเชือ่มโยงวัตถุประสงค ์ขั้นตอนการดาํเนนิงานของมหาวทิยาลยักับมาตรฐานการควบคมุภายในและการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน 

1. ด้านการสร้างบัณฑิต 
วัตถุประสงค ์(เปา้ประสงค)์ :  บณัฑิตมคีวามรูค้วามสามารถ มคีณุธรรมจริยธรรม ใฝรู่ ้และมสีมรรถนะในการประกอบอาชีพเปน็ทีย่อมรบัของสังคม และอาจารยส์ามารถจดัการ

เรยีนรู้อยา่งมปีระสทิธิภาพและพฒันาตนเองให้พรอ้มทนัต่อพลวตัรของสังคม 
ขัน้ตอนหลัก วัตถปุระสงคข์ัน้ตอนหลัก มาตรการ ตัวบง่ชี ้ 

(มาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้ง) 
หนว่ย
นบั 

ระดบั 
ตัวบง่ชี ้

หนว่ยงานหลกั หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ความเชือ่มโยง QA กบั IC 
ตัวบง่ชี ้ 

QA 
องคป์ระกอบ 

 IC 
จุดที ่

ประเมนิ IC 
รายละเอยีด 

ย่อย IC 
1. สรา้งและ/หรือพฒันา
หลกัสตูร และบริหาร
หลกัสตูร 

1) เพื่อให้มีหลักสูตรที่
ทันสมัย ยืดหยุ่น มีความ
หลากหลาย ได้มาตรฐาน
ระดับสากล สอดคล้องกับ
ความต้องการของสังคม
และทิศทางการพัฒนา
ประเทศ 

1.2  - ร้อยละของหลักสูตร
ที่ได้มาตรฐานกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF) (สกอ. 
2.1 ข้อ 3) 

ร้อยละ กระบวนการ สํานักงานพัฒนาคุณภาพ
การศกึษา 

ทุกคณะ/วิทยาลัย/
วิทยาเขต 

2.1 ข้อ 3 3 3.1-3.2 3.1-3.2 

2) เพื่อให้การบริหาร
หลักสูตรทุกระดับเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพ 

1.3  - ระบบและกลไกการ
พัฒนาและบริหาร
หลักสูตร (สกอ. 2.1) 

คะแนน กระบวนการ สํานักงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

ทุกคณะ/วิทยาลัย/
วิทยาเขต 

2.1 ทุกข้อ 3 3.1-3.2 3.1-3.2 

 - ร้อยละของอาจารย์
ประจําหลักสูตรที่มี
ส่วนร่วมในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตาม 
และทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสูตร 
(TQF 1) 

ร้อยละ กระบวนการ สํานักงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

ทุกคณะ/วิทยาลัย/
วิทยาเขต 

- - - - 

2. บริหารจัดการ
ทรพัยากรเพื่อสนบัสนนุ
การดาํเนนิงาน 

                    

2.1 พัฒนาอาจารย์ 1) เพื่อให้อาจารย์มีความรู้
ความเข้าใจ ทักษะ และ
สมรรถนะทั้งด้านวิชาการ
และวิชาชีพ สามารถ

2.1,2.2,2.3,2.5  -  ระบบการพัฒนา
อาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน (สกอ. 
2.4) 

คะแนน กระบวนการ สํานักงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

ทุกคณะ/วิทยาลัย/
วิทยาเขต 

2.4 ทุกข้อ 1 1.3 1.3.4-5 
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ขัน้ตอนหลัก วัตถปุระสงคข์ัน้ตอนหลัก มาตรการ ตัวบง่ชี ้ 
(มาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้ง) 

หนว่ย
นบั 

ระดบั 
ตัวบง่ชี ้

หนว่ยงานหลกั หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ความเชือ่มโยง QA กบั IC 
ตัวบง่ชี ้ 

QA 
องคป์ระกอบ 

 IC 
จุดที ่

ประเมนิ IC 
รายละเอยีด 

ย่อย IC 
จัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ รวมทั้ง
สามารถวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรู้ที่
เหมาะสม และรองรับการ
เปิดประชาคมอาเซียน 

 2) เพื่อให้อาจารย์สามารถ
เป็นที่ปรึกษาให้แก่
นักศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและคุณภาพ 

2.3  - ระบบและกลไกการ
ให้คําปรึกษาและ
บริการด้านข้อมูล
ข่าวสาร (สกอ. 3.1) 

คะแนน กระบวนการ สํานักงานพัฒนา
นักศึกษา 

ทุกคณะ/วิทยาลัย/
วิทยาเขต 

3.1 ทุกข้อ 3 3.1-3.2 3.1-3.2 

 
3) เพื่อให้อาจารย์มีระดับ
คุณวุฒิทางการศึกษาและ
ตําแหน่งทางวิชาการใน
สัดส่วนที่เหมาะสมตาม
เกณฑ์คุณภาพการศึกษา 
 
 
 
 
 
 

2.4  - อาจารย์ประจําที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 
(สกอ. 2.2) 

คะแนน กระบวนการ กองการเจ้าหน้าที่ ทุกคณะ/วิทยาลัย/
วิทยาเขต 

- - - - 

 

 - อาจารย์ประจําที่
ดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการ (สกอ. 2.3) 

คะแนน กระบวนการ กองการเจ้าหน้าที่ ทุกคณะ/วิทยาลัย/
วิทยาเขต 

- - - - 

2.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ   
6.1 

  
 - ภาวะผู้นําของสภา
มหาวิทยาลัยและ
ผู้บริหารทุกระดับ 
(สกอ. 7.1) 

                
2.2.1 กําหนดนโยบาย
และแผนการดําเนินงาน
โดยเน้นการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
นําแผนสู่การปฏิบัติโดยมี
การติดตามและ
ประเมินผลการ

1) เพื่อให้มีระบบบริหาร
จัดการที่มีธรรมาภิบาล 

คะแนน กระบวนการ สํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย 

ทุกคณะ/วิทยาลัย/
วิทยาเขต 

7.1 ข้อ 2 1 1.1,1.2 1.1.5,1.2.7 
7.1 ข้อ 3 1 1.1 1.1.1 
7.1 ข้อ 3 5 5.9 5.9 
7.1 ข้อ 4 1 1.5 1.5.1-2 
7.1 ข้อ 4 4 4.6 4.6 
7.1 ข้อ 5 1 1.2 1.2.7 
7.1 ข้อ 6 4 4.7 4.7 
7.1 ข้อ 6 5 5.8 5.8 
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ขัน้ตอนหลัก วัตถปุระสงคข์ัน้ตอนหลัก มาตรการ ตัวบง่ชี ้ 
(มาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้ง) 

หนว่ย
นบั 

ระดบั 
ตัวบง่ชี ้

หนว่ยงานหลกั หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ความเชือ่มโยง QA กบั IC 
ตัวบง่ชี ้ 

QA 
องคป์ระกอบ 

 IC 
จุดที ่

ประเมนิ IC 
รายละเอยีด 

ย่อย IC 
ดําเนินงานตามแผน และ
ประเมินผลแผน 

 - ระดับความสําเร็จ 
ของระบบบริหาร
จัดการที่ดีและมีธรร
มาภิบาล 

ระดับ ผลผลิต สํานักงานสภา 
มหาวิทยาลัย 

ทุกคณะ/วิทยาลัย/ 
วิทยาเขต 

- 1 1.1 1.1.1-5 

 2) เพื่อให้มีแผนการ
ดําเนินงานด้านการสร้าง
บัณฑิตที่ตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
อย่างชัดเจน และถ่ายทอด
สู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม 

6.1.1,6.1.3  - กระบวนการพัฒนา
แผน (สกอ. 1.1) 

คะแนน กระบวนการ กองแผนงาน ทุกคณะ/วิทยาลัย/
วิทยาเขต/สํานัก 

1.1 ข้อ 1-4 2 2.1 2.1.1-2.2.3 

      1.1 ข้อ 6 5 5.3 5.3 
  

     

1.1 ข้อ 7 5 5.1,5.5,5.9 5.1,5.5,5.9 

  
  

3) เพื่อให้มีเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการกับ
สถาบันอุดมศึกษาและ
หน่วยงานทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ โดยเน้น
กลุ่มประเทศอาเซียน 

1.11 - กระบวนการพัฒนา
แผน (สกอ. 1.1) 

คะแนน กระบวนการ สํานักงานวิเทศสัมพันธ์ ทุกคณะ/วิทยาลัย/
วิทยาเขต/สํานัก 

1.1 ข้อ 8 5 5.2 5.2 

4) เพื่อให้มีระบบการ
ติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนที่
กําหนด สอดคล้องกับแนว
ทางการประเมินตาม
มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และ
ส่งผลให้การสร้างบัณฑิต
บรรลุตามเป้าหมายที่
กําหนด 

6.4  - ระบบบริหารความ
เสี่ยง (สกอ. 7.4)  

คะแนน กระบวนการ กองแผนงาน, สํานักงาน
ตรวจสอบภายใน 

ทุกคณะ/วิทยาลัย/
วิทยาเขต/สํานัก 

7.4 ข้อ 1 2 2.3 2.3.1 
  7.4 ข้อ 2-4 1 1.1 1.1.4 
  7.4 ข้อ 2 1 1.2 1.2.5-6 
  7.4 ข้อ 2 2 2.3 2.3.2 
  7.4 ข้อ 3 2 2.4 2.4.1-2 
  7.4 ข้อ 4 2 2.5 2.5.1-4 
  7.4 ข้อ 5 2 2.5 2.5.5 
  7.4 ข้อ 5 5 5.1,5.4,5.9 5.1,5.4,5.9 
  7.4 ข้อ 6 5 5.7 5.7 
  6.4.5-6  - ระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพภายใน 
(สกอ. 9.1) 

คะแนน กระบวนการ สํานักงานประกัน
คุณภาพการศึกษาและ
สารสนเทศ 

ทุกคณะ/วิทยาลัย/
วิทยาเขต/สํานัก 

9.1 ทุกข้อ 3 3.1-3.2 3.1-3.2 
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ขัน้ตอนหลัก วัตถปุระสงคข์ัน้ตอนหลัก มาตรการ ตัวบง่ชี ้ 
(มาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้ง) 

หนว่ย
นบั 

ระดบั 
ตัวบง่ชี ้

หนว่ยงานหลกั หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ความเชือ่มโยง QA กบั IC 
ตัวบง่ชี ้ 

QA 
องคป์ระกอบ 

 IC 
จุดที ่

ประเมนิ IC 
รายละเอยีด 

ย่อย IC 
2.2.2 ปรับปรุงโครงสร้าง
และกรอบอัตรากําลัง
ของส่วนงานและ
หน่วยงานภายใน 

 - เพื่อให้มีโครงสร้างและ
กรอบอัตรากําลังที่
เหมาะสม 

6.2  - มีโครงสร้างและ
กรอบอัตรากําลังที่
เหมาะสมของ
หน่วยงาน 

มี/ไม่มี กระบวนการ กองการเจ้าหน้าที่,   
กองแผนงาน 

ทุกคณะ/วิทยาลัย/
วิทยาเขต/สํานัก 

- 1 1.4 1.4.1-3 

2.2.3 พัฒนาระบบ
บริหารทรัพยากรมนุษย์
เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานด้านการสร้าง
บัณฑิต 

1) เพื่อให้มีระบบการ
บริหารงานบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส่ เป็น
ธรรม 

7.1  - ระบบการพัฒนา
อาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน (สกอ. 
2.4) 

คะแนน กระบวนการ กองการเจ้าหน้าที่ ทุกคณะ/วิทยาลัย/
วิทยาเขต/สํานัก 

- 1 1.6 1.6.1-4 

2) เพื่อให้บุคลากรทุกระดับ
มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะ 
และสมรรถนะทั้งด้านการ
ปฏิบัติงานและด้านวิชาชีพ 
สนับสนุนการดําเนินงาน
แบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 

7.2,7.3,7.7  - ร้อยละของบุคลากร
ที่มีสมรรถนะตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

ร้อยละ ผลผลิต กองการเจ้าหน้าที่ ทุกคณะ/วิทยาลัย/
วิทยาเขต/สํานัก 

2.4 ข้อ 4 1 1.3 1.3.1-5 
2.4 ข้อ 5 1 1.2 1.2.1-3 

3) เพื่อให้บุคลากรทุกระดับ
ได้รับการพัฒนาและมี
ความก้าวหน้าตามสายงาน 

7.4  - ร้อยละของบุคลากร
ที่มีความสุขในการ
ทํางาน 

ร้อยละ ผลลัพธ์ กองการเจ้าหน้าที่ ทุกคณะ/วิทยาลัย/
วิทยาเขต/สํานัก 

2.4 ข้อ 1 1 1.3 1.3.4 

 

4) เพื่อให้บุคลากรทุกระดับ
มีสวัสดิการและสวัสดิภาพ 
และทํางานในองค์กรอย่าง
มีความสุข 

7.5         

2.2.4 ปรับปรุงและ
จัดทํามาตรฐาน 
หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ
สําหรับการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้องกับการสร้าง
บัณฑิต โดยเน้นการ
จัดการความรู้ภายใน
องค์กร 

 - เพื่อให้การดําเนินงาน
เป็นไปตามมาตรฐาน 
กฎหมาย และระเบียบ
ข้อบังคับทีเ่กี่ยวข้องในด้าน
การสร้างบัณฑิต รวมทั้ง
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ 

6.1.3, 6.1.5  - การพัฒนาสถาบันสู่
สถาบันเรียนรู้ (สกอ. 
7.2) 

คะแนน กระบวนการ ทุกคณะ/วิทยาลัย/วิทยา
เขต/สํานัก 

กองบริการการศึกษา, 
สํานักงานพัฒนา
คุณภาพการศึกษา, 
สํานักงานบริหาร
บัณฑิตศึกษา และทุก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

7.2 ทุกข้อ 3 3.1-3.2 3.1-3.2 

 - ระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการที่มีต่อ
การดําเนินงานด้านการ
สร้างบัณฑิต 

ระดับ ผลลัพธ์ ทุกคณะ/วิทยาลัย/วิทยา
เขต/สํานัก 

กองบริการการศึกษา, 
สํานักงานพัฒนา
คุณภาพการศึกษา, 
สํานักงานบริหาร

- - - - 
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ขัน้ตอนหลัก วัตถปุระสงคข์ัน้ตอนหลัก มาตรการ ตัวบง่ชี ้ 
(มาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้ง) 

หนว่ย
นบั 

ระดบั 
ตัวบง่ชี ้

หนว่ยงานหลกั หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ความเชือ่มโยง QA กบั IC 
ตัวบง่ชี ้ 

QA 
องคป์ระกอบ 

 IC 
จุดที ่

ประเมนิ IC 
รายละเอยีด 

ย่อย IC 
บัณฑิตศึกษา และทุก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2.2.5 ส่งเสริมและ
สนับสนุนสิ่งสนับสนุน
การเรียนการสอนและ
แหล่งเรียนรู้สําหรับ
นักศึกษา 
 
 

 - เพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการ
เรียนการสอนและแหล่ง
เรียนรู้สําหรับนักศึกษา
อย่างพอเพียงและทั่วถึง 

1.6  - ห้องสมุด อุปกรณ์
การศึกษา และ
สภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้ (สกอ. 2.5) 

คะแนน กระบวนการ กองบริการการศึกษา,
สํานักงานบริหาร
บัณฑิตศึกษา,สํานักงาน
พัฒนานักศึกษา,สํานัก
คอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย,สํานักวิทย
บริการ 

ทุกคณะ/วิทยาลัย/
วิทยาเขต/สํานัก 

2.5 ทุกข้อ 3 3.1-3.2 3.1-3.2 

2.2.6 พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารและตัดสินใจที่
เกี่ยวข้องกับการผลิต
บัณฑิต 

 - เพื่อให้มีระบบ
สารสนเทศที่มีคุณภาพ มี
ความเชื่อมโยงกันระหว่าง
หน่วยงานภายในที่
เกี่ยวข้อง สําหรับการ
บริหารและตัดสินใจที่
เกี่ยวข้องกับการผลิต
บัณฑิต 

1.6,6.3,6.5  - ระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารและ
การตัดสินใจ (สกอ. 
7.3)  

คะแนน กระบวนการ สํานักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย,กองบริการ
การศึกษา,กองการ
เจ้าหน้าที่,กองคลัง,กอง
แผนงาน 

ทุกคณะ/วิทยาลัย/
วิทยาเขต/สํานัก 

7.3 ข้อ 2 4 4.1-4.4 4.1-4.4 
7.3 ข้อ 5 4 4.5 4.5 

2.2.7 ปรับปรุงกายภาพ 
ระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการของ
มหาวิทยาลัย ส่งเสริม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และพลังงาน สร้างพื้นที่
สีเขียวและลดภาวะโลก
ร้อน 

 - เพื่อให้มีระบบ
สาธารณูปการทางกายภาพ 
สําหรับคุณภาพชีวิตที่ดีของ
นักศึกษาและบุคลากร 

6.8  - ระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการที่มีต่อ
ระบบสาธารณูปการ 
การประหยัดพลังงาน
และการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมของ
มหาวิทยาลัย 

ระดับ ผลลัพธ์ สํานักงานบริหาร
กายภาพและสิ่งแวดล้อม 

ทุกคณะ/วิทยาลัย/
วิทยาเขต/สํานัก 

- 3 3.1-3.2 3.1-3.2 

2.2.8 พัฒนาระบบและ
กลไกการเงินและ
งบประมาณสนับสนุน
การดําเนินงาน 
 
 

 - เพื่อให้การบริหาร
การเงินและงบประมาณ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ที่เกี่ยวข้อง 

6.3  - ระบบและกลไก
การเงินและ
งบประมาณ (สกอ. 
8.1)  

คะแนน กระบวนการ กองแผนงาน,กองคลัง,
สํานักงานตรวจสอบ
ภายใน 

ทุกคณะ/วิทยาลัย/
วิทยาเขต/สํานัก 

8.1  
ข้อ 1-4 

1 1.1 1.1.2 

8.1 ทุกข้อ 3 3.3-3.6 3.3-3.6 
8.1 ข้อ 5 5 5.9 5.9 
8.1 ข้อ 6 3 3.3 3.7 
8.1 ข้อ 6 5 5.6,5.10.1-2 5.6,5.10.1-2 
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ขัน้ตอนหลัก วัตถปุระสงคข์ัน้ตอนหลัก มาตรการ ตัวบง่ชี ้ 
(มาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้ง) 

หนว่ย
นบั 

ระดบั 
ตัวบง่ชี ้

หนว่ยงานหลกั หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ความเชือ่มโยง QA กบั IC 
ตัวบง่ชี ้ 

QA 
องคป์ระกอบ 

 IC 
จุดที ่

ประเมนิ IC 
รายละเอยีด 

ย่อย IC 
 
 
 
 

8.1 ข้อ 7 5 5.9 
 

5.9 

3. ดาํเนินการรบันกัศกึษา                     
3.1 พัฒนาระบบสื่อสาร
และประชาสัมพันธ์
หลักสูตรและผลการ
ดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยต่อ
กลุ่มเป้าหมาย 

 - เพื่อให้ระบบการสื่อสาร
และประชาสัมพันธ์มี
ประสิทธิภาพ เพื่อการ
ถ่ายทอดนโยบาย แผนงาน 
ข้อมูลหลักสูตรการศึกษา 
และข่าวสารต่างๆ 
ตลอดจนการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีของ
มหาวิทยาลัย 

6.6  - ร้อยละของผลการ
รับนักศึกษาเทียบกับ
แผนที่กําหนด 

ร้อยละ กระบวนการ งานประชาสัมพันธ์ 
กองกลาง, งานรับเข้า
ศึกษา กองบริการ
การศึกษา, สํานักงาน
บริหารบัณฑิตศึกษา 

ทุกคณะ/วิทยาลัย/
วิทยาเขต 

- 3 3.1-3.2 3.1-3.2 

3.2 พัฒนาระบบการ
รับเข้าศึกษา 

 - เพื่อให้ขยายโอกาสทาง
การศึกษาและดึงดูด
นักเรียนผู้มีความสามารถ
พิเศษหรือผู้มีศักยภาพสูง 

1.1 งานรับเข้าศึกษา กอง
บริการการศึกษา 

ทุกคณะ/วิทยาลัย/
วิทยาเขต 

4. สรา้งและพัฒนาระบบและกลไกใหน้ักศกึษาคงอยู ่                     
4.1 ส่งเสริม สนับสนุน 
การปรับตัวในการใช้ชีวิต
ในมหาวิทยาลัยให้แก่
นักศึกษา 

 - เพื่อให้นักศึกษาสามารถ
ใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้
อย่างมีความสุขและเข้าคง
อยู่ในมหาวิทยาลัย 

1.13  - ร้อยละของนักศึกษา
คงอยู่หลังจากรับเข้า
ศึกษา 

ร้อยละ กระบวนการ สํานักงานพัฒนา
นักศึกษา 

ทุกหลักสูตรการศึกษา
ของคณะ/วิทยาลัย/
วิทยาเขต 

- 3 3.1-3.2 3.1-3.2 

4.2 ส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัด
สวัสดิการและการสร้าง
สวัสดิภาพให้แก่
นักศึกษา 

 - เพื่อให้นักศึกษามี
คุณภาพชีวิตที่ดี มีความ
ปลอดภัยและมีความสุข 

1.8 

5. จัดการเรียนการสอนและพัฒนานกัศกึษา                     
5.1 พัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอน

 - เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ 
ความสามารถ และทักษะ 

1.4,1.5  - ระบบและกลไกการ
จัดการเรียนการสอน 

คะแนน กระบวนการ ทุกคณะ/วิทยาลัย/วิทยา
เขต 

สํานักงานพัฒนา
คุณภาพการศึกษา,

2.6 ทุกข้อ 3 3.1-3.2 3.1-3.2 
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ขัน้ตอนหลัก วัตถปุระสงคข์ัน้ตอนหลัก มาตรการ ตัวบง่ชี ้ 
(มาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้ง) 

หนว่ย
นบั 

ระดบั 
ตัวบง่ชี ้

หนว่ยงานหลกั หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ความเชือ่มโยง QA กบั IC 
ตัวบง่ชี ้ 

QA 
องคป์ระกอบ 

 IC 
จุดที ่

ประเมนิ IC 
รายละเอยีด 

ย่อย IC 
ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอุดมศึกษา โดย
เน้นผู้เรียนเป็นสําคญั 
กระบวนการเรียนรู้ที่ให้
นักศึกษามีประสบการณ์
ในการทํางานจริง เรียนรู้
ร่วมกับชุมชน และ
รองรับการเปิดประชาคม
อาเซียน 
 

สามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้อย่างต่อเนื่อง 
และรองรับการเปิด
ประชาคมอาเซียน 

(สกอ. 2.6) สํานักงานบริหาร
บัณฑิตศึกษา  - ระดับความพึงพอใจ

ของผู้เรียนที่มีต่อ
คุณภาพการจัดการ
เรียนการสอน 

คะแนน กระบวนการ 

5.2 พัฒนากิจกรรม
นักศึกษาตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาทุกด้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - เพื่อให้นักศึกษามี
คุณธรรม จริยธรรมตาม
ลักษณะที่พึงประสงค์ 

1.7, 1.12  - ระบบและกลไกการ
ส่งเสริมกิจการ
นักศึกษา (สกอ. 3.2) 

คะแนน กระบวนการ สํานักงานพัฒนา
นักศึกษา 

ทุกคณะ/วิทยาลัย/
วิทยาเขต 

3.2 ทุกข้อ 3 3.1-3.2 3.1-3.2 

 - ระบบและกลไกการ
พัฒนาสัมฤทธิผลการ
เรียนตามคุณลักษณะ
ของบัณฑิต (สกอ. 2.7) 

คะแนน กระบวนการ สํานักงานพัฒนา
นักศึกษา 

ทุกคณะ/วิทยาลัย/
วิทยาเขต 

2.7 ทุกข้อ 3 3.1-3.2 3.1-3.2 

 - ระดับความสําเร็จ
ของการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมที่จัด
ให้กับนักศึกษา (สกอ. 
2.8) 

คะแนน กระบวนการ สํานักงานพัฒนา
นักศึกษา 

ทุกคณะ/วิทยาลัย/
วิทยาเขต 

2.8 
ข้อ 2 

1 1.2 1.2.3-4 

6. ประเมนิผลนกัศกึษา  - เพื่อให้ทราบผลการ
ดําเนินงานด้านการสร้าง
บัณฑิตของมหาวิทยาลัย
ตามแผนที่กําหนด และ
มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 

ทุกมาตรการใน
กลยุทธ์ที่ 1-2 

 - คุณภาพของบัณฑิต
ปริญญาตรี โทและเอก 
ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอุดมศึกษา
แห่งชาติ (สมศ. 2) 

คะแนน ผลผลิต ทุกคณะ/วิทยาลัย/วิทยา
เขต 

สํานักงานพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

สมศ.2 5 5.5 5.5 

 - ร้อยละบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีที่สอบผ่านใบ
ประกอบวิชาชีพ (กรณี
หลักสูตรที่มีวิชาชีพ) ใน

ร้อยละ ผลผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์
,คณะเภสัชศาสตร์,วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข,คณะพยาบาล

- - 5 5.5 5.5 
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ขัน้ตอนหลัก วัตถปุระสงคข์ัน้ตอนหลัก มาตรการ ตัวบง่ชี ้ 
(มาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้ง) 

หนว่ย
นบั 

ระดบั 
ตัวบง่ชี ้

หนว่ยงานหลกั หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ความเชือ่มโยง QA กบั IC 
ตัวบง่ชี ้ 

QA 
องคป์ระกอบ 

 IC 
จุดที ่

ประเมนิ IC 
รายละเอยีด 

ย่อย IC 
ครั้งแรก ศาสตร์ 
 - ร้อยละของผู้สําเร็จ
การศึกษาที่ได้งานทําตรง
สาขา 

ร้อยละ ผลผลิต ทุกคณะ/วิทยาลัย/วิทยา
เขต 

กองแผนงาน - 5 5.5 5.5 

 - บัณฑิตระดับปริญญา
ตรีที่ได้งานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี (สมศ. 1) 

ร้อยละ ผลผลิต ทุกคณะ/วิทยาลัย/วิทยา
เขต 

กองแผนงาน สมศ.1 5 5.5 5.5 

 - ร้อยละความพึงพอใจ
ของนายจ้างที่มีต่อ
ผู้สําเร็จการศึกษา 

ร้อยละ ผลลัพธ์ ทุกคณะ/วิทยาลัย/วิทยา
เขต 

กองแผนงาน, สํานักงาน
บริหารบัณฑิตศึกษา 

- 5 5.5 5.5 

 - ผลการพัฒนาบัณฑิต
ตามอัตลักษณ์ 

คะแนน ผลผลิต ทุกคณะ/วิทยาลัย/วิทยา
เขต 

กองแผนงาน - 5 5.5 5.5 

 - ดัชนีคุณภาพอาจารย์ : 
การพัฒนาคณาจารย์ 
(สมศ. 14) 

ระดับ ผลผลิต ทุกคณะ/วิทยาลัย/วิทยา
เขต 

สํานักงานพัฒนา
คุณภาพการศึกษา,กอง
การเจ้าหน้าที่ 

สมศ.14 5 5.5 5.5 

  หมายเหตุ QA หมายถึง ตัวบง่ชี้การประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย, IC หมายถึง เกณฑ์มาตรฐานตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ , สมศ. คือ ตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพภายนอกตามที่สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์กรมหาชน) กําหนด, สกอ. หมายถึง ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กําหนด 

 
2. ด้านการวิจัย 

วัตถุประสงค ์(เปา้ประสงค)์ :  มหาวทิยาลยัมอีงคค์วามรูแ้ละนวัตกรรมทีพ่ัฒนาขีดความสามารถของชุมชน และยกระดับความเปน็อยูข่องชมุชน 
ขั้นตอนหลกั วตัถุประสงคข์ัน้ตอนหลกั มาตรการ ตวับง่ชี ้(มาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้ง) หนว่ย

นับ 
ระดบั 
ตวับง่ชี ้

หนว่ยงานหลกั หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ความเชือ่มโยง QA กบั IC 
ตวับง่ชี ้ 

QA 
องค์ประกอบ 

 IC 
จดุที ่

ประเมิน IC 
รายละเอยีด 

ยอ่ย IC 
1. กาํหนดนโยบาย 
ประเดน็ โจทยก์ารวจิยั 

 -  เพื่อให้มีงานวิจัยที่สอดคล้องกับนโยบายของ
ประเทศ และสามารถแก้ปัญหาและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของชุมชนในท้องถิ่นให้เข้มแข็งและ
โดดเด่นเป็นชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย และ
สื่อสารเพื่อนําสู่การปฏิบัติ 

3.2  - ร้อยละของจํานวน
โครงการวิจัยที่ดําเนินการเทียบ
กับแผนที่กําหนด (ร้อยละของ
จํานวนการจัดสรรเทียบกับ
แผน) 

ร้อยละ กระบวนการ สํานักงานส่งเสริม
บริหารการวิจัย บริการ
วิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรม 

ทุกคณะ/วิทยาลัย/
วิทยาเขต/สํานัก 

1.1 ข้อ 1-4 2 2.1 2.1.1-3 

2. บริหารจดัการทรพัยากรเพือ่สนับสนนุการดาํเนนิงาน                     
2.1 พัฒนาระบบและ 1) เพื่อให้มีระบบกลไกการบริหารงานวิจัย 3.1  - ระบบและกลไกการพัฒนา คะแนน กระบวนการ สํานักงานส่งเสริม ทุกคณะ/วิทยาลัย/ 4.1 ทุกข้อ  3 3.1-3.2 3.1-3.2 
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ขั้นตอนหลกั วตัถุประสงคข์ัน้ตอนหลกั มาตรการ ตวับง่ชี ้(มาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้ง) หนว่ย
นับ 

ระดบั 
ตวับง่ชี ้

หนว่ยงานหลกั หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ความเชือ่มโยง QA กบั IC 
ตวับง่ชี ้ 

QA 
องค์ประกอบ 

 IC 
จดุที ่

ประเมิน IC 
รายละเอยีด 

ยอ่ย IC 
กลไกการบริหาร
งานวิจัย 

รวมทั้งทรัพยากรสนับสนุนการดําเนินการให้
สามารถดําเนินงานเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
(สกอ. 4.1) 

บริหารการวิจัย บริการ
วิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรม 

วิทยาเขต/สํานัก 8.1 ข้อ 1-4 1 1.1 1.1-2 

2) เพื่อให้มีงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของชุมชนในท้องถิ่นให้เข้มแข็งและ
โดดเด่นเป็นชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 

3.2  - เงินสนับสนุนงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ต่อจํานวน
อาจารย์ประจําและนักวิจัย 
(สกอ. 4.3) 

คะแนน กระบวนการ สํานักงานส่งเสริม
บริหารการวิจัย บริการ
วิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรม 

ทุกคณะ/วิทยาลัย/
วิทยาเขต/สํานัก 

4.1 ทุกข้อ 3 3.1-3.2 3.1-3.2 

3) เพื่อให้มีความร่วมมือด้านการวิจัยกับ
หน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ และเพิ่มขีด
ความสามารถในการแสวงหาแหล่งทุนวิจัย 

3.4 

4) เพื่อให้มีโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการวิจัย
ศูนย์ความเชี่ยวชาญอุทยานวิทยาศาสตร ์

3.5 

2.2 พัฒนานักวิจัย 
 
 

 -  เพื่อให้นักวิจัยได้พัฒนาขีดความสามารถใน
การทําวิจัย และได้สรา้งนักวิจัยรุ่นใหม่ 

3.3 

2.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการทั่วไปสนับสนุนการวิจัย                     
2.3.1 ปรับปรุง
โครงสร้างและกรอบ
อัตรากําลังของส่วน
งานและหน่วยงาน
ภายใน 

 - เพื่อให้มีโครงสร้างและกรอบอัตรากําลังที่
เหมาะสม 

6.2  - มีโครงสร้างและกรอบ
อัตรากําลังที่เหมาะสมของ
หน่วยงาน 

มี/ไม่มี กระบวนการ กองการเจ้าหน้าที่,
กองแผนงาน 

ทุกคณะ/วิทยาลัย/
วิทยาเขต/สํานัก 

- 1 1.4 1.4.1-3 

2.3.2 พัฒนาระบบ
บริหารทรัพยากร
มนุษย์เพื่อสนับสนุน
การดําเนินงานด้าน
การวิจัย 

1) เพื่อให้มีระบบการบริหารงานบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส่ เป็นธรรม 

7.1  - ระบบการพัฒนาอาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน 
(สกอ. 2.4) 

คะแนน กระบวนการ กองการเจ้าหน้าที่ ทุกคณะ/วิทยาลัย/
วิทยาเขต/สํานัก 

- 1 1.6 1.6.1-4 

2) เพื่อให้บุคลากรทุกระดับมีความรู้ความ
เข้าใจ ทักษะ และสมรรถนะทั้งด้านการ
ปฏิบัติงานและด้านวิชาชีพ สนับสนุนการ
ดําเนินงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 

7.2,7.3,7.7  - ร้อยละของบุคลากรที่มี
สมรรถนะตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

ร้อยละ ผลผลิต กองการเจ้าหน้าที่ ทุกคณะ/วิทยาลัย/
วิทยาเขต/สํานัก 

2.4 ข้อ 4 1 1.3 1.3.1-5 
2.4 ข้อ 5 1 1.2 1.2.1-3 

3) เพื่อให้บุคลากรทุกระดับได้รับการพัฒนา
และมีความก้าวหน้าตามสายงาน 

7.4  - ร้อยละของบุคลากรที่มี
ความสุขในการทํางาน 

ร้อยละ ผลลัพธ์ กองการเจ้าหน้าที่ ทุกคณะ/วิทยาลัย/
วิทยาเขต/สํานัก 

2.4 ข้อ 1 1 1.3 1.3.4 

4) เพื่อให้บุคลากรทุกระดับมีสวัสดิการและ
สวัสดิภาพ และทํางานในองค์กรอย่างมี
ความสุข 

7.5         
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ขั้นตอนหลกั วตัถุประสงคข์ัน้ตอนหลกั มาตรการ ตวับง่ชี ้(มาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้ง) หนว่ย
นับ 

ระดบั 
ตวับง่ชี ้

หนว่ยงานหลกั หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ความเชือ่มโยง QA กบั IC 
ตวับง่ชี ้ 

QA 
องค์ประกอบ 

 IC 
จดุที ่

ประเมิน IC 
รายละเอยีด 

ยอ่ย IC 
3. ดาํเนิน
โครงการวจิยัตาม
แผนที่กาํหนด 

1) เพื่อให้นักวิจัยสามารถดําเนิน
โครงการวิจัยแล้วเสร็จตามแผนที่กําหนด 
และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

-  - ร้อยละของจํานวน
โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

ร้อยละ ผลผลิต สํานักงานส่งเสริม
บริหารการวิจัย 
บริการวิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรม 
 
 

ทุกคณะ/วิทยาลัย/
วิทยาเขต/สํานัก 

1.1 ข้อ 5-8 5 5.1-5.9 5.1-5.9 

2) เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินในโครงการเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย เป็นไปตามระเบียบ 
ข้อบังคับทีเ่กี่ยวข้อง 

- - ร้อยละของจํานวน
โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

ร้อยละ ผลผลิต สํานักงานส่งเสริม
บริหารการวิจัย 
บริการวิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรม,กอง
คลัง,สํานักงาน
ตรวจสอบภายใน 

ทุกคณะ/วิทยาลัย/
วิทยาเขต/สํานัก 

8.1 ทุกข้อ 3 3.3-3.6 3.3-3.6 
    8.1 ข้อ 5 5 5.9 5.9 
    8.1 ข้อ 6 3 3.3 3.7 

  
  

8.1 ข้อ 6 5 5.6,5.10.1-
2 

5.6,5.10.1-
2 

  8.1 ข้อ 7 5 5.9 5.9 

4. การเผยแพร่
ผลการวิจยั 

1) เพื่อให้มีการเผยแพร่ ประยุกต์ใช้ จัดการ
ความรู้ การบูรณาการวิจัย การเรียนการ
สอน บริการวิชาการ เชื่อมโยงงานวิจัยสู่
อุตสาหกรรม 

3.6  - ระบบและกลไกจัดการ
ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ (สกอ. 4.2) 

คะแนน กระบวนการ สํานักงานส่งเสริม
บริหารการวิจัย 
บริการวิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรม 

ทุกคณะ/วิทยาลัย/
วิทยาเขต/สํานัก 

4.2 ทุกข้อ 3 3.1-3.2 3.1-3.2 

2) เพื่อให้มีการบริหารจัดการทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

3.7 

5. ประเมนิผล
งานวจิัย 

 - เพื่อให้ทราบผลการดําเนินงานด้านการ
วิจัยของมหาวิทยาลัยตามแผนที่กําหนด และ
มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 

ทุก
มาตรการ
ในกลยุทธ์
ที่ 3 

 - งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ (สมศ. 5)  

ร้อยละ ผลลัพธ์ สํานักงานส่งเสริม
บริหารการวิจัย 
บริการวิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรม 

ทุกคณะ/วิทยาลัย/
วิทยาเขต/สํานัก 

สมศ.5 5 5.5 5.5 

 - งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่นําไปใช้
ประโยชน์ (สมศ. 6) 

ร้อยละ ผลลัพธ์ สมศ.6 5 5.5 5.5 

 - ผลงานวิชาการที่ได้รับการ
รับรองคุณภาพ (สมศ. 7) 

ร้อยละ ผลลัพธ์ สมศ.7 5 5.5 5.5 

  หมายเหตุ QA หมายถึง ตัวบง่ชี้การประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย, IC หมายถึง เกณฑ์มาตรฐานตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ , สมศ. คือ ตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพภายนอกตามที่สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์กรมหาชน) กําหนด, สกอ. หมายถึง ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กําหนด 
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3. ด้านการบริการวิชาการ 
วัตถุประสงค ์(เปา้ประสงค)์ :  มหาวทิยาลยัมรีะบบและกลไกการบรหิารงานบริการวชิาการทีส่ามารถยกระดบัคณุภาพชวีิตของประชาชนในเขตอสีานใตแ้ละอนุภมูภิาคลุม่แมน่้ํา

โขง 
ขัน้ตอนหลัก วัตถปุระสงคข์ัน้ตอนหลัก มาตรการ ตัวบง่ชี ้(มาตรฐานทีเ่กี่ยวขอ้ง) หนว่ย

นบั 
ระดบั 
ตัวบง่ชี ้

หนว่ยงานหลกั หนว่ยงานที่
เกีย่วขอ้ง 

ความเชือ่มโยง QA กบั IC 
ตัวบง่ชี ้ 

QA 
องคป์ระกอบ 

 IC 
จุดที ่

ประเมนิ IC 
รายละเอยีด 

ย่อย IC 
1. กาํหนดนโยบาย 
ประเดน็ หัวขอ้การ
บริการวชิาการ 

 -  เพื่อให้มีงานบริการวิชาการที่
สอดคล้องกับนโยบายของประเทศ และ
สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในเขตอีสานใต้และอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น้ําโขง 

-  - ร้อยละของจํานวนโครงการที่
ดําเนินการเทียบกับแผนที่กําหนด 
(ร้อยละของจํานวนการจัดสรร
เทียบกับแผน) 

ร้อยละ กระบวนการ สํานักงานส่งเสริม
บริหารการวิจัย 
บริการวิชาการ
และ
ศิลปวัฒนธรรม 

ทุกคณะ/วิทยาลัย/
วิทยาเขต/สํานัก 

1.1 ข้อ 1-4 2 2.1 2.1.1-3 

2. บริหารจัดการทรพัยากรเพือ่สนบัสนนุการดาํเนินงาน                     
2.1 พัฒนาระบบ
และกลไกการ
บริหารงานบริการ
วิชาการ 

 - เพื่อให้มีระบบและกลไกการบริหารงาน
บริการวิชาการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้
เกิดการบูรณาการกับการวิจัยและการ
เรียนการสอน 

4.1  - ระบบและกลไกการบริการทาง
วิชาการแก่สังคม (สกอ. 5.1) 

คะแนน กระบวนการ สํานักงานส่งเสริม
บริหารการวิจัย 
บริการวิชาการ
และ
ศิลปวัฒนธรรม 

ทุกคณะ/วิทยาลัย/
วิทยาเขต/สํานัก 

4.1 ทุกข้อ 3 3.1-3.2 3.1-3.2 

2.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการทั่วไปสนับสนุนการบริการวิชาการ                     
2.2.1 ปรับปรุง
โครงสร้างและกรอบ
อัตรากําลังของส่วน
งานและหน่วยงาน
ภายใน 

 - เพื่อให้มีโครงสร้างและกรอบ
อัตรากําลังที่เหมาะสม 

6.2  - มีโครงสร้างและกรอบ
อัตรากําลังที่เหมาะสมของ
หน่วยงาน 

มี/ไม่มี กระบวนการ กองการ
เจ้าหน้าที่,กอง
แผนงาน 

ทุกคณะ/วิทยาลัย/
วิทยาเขต/สํานัก 

- 1 1.4 1.4.1-3 

2.2.2 พัฒนาระบบ
บริหารทรัพยากร
มนุษย์เพื่อสนับสนุน
การดําเนินงานด้าน
การบริการวิชาการ 

1) เพื่อให้มีระบบการบริหารงานบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส่ เป็นธรรม 
 
 
 

7.1  - ระบบการพัฒนาอาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน (สกอ. 
2.4) 

คะแนน กระบวนการ กองการ
เจ้าหน้าที่ 

ทุกคณะ/วิทยาลัย/
วิทยาเขต/สํานัก 

- 1 1.6 1.6.1-4 

2) เพื่อให้บุคลากรทุกระดับมีความรู้ความ
เข้าใจ ทักษะ และสมรรถนะทั้งด้านการ
ปฏิบัติงานและด้านวิชาชีพ สนับสนุนการ
ดําเนินงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 

7.2,7.3,7.7  - ร้อยละของบุคลากรที่มี
สมรรถนะตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ร้อยละ ผลผลิต กองการ
เจ้าหน้าที่ 

ทุกคณะ/วิทยาลัย/
วิทยาเขต/สํานัก 

2.4 ข้อ 4 1 1.3 1.3.1-5 
2.4 ข้อ 5 1 1.2 1.2.1-3 
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ขัน้ตอนหลัก วัตถปุระสงคข์ัน้ตอนหลัก มาตรการ ตัวบง่ชี ้(มาตรฐานทีเ่กี่ยวขอ้ง) หนว่ย
นบั 

ระดบั 
ตัวบง่ชี ้

หนว่ยงานหลกั หนว่ยงานที่
เกีย่วขอ้ง 

ความเชือ่มโยง QA กบั IC 
ตัวบง่ชี ้ 

QA 
องคป์ระกอบ 

 IC 
จุดที ่

ประเมนิ IC 
รายละเอยีด 

ย่อย IC 

 
3) เพื่อให้บุคลากรทุกระดับได้รับการ
พัฒนาและมีความก้าวหน้าตามสายงาน 

7.4  - ร้อยละของบุคลากรที่มี
ความสุขในการทํางาน 

ร้อยละ ผลลัพธ์ กองการ
เจ้าหน้าที่ 

ทุกคณะ/วิทยาลัย/
วิทยาเขต/สํานัก 

2.4 ข้อ 1 1 1.3 1.3.4 

 
4) เพื่อให้บุคลากรทุกระดับมีสวัสดิการ
และสวัสดิภาพ และทํางานในองค์กร
อย่างมีความสุข 

7.5         

2.2.3 พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารและตัดสินใจ
ที่เกี่ยวข้องกับการ
ดําเนินงาน 

 - เพื่อให้มีระบบสารสนเทศที่มีคุณภาพ 
มีความเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงาน
ภายในที่เกี่ยวข้อง สําหรับการบริหารและ
ตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน 

1.6,6.3,6.5  - ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการตัดสินใจ (สกอ. 
7.3)  

คะแนน กระบวนการ สํานัก
คอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย, 

ทุกคณะ/วิทยาลัย/
วิทยาเขต/สํานัก 

7.3 ข้อ 2 4 4.1-4.4 4.1-4.4 
7.3 ข้อ 5 4 4.5 4.5 

2.2.4 พัฒนาระบบ
และกลไกการเงิน
และงบประมาณ
สนับสนุนการ
ดําเนินงาน 

 - เพื่อให้การบริหารการเงินและ
งบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 

6.3  - ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ (สกอ. 8.1)  

คะแนน กระบวนการ กองแผนงาน, 
กองคลัง 

ทุกคณะ/วิทยาลัย/
วิทยาเขต/สํานัก 

8.1 ข้อ 1-4 1 1.1 1.1-2 

3. ดาํเนนิโครงการ
บรกิารวชิาการตาม
แผนทีก่าํหนด 

1) เพื่อให้ผู้รับผิดชอบโครงการสามารถ
ดําเนินโครงการวิจัยแล้วเสร็จตามแผนที่
กําหนด และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

-  - ร้อยละของจํานวนโครงการ
บริการวิชาการที่แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด 

ร้อยละ ผลผลิต สํานักงานส่งเสริม
บริหารการวิจัย 
บริการวิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรมงาน 

ทุกคณะ/วิทยาลัย/
วิทยาเขต/สํานัก 

1.1 ข้อ 5-8 5 5.1-5.9 5.1-5.9 

2) เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินในโครงการเป็นไป 
ด้วยความเรียบร้อย เป็นไปตามระเบียบ 
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

    

สํานักงานส่งเสริม
บริหารการวิจัย 
บริการวิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรม,
กองคลัง,สํานักงาน
ตรวจสอบภายใน 
 

ทุกคณะ/วิทยาลัย/
วิทยาเขต/สํานัก 

8.1 ทุกข้อ 3 3.3-3.6 3.3-3.6 
  8.1 ข้อ 5 5 5.9 5.9 
  8.1 ข้อ 6 3 3.3 3.7 
  8.1 ข้อ 6 5 5.6,5.10.1-2 5.6,5.10.1-2 
  8.1 ข้อ 7 5 5.9 5.9 
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ขัน้ตอนหลัก วัตถปุระสงคข์ัน้ตอนหลัก มาตรการ ตัวบง่ชี ้(มาตรฐานทีเ่กี่ยวขอ้ง) หนว่ย
นบั 

ระดบั 
ตัวบง่ชี ้

หนว่ยงานหลกั หนว่ยงานที่
เกีย่วขอ้ง 

ความเชือ่มโยง QA กบั IC 
ตัวบง่ชี ้ 

QA 
องคป์ระกอบ 

 IC 
จุดที ่

ประเมนิ IC 
รายละเอยีด 

ย่อย IC 
  3) เพื่อให้มีถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีที่

เหมาะสมบนฐานวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงาม 
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและการพึ่งพา
ตนเองของชุมชนท้องถิ่น 

4.4  - กระบวนการบริการทางวิชาการ
ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม (สกอ. 
5.2) 

คะแนน กระบวนการ สํานักงานส่งเสริม
บริหารการวิจัย 
บริการวิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรม 

ทุกคณะ/วิทยาลัย/
วิทยาเขต/สํานัก 

5.2 ทุกข้อ 3 3.1-3.2 3.1-3.2 

  4) เพื่อให้มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กับชุมชน หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนภาค
ธุรกิจอุตสาหกรรม เพื่อการเรียนรู้และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม 

4.3 

  5) เพื่อให้มีการสร้างเสริมสุขภาวะและบริการ
สุขภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน 

4.5 

  6) เพื่อให้มีการสร้างความเข้มแข็งของ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่เป้าหมาย 
เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของเด็ก 
เยาวชนและชุมชน 
 

4.6 

4. ประเมนิผลการ
ใหบ้รกิารวชิาการ 

 - เพื่อให้ทราบผลการดําเนินงานด้านการ
บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยตามแผน
ที่กําหนด และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 

ทุก
มาตรการ
ในกลยุทธ์
ที่ 4 

ผลการเรียนรู้และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนหรือ
องค์กรภายนอก (สมศ. 9) 

คะแนน ผลลัพธ์ สํานักงานส่งเสริม
บริหารการวิจัย 
บริการวิชาการ
และ
ศิลปวัฒนธรรม 

ทุกคณะ/วิทยาลัย/
วิทยาเขต/สํานัก 

สมศ.9 5 5.5 5.5 

 - ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่
รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อ
ประโยชน์จากบริการ 

ร้อยละ ผลลัพธ์ - 5 5.5 5.5 

   หมายเหตุ QA หมายถึง ตัวบง่ชี้การประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย, IC หมายถึง เกณฑ์มาตรฐานตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ , สมศ. คือ ตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพภายนอกตามที่สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์กรมหาชน) กําหนด, สกอ. หมายถึง ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กําหนด 
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4. ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
วัตถุประสงค ์(เปา้ประสงค)์ :  มหาวทิยาลยัเปน็แหลง่เรยีนรู้ดา้นศลิปวฒันธรรมของทอ้งถิน่ และประเทศในอาเซยีน 

ขัน้ตอนหลัก วัตถปุระสงคข์ัน้ตอนหลัก มาตรการ ตัวบง่ชี ้(มาตรฐานทีเ่กี่ยวขอ้ง) หนว่ย
นบั 

ระดบั 
ตัวบง่ชี ้

หนว่ยงานหลกั หนว่ยงานที่
เกีย่วขอ้ง 

ความเชือ่มโยง QA กบั IC 
ตัวบง่ชี ้ 

QA 
องคป์ระกอบ 

 IC 
จุดที ่

ประเมนิ IC 
รายละเอยีด 

ย่อย IC 
1. กาํหนดนโยบาย 
ประเดน็ หัวขอ้การ
ทํานบุาํรงุ
ศลิปวัฒนธรรม 

 -  เพื่อให้มีงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่
สอดคล้องกับนโยบายของประเทศ และ
ส่งผลให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น และประเทศ
ในอาเซียน 

-  - ร้อยละของจํานวนโครงการที่
ดําเนินการเทียบกับแผนที่
กําหนด (ร้อยละของจํานวนการ
จัดสรรเทียบกับแผน) 

ร้อยละ กระบวนการ สํานักงานส่งเสริม
บริหารการวิจัย 
บริการวิชาการ
และ
ศิลปวัฒนธรรม 

ทุกคณะ/วิทยาลัย/
วิทยาเขต/สํานัก 

1.1 ข้อ 1-4 2 2.1 2.1.1-3 

2. บริหารจัดการทรพัยากรเพือ่สนบัสนนุการดาํเนินงาน                     
2.1 พัฒนาระบบ
และกลไกการ
บริหารงานทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 - เพื่อให้มีระบบและกลไกการบริหารงาน
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมให้มี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการบูรณาการกับ
การวิจัย การเรียนการสอน และกิจกรรม
นักศึกษา 

5.1  - ระบบและกลไกการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม (สกอ. 6.1) 

คะแนน กระบวนการ สํานักงานส่งเสริม
บริหารการวิจัย 
บริการวิชาการ
และ
ศิลปวัฒนธรรม 

ทุกคณะ/วิทยาลัย/
วิทยาเขต/สํานัก 

4.1 ทุกข้อ 3 3.1-3.2 3.1-3.2 

2.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการทั่วไปสนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม                    
2.2.1 ปรับปรุง
โครงสร้างและกรอบ
อัตรากําลังของส่วน
งานและหน่วยงาน
ภายใน 

 - เพื่อให้มีโครงสร้างและกรอบอัตรากําลัง
ที่เหมาะสม 

6.2  - มีโครงสร้างและกรอบ
อัตรากําลังที่เหมาะสมของ
หน่วยงาน 

มี/ไม่มี กระบวนการ กองการ
เจ้าหน้าที่,กอง
แผนงาน 

ทุกคณะ/วิทยาลัย/
วิทยาเขต/สํานัก 

- 1 1.4 1.4.1-3 

2.2.2 พัฒนาระบบ
บริหารทรัพยากร
มนุษย์เพื่อสนับสนุน
การดําเนินงานด้าน
การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

1) เพื่อให้มีระบบการบริหารงานบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส่ เป็นธรรม 
 
 
 
 

7.1  - ระบบการพัฒนาอาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน (สกอ. 
2.4) 

คะแนน กระบวนการ กองการ
เจ้าหน้าที่ 

ทุกคณะ/วิทยาลัย/
วิทยาเขต/สํานัก 

- 1 1.6 1.6.1-4 

2) เพื่อให้บุคลากรทุกระดับมีความรู้ความ
เข้าใจ ทักษะ และสมรรถนะทั้งด้านการ
ปฏิบัติงานและด้านวิชาชีพ สนับสนุนการ
ดําเนินงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 

7.2,7.3,7.7  - ร้อยละของบุคลากรที่มี
สมรรถนะตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ร้อยละ ผลผลิต กองการ
เจ้าหน้าที่ 

ทุกคณะ/วิทยาลัย/
วิทยาเขต/สํานัก 

2.4 ข้อ 4 1 1.3 1.3.1-5 

 3) เพื่อให้บุคลากรทุกระดับได้รับการ 7.4  - ร้อยละของบุคลากรที่มี ร้อยละ ผลลัพธ์ กองการ ทุกคณะ/วิทยาลัย/ 2.4 ข้อ 5 1 1.2 1.2.1-3 
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ขัน้ตอนหลัก วัตถปุระสงคข์ัน้ตอนหลัก มาตรการ ตัวบง่ชี ้(มาตรฐานทีเ่กี่ยวขอ้ง) หนว่ย
นบั 

ระดบั 
ตัวบง่ชี ้

หนว่ยงานหลกั หนว่ยงานที่
เกีย่วขอ้ง 

ความเชือ่มโยง QA กบั IC 
ตัวบง่ชี ้ 

QA 
องคป์ระกอบ 

 IC 
จุดที ่

ประเมนิ IC 
รายละเอยีด 

ย่อย IC 
พัฒนาและมีความก้าวหน้าตามสายงาน ความสุขในการทํางาน เจ้าหน้าที่ วิทยาเขต/สํานัก 

 
4) เพื่อให้บุคลากรทุกระดับมีสวัสดิการ
และสวัสดิภาพ และทํางานในองค์กรอย่าง
มีความสุข 

7.5 2.4 ข้อ 1 1 1.3 1.3.4 

2.2.3 พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารและตัดสินใจ
ที่เกี่ยวข้องกับการ
ดําเนินงาน 

 - เพื่อให้มีระบบสารสนเทศที่มีคุณภาพ มี
ความเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงาน
ภายในที่เกี่ยวข้อง สําหรับการบริหารและ
ตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน 

1.6,6.3,6.5  - ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการตัดสินใจ (สกอ. 
7.3)  

คะแนน กระบวนการ สํานัก
คอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย,
สํานักงานส่งเสริม
บริหารการวิจัย 
บริการวิชาการ
และ
ศิลปวัฒนธรรม 

ทุกคณะ/วิทยาลัย/
วิทยาเขต/สํานัก 

7.3 ข้อ 2 4 4.1-4.4 4.1-4.4 
7.3 ข้อ 5 4 4.5 4.5 

2.2.4 พัฒนาระบบ
และกลไกการเงิน
และงบประมาณ
สนับสนุนการ
ดําเนินงาน 
 
 
 
 

 - เพื่อให้การบริหารการเงินและ
งบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 

6.3  - ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ (สกอ. 8.1)  

คะแนน กระบวนการ กองแผนงาน,
สํานักงาน
ตรวจสอบภายใน
,สํานักงาน
ส่งเสริมบริหาร
การวิจัย บริการ
วิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรม 

ทุกคณะ/วิทยาลัย/
วิทยาเขต/สํานัก 

8.1 ข้อ 1-4 1 1.1 1.1-2 

3. ดาํเนินโครงการ
ทํานบุาํรงุ
ศลิปวัฒนธรรมตาม
แผนที่กาํหนด 

1) เพื่อให้ผู้รับผิดชอบโครงการสามารถ
ดําเนินโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
แล้วเสร็จตามแผนที่กําหนด และบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

   - ร้อยละของจํานวนโครงการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่แล้ว
เสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด 

ร้อยละ ผลผลิต สํานักงานส่งเสริม
บริหารการวิจัย 
บริการวิชาการ
และ
ศิลปวัฒนธรรม 

ทุกคณะ/วิทยาลัย/
วิทยาเขต/สํานัก 

1.1 ข้อ 5-8 5 5.1-5.9 5.1-5.9 

2) เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินในโครงการ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นไปตาม
ระเบียบ ข้อบังคบัที่เกี่ยวข้อง 

สํานักงานส่งเสริม
บริหารการวิจัย 
บริการวิชาการ

ทุกคณะ/วิทยาลัย/
วิทยาเขต/สํานัก 

8.1 ทุกข้อ 3 3.3-3.6 3.3-3.6 
8.1 ข้อ 5 5 5.9 5.9 
8.1 ข้อ 6 3 3.3 3.7 
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ขัน้ตอนหลัก วัตถปุระสงคข์ัน้ตอนหลัก มาตรการ ตัวบง่ชี ้(มาตรฐานทีเ่กี่ยวขอ้ง) หนว่ย
นบั 

ระดบั 
ตัวบง่ชี ้

หนว่ยงานหลกั หนว่ยงานที่
เกีย่วขอ้ง 

ความเชือ่มโยง QA กบั IC 
ตัวบง่ชี ้ 

QA 
องคป์ระกอบ 

 IC 
จุดที ่

ประเมนิ IC 
รายละเอยีด 

ย่อย IC 
และ
ศิลปวัฒนธรรม,
กองคลัง,
สํานักงาน
ตรวจสอบภายใน 

8.1 ข้อ 6 5 5.6,5.10.1-2 5.6,5.10.1-2 
8.1 ข้อ 7 5 5.9 5.9 

  3) เพื่อให้มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัย รวบรวม
และเผยแพร่องค์ความรู้และภูมิปัญญาด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณี 
โดยเน้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและ
ภูมิภาคลุ่มน้ําโขง และประเทศในอาเซียน 

5.2  - การส่งเสริมและสนับสนุนด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ. 10) 

คะแนน กระบวนการ สํานักงานส่งเสริม
บริหารการวิจัย 
บริการวิชาการ
และ
ศิลปวัฒนธรรม, 
สํานักงานพัฒนา
นักศึกษา 

ทุกคณะ/วิทยาลัย/
วิทยาเขต/สํานัก 

สมศ.10 3 3.1-3.2 3.1-3.2 

  4) เพื่อให้มีการจัดการความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

5.3 

  5) เพื่อให้มีนักศึกษาและบุคลากรตระหนักถึง
คุณค่าของขนบธรรมเนียมประเพณี 
วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และมี
สุนทรียภาพทางศิลปะ ตลอดจนรู้เท่าทัน
วัฒนธรรมของประเทศต่างๆ 

5.4 

4. ประเมนิผลการ
ทํานบุาํรงุ
ศลิปวัฒนธรรม 

 - เพื่อให้ทราบผลการดําเนินงานด้านการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย
ตามแผนที่กําหนด และมาตรฐานที่
เกี่ยวข้อง 

ทุก
มาตรการ
ในกลยุทธ์
ที่ 5 

 - ระดับความสําเร็จในการเป็น
แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

ระดับ ผลลัพธ์ สํานักงานส่งเสริม
บริหารการวิจัย 
บริการวิชาการ
และ
ศิลปวัฒนธรรม 

ทุกคณะ/วิทยาลัย/
วิทยาเขต/สํานัก 

- 5 5.5 5.5 

   
  หมายเหตุ QA หมายถึง ตัวบง่ชี้การประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย, IC หมายถึง เกณฑ์มาตรฐานตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ , สมศ. คือ ตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพภายนอกตามที่สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์กรมหาชน) กําหนด, สกอ. หมายถึง ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กําหนด 
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ความเชือ่มโยงมาตรฐานการควบคมุภายในและตวับ่งชี้การประกนัคณุภาพภายใน มหาวทิยาลยัอุบลราชธาน ี

มาตรฐานการควบคมุภายใน ตัวบง่ชีก้ารประกันคณุภาพ (QA) 
องคป์ระกอบ/จดุทีป่ระเมนิ รายละเอยีดย่อยตามมาตรฐานองคป์ระกอบการควบคมุภายใน ตัวบง่ชี ้ รายละเอยีดย่อยตามเกณฑต์วับง่ชี ้QA 

1.   สภาพแวดลอ้มการควบคมุ       
1.1 ปรัชญาและรูปแบบการทํางาน

ของผู้บริหาร 
1.1.1 มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในองค์กร รวมทั้งการติดตามผล 
การตรวจสอบและการประเมินผล ทั้งจากการตรวจสอบภายในและการตรวจสอบ
ภายนอก 

7.1.3 ผู้บริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสาร
แผนและผลการดําเนินงานของหน่วยงานไปยังบคุลากรของหน่วยงาน 

  1.1.2 มีทัศนคติที่เหมาะสมต่อการรายงานทางการเงิน งบประมาณ และการดําเนินงาน 8.1.1 มีแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
    1.1.2 มีทัศนคติที่เหมาะสมต่อการรายงานทางการเงิน งบประมาณ และการดําเนินงาน 8.1.2 มีแนวทางการจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรรและการวางแผนการใช้เงิน

อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้  
    1.1.2 มีทัศนคติที่เหมาะสมต่อการรายงานทางการเงิน งบประมาณ และการดําเนินงาน 8.1.3 มีงบประมาณประจําปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาหน่วยงาน

ภายในมหาวิทยาลัย 
    1.1.2 มีทัศนคติที่เหมาะสมต่อการรายงานทางการเงิน งบประมาณ และการดําเนินงาน 8.1.4 มีการจัดทํารายงานการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
    1.1.2 มีทัศนคติที่เหมาะสมต่อการรายงานทางการเงิน งบประมาณ และการดําเนินงาน 8.1.4 มีการจัดทํารายงานการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
    1.1.3 มีทัศนคติและการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อการกระจายอํานาจ 7.1.4 ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อํานาจในการตัดสินใจแก่

บุคลากรตามความเหมาะสม 
    1.1.4 มีทัศนคติที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยงจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่

เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ และการพิจารณาวิธีการลดหรือป้องกันความเสี่ยง 
7.4.2 มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้านตามบริบทของ

มหาวิทยาลัย 
    1.1.4 มีทัศนคติที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยงจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่

เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ และการพิจารณาวิธีการลดหรือป้องกันความเสี่ยง 
7.4.3 มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์

ความเสี่ยง 
    1.1.4 มีทัศนคติที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยงจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่

เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ และการพิจารณาวิธีการลดหรือป้องกันความเสี่ยง 
7.4.4 มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน 

    
 
 
 
 
 

1.1.5 มีความมุ่งมั่นที่จะใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน (Performance – 
Based Management) 

7.1.2 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับมี
ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนําข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนา
หน่วยงาน 

1.2 ความซื่อสัตย์และจริยธรรม 1.2.1 มีข้อกําหนดด้านจริยธรรมและบทลงโทษเป็นลายลักษณ์อักษร และเวียนให้
พนักงานทุกคนลงนามรับทราบเป็นครั้งคราว 

2.4.5 มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนและดูแลควบคุมให้คณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 

    1.2.2 ฝ่ายบริหารส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความสําคญัของความ
ซื่อสัตย์และจริยธรรม   

2.4.5 มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนและดูแลควบคุมให้คณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 
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มาตรฐานการควบคมุภายใน ตัวบง่ชีก้ารประกันคณุภาพ (QA) 
องคป์ระกอบ/จดุทีป่ระเมนิ รายละเอยีดย่อยตามมาตรฐานองคป์ระกอบการควบคมุภายใน ตัวบง่ชี ้ รายละเอยีดย่อยตามเกณฑต์วับง่ชี ้QA 

    1.2.3 ฝ่ายบริหารกําหนดสิ่งจูงใจที่ยุติธรรมและจําเป็นเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานจะมีความ
ซื่อสัตย์และถือปฏิบัติตามจริยธรรม 

2.4.5 มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนและดูแลควบคุมให้คณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 

    1.2.3 ฝ่ายบริหารกําหนดสิ่งจูงใจที่ยุติธรรมและจําเป็นเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานจะมีความ
ซื่อสัตย์และถือปฏิบัติตามจริยธรรม 

2.8.2 มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริม
ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้งสถาบนั 

    1.2.4 พนักงานทราบและเข้าใจลักษณะของพฤติกรรมที่ยอมรับและไม่ยอมรับและ
บทลงโทษตามข้อกําหนดด้านจริยธรรม และแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง 

2.8.2 มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริม
ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้งสถาบนั 

    1.2.5 ฝ่ายบริหารดําเนินการโดยเร่งด่วนเมื่อมีสัญญาณแจ้งว่าอาจมีปัญหาเรื่องความ
ซื่อสัตย์และจริยธรรมของพนักงานเกิดขึ้น 

7.4.2 มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในด้านบุคลากรและด้านธรรมาภิ
บาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร 

    1.2.6 ฝ่ายบริหารมีการดําเนินการตามควรแก่กรณี เมื่อไม่มีการปฏิบัติตามนโยบาย วิธี
ปฏิบัติ หรือระเบียบปฏิบัติ 

7.4.2 มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในด้านบุคลากรและด้านธรรมาภิ
บาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร 

    1.2.7 ฝ่ายบริหารกําหนดเป้าหมายการดําเนินงานที่เป็นไปได้ และไม่สร้างความกดดัน
ให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่เป็นไปไม่ได้ 

7.1.2 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงานและสามารถถ่ายทอดไปยังบคุลากรทุกระดับมี
ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนําข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนา
หน่วยงาน 

    1.2.7 ฝ่ายบริหารกําหนดเป้าหมายการดําเนินงานที่เป็นไปได้ และไม่สร้างความกดดัน
ให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่เป็นไปไม่ได้ 

7.1.5 ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงานเพื่อให้สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค์ของ
มหาวิทยาลัยเต็มตามศักยภาพ 

1.3 ความรู้ ทักษะและความสามารถ
ของบุคลากร 

1.3.1 มีการกําหนดระดับความรู้ ทักษะและความสามารถ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

    1.3.2 มีการจัดทําเอกสารคําบรรยายคุณลักษณะงานของแต่ละตําแหน่ง และเป็นปัจจุบัน 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
    1.3.3 มีการระบุและแจ้งให้พนักงานทราบเกี่ยวกับความรู้ทักษะ และความสามารถที่

ต้องการสําหรับการปฏิบัติงาน 
2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

    1.3.4 มีแผนการฝึกอบรมตามความต้องการของพนักงานทั้งหมดอย่างเหมาะสม 2.4.1 มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและวัดผล และมีแผนการ
บริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

    1.3.5 การประเมินผลการปฏิบัติงานพิจารณาจากการประเมินปัจจัยที่มีผลต่อความสําเร็จ
ของงาน และมีการระบุอย่างชัดเจนในส่วนพนักงานมีผลการปฏิบัติงานดี และส่วนที่ต้องมี
การปรับปรุง 

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

1.4 โครงสร้างองค์กร 1.4.1 มีการจัดโครงสร้างและสายงาน การบังคับบัญชาที่ชดัเจนและเหมาะสมกับขนาด
และลักษณะการดําเนินงานของหน่วยงาน 

- ด้านการกําหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย 

    1.4.2 มีการประเมินผลโครงสร้างเป็นครั้งคราวและปรับเปลี่ยนที่จําเป็นให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง 

- ด้านการกําหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย 

    1.4.3 มีการแสดงแผนภูมิการจัดองค์กรที่ถูกต้องและทันสมัยให้พนักงานทุกคนทราบ - ด้านการกําหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย 
1.5 การมอบอํานาจและหน้าที่ความ 1.5.1 มีการมอบหมายอํานาจและหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับบุคคลที่เหมาะสมและ 7.1.4 ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อํานาจในการตัดสินใจแก่
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มาตรฐานการควบคมุภายใน ตัวบง่ชีก้ารประกันคณุภาพ (QA) 
องคป์ระกอบ/จดุทีป่ระเมนิ รายละเอยีดย่อยตามมาตรฐานองคป์ระกอบการควบคมุภายใน ตัวบง่ชี ้ รายละเอยีดย่อยตามเกณฑต์วับง่ชี ้QA 
รับผิดชอบ เป็นไปอย่างถูกต้อง และมีการแจ้งให้พนักงานทุกคนทราบ บุคลากรตามความเหมาะสม  

  1.5.2 มีทัศนคติและการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อการกระจายอํานาจ  7.1.4 ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อํานาจในการตัดสินใจแก่
บุคลากรตามความเหมาะสม  

1.6 นโยบายวิธีบริหารด้านบุคลากร 1.6.1 มีการกําหนดมาตรฐานหรือข้อกําหนดในการว่าจ้างบุคลากรที่เหมาะสม โดยเน้นถึง
การศึกษา ประสบการณ์ ความซื่อสัตย์และมีจริยธรรม 

- ด้านระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

  1.6.2 มีการจัดปฐมนิเทศให้กับพนักงานใหม่ และจัดฝึก อบรมพนักงานทุกคนอย่าง
สม่ําเสมอและต่อเนื่อง 

- ด้านระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

    1.6.3 การเลื่อนตําแหน่งและอัตราเงินเดือน และการโยกย้ายขึ้นอยู่กับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

- ด้านระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

    1.6.4 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานได้พิจารณารวมถึงความซื่อสัตย์และ
จริยธรรม 

- ด้านระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

2. การประเมนิความเสี่ยง       
2.1 วัตถุประสงค์ระดับหน่วยงาน 2.1.1 มีการกําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดําเนินงานของหน่วยงานอย่างชัดเจน

และวัดผลได้ 
1.1.1 มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน

สถาบันและได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบันโดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและ
พระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มเป้าสถาบัน 

  2.1.2 มีการเผยแพร่และชี้แจงให้บุคลากรทุกระดับทราบและเข้าใจตรงกัน 1.1.2 มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 
    2.2.1 มีการกําหนดวัตถุประสงค์ของการดําเนินงานในระดับกิจกรรม และวัตถุประสงค์นี้

สอดคล้องและสนับสนุนวัตถุประสงค์ระดับหน่วยงาน 
1.1.3 มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติงานประจําปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการ

สอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
    2.2.2 วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมชัดเจน ปฏิบัติได้ และวัดผลได้ 1.1.4 มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนการปฏิบัติงานประจําปีและค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้เพื่อวัด

ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจําปี 
    2.2.3 บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกําหนดและให้การยอมรับ 1.1.1 มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน

สถาบันและได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบัน โดยเป็น
แผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน และพรบ. สถาบัน 

2.3 การระบุปัจจัยเสี่ยง 2.3.1 ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยง 7.4.1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่
รับผิดชอบพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

    2.3.2 มีการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายในและภายนอก เช่น 
การปรับลดบุคลากร การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ การเกิดภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลง
ทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น 

7.4.2 มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงและปัจจัยก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้านตามบริบทของ
มหาวิทยาลัย 

2.4 การวิเคราะห์ความเสี่ยง 2.4.1 มีการกําหนดเกณฑ์ในการพิจารณาระดับความสําคัญของความเสี่ยง (หลักเกณฑ์ :  
เช่น Risk matrix, ตารางเทียบค่าคะแนน, และนโยบายที่กําหนดว่าจะนําความเสี่ยงระดับ
ใด (ปานกลาง, สูง, สูงมาก) ไปบริหารจัดการ เป็นต้น) 

7.4.3 มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยง 
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มาตรฐานการควบคมุภายใน ตัวบง่ชีก้ารประกันคณุภาพ (QA) 
องคป์ระกอบ/จดุทีป่ระเมนิ รายละเอยีดย่อยตามมาตรฐานองคป์ระกอบการควบคมุภายใน ตัวบง่ชี ้ รายละเอยีดย่อยตามเกณฑต์วับง่ชี ้QA 

    2.4.2 มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความสําคัญหรือผลกระทบของความเสี่ยงและ
ความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

7.4.3 มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยง 

2.5 การกําหนดวิธีการควบคุมเพื่อ
ป้องกันความเสี่ยง 

2.5.1 มีการวิเคราะห์สาเหตุของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและกําหนดวิธีการควบคุมเพื่อ
ป้องกันหรือลดความเสี่ยง 

7.4.4 มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงและดําเนินการตามแผนและแจ้งแผนและ
กําหนดแนวทางป้องกันให้ทุกคณะ/หน่วยงานเพื่อดําเนินการตามแนวทางของมหาวิทยาลัย 

    2.5.2 มีการพิจารณาความคุ้มค่าของตน้ทุนที่จะเกิดขึ้นจากการกําหนดวิธีการควบคุมเพื่อ
ป้องกันหรือลดความเสี่ยง 

7.4.4 มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงและดําเนินการตามแผนและแจ้งแผนและ
กําหนดแนวทางป้องกันให้ทุกคณะ/หน่วยงานเพื่อดําเนินการตามแนวทางของมหาวิทยาลัย 

    2.5.3 มีการแจ้งให้บุคลากรทุกคนทราบเกี่ยวกับวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความ
เสี่ยง 

7.4.4 มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงและดําเนินการตามแผนและแจ้งแผนและ
กําหนดแนวทางป้องกันให้ทุกคณะ/หน่วยงานเพื่อดําเนินการตามแนวทางของมหาวิทยาลัย 

    2.5.4 มีการสื่อสารอย่างชัดเจนให้พนักงานทุกคนทราบและเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน
เกี่ยวกับการควบคุมภายในปัญหาและจุดอ่อนของการควบคุมภายในที่เกิดขึ้น และ
แนวทางการแก้ไข 

7.4.4 มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงและดําเนินการตามแผนและแจ้งแผนและ
กําหนดแนวทางป้องกันให้ทุกคณะ/หน่วยงานเพื่อดําเนินการตามแนวทางของมหาวิทยาลัย 

    
 
 
 

2.5.5 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามวิธีการควบคุมที่กําหนดเพื่อป้องกันหรือลดความ
เสี่ยง 

7.4.5 มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

3.  กิจกรรมการควบคมุ       
3.1   กิจกรรมการควบคุมได้กําหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์และผลการประเมินความเสี่ยง ตัวบ่งชี้

เฉพาะ
ด้าน 

เกี่ยวกับการกําหนดระบบและกลไกในการดําเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 

3.2   บุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุม ตัวบ่งชี้
เฉพาะ
ด้าน 

เกี่ยวกับการกําหนดระบบและกลไกในการดําเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 

3.3   มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับไว้อย่าง
ชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร 

8.1ทุกข้อ เกี่ยวกับการบริหารด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ ตามระเบียบ ขอ้บังคับที่เกี่ยวข้อง 

3.4   มีมาตรการป้องกันและดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างรัดกุมและเพียงพอ 8.1ทุกข้อ เกี่ยวกับการบริหารด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ ตามระเบียบ ขอ้บังคับที่เกี่ยวข้อง 
3.5   มีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่สําคัญหรืองานที่เสี่ยงต่อความเสียหายตั้งแต่ต้นจน

จบ เช่น การอนุมัติ การบันทึกบัญชี และการดูแลรักษาทรัพย์สิน 
8.1ทุกข้อ เกี่ยวกับการบริหารด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ ตามระเบียบ ขอ้บังคับที่เกี่ยวข้อง 

3.6   มีข้อกําหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และบทลงโทษกรณีฝ่าฝืนในเรื่องการมีผลประโยชน์ทับ
ซ้อนโดยอาศัยอํานาจหน้าที่ 

8.1ทุกข้อ เกี่ยวกับการบริหารด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ ตามระเบียบ ขอ้บังคับที่เกี่ยวข้อง 

3.7   มีมาตรการติดตามและตรวจสอบให้การดําเนินงานขององค์กรเป็นไปตามกฎระเบียบ 
ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี 

8.1.6 มีหน่วยตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและ
กฎเกณฑ์ที่สถาบันกําหนด 
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มาตรฐานการควบคมุภายใน ตัวบง่ชีก้ารประกันคณุภาพ (QA) 
องคป์ระกอบ/จดุทีป่ระเมนิ รายละเอยีดย่อยตามมาตรฐานองคป์ระกอบการควบคมุภายใน ตัวบง่ชี ้ รายละเอยีดย่อยตามเกณฑต์วับง่ชี ้QA 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร       
4.1   จัดให้มีระบบสารสนเทศและสายการรายงานสําหรับการบริหารและตัดสินใจของฝ่าย

บริหาร 
7.3.2 มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบันโดยอย่างน้อยต้อง

ครอบคลุมกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน สามารถ
นําไปใช้ในการดําเนินงานประกันคุณภาพ 

4.2   มีการจัดทําและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานการเงิน และการปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคบั และมติคณะรัฐมนตรีไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 

7.3.2 มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบันโดยอย่างน้อยต้อง
ครอบคลุมกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน สามารถ
นําไปใช้ในการดําเนินงานประกันคุณภาพ 

4.3   มีการจัดเก็บข้อมูล/เอกสารประกอบการจ่ายเงินและการบันทึกบัญชีไว้ครบถ้วน สมบูรณ์ 
และเป็นหมวดหมู่ 

7.3.2 มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบันโดยอย่างน้อยต้อง
ครอบคลุมกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน สามารถ
นําไปใช้ในการดําเนินงานประกันคุณภาพ 

4.4   มีการรายงานข้อมูลที่จําเป็นทั้งจากภายในและภายนอกให้ผู้บริหารทุกระดับ 7.3.2 มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบันโดยอย่างน้อยต้อง
ครอบคลุมกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน สามารถ
นําไปใช้ในการดําเนินงานประกันคุณภาพ 

4.5   มีระบบการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันกาล 7.3.5 มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่กําหนด 
4.6   มีกลไกหรือช่องทางให้พนักงานสามารถเสนอข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

การดําเนินงานขององค์กร 
7.1.4 ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อํานาจในการตัดสินใจแก่

บุคลากรตามความเหมาะสม 
4.7   มีการรับฟังและพิจารณาข้อร้องเรียนจากภายนอก อาทิ รัฐสภา ประชาชน สื่อมวลชน 7.1.6 ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานและผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย 
5. การติดตามและประเมนิผล       
5.1   มีการเปรียบเทียบแผนและผลการดําเนินงาน และรายงานให้ผู้กํากับดูแลทราบเป็นลาย

ลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอ 
1.1.7 มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งและ

รายงานผลต่อผู้บริหารและสภาสภาบันเพื่อพิจารณา 
      7.4.5 มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
5.2   กรณีผลการดําเนินงานไม่เป็นไปตามแผน มีการดําเนินการแก้ไขอย่างทันกาล 1.1.8 มีการนําผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ

แผนปฏิบัติงานประจําปี 
5.3   มีการกําหนดให้มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอ 1.1.6 มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปีอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และ

รายงานผลต่อผู้บริหาร 
5.4   มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่กําหนดไว้อย่าง

ต่อเนื่องและสม่ําเสมอ 
7.4.5 มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
5.5   มีการประเมินผลความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน และประเมินการ

บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรในลักษณะการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง และ/
1.1.7 มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งและ

รายงานผลต่อผู้บริหารและสภาสภาบันเพื่อพิจารณา 
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มาตรฐานการควบคมุภายใน ตัวบง่ชีก้ารประกันคณุภาพ (QA) 
องคป์ระกอบ/จดุทีป่ระเมนิ รายละเอยีดย่อยตามมาตรฐานองคป์ระกอบการควบคมุภายใน ตัวบง่ชี ้ รายละเอยีดย่อยตามเกณฑต์วับง่ชี ้QA 

หรือการประเมินการควบคุมอย่างเป็นอสิระ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
5.6   มีการรายงานผลการประเมินและรายงานการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในโดยตรงต่อ

ผู้กํากับดูแลและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ 
8.1.6 มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบ

และกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
5.7   มีการติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการประเมินผลและการตรวจสอบของผู้

ตรวจสอบภายใน 
7.4.6 มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์

ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป (รวมทั้งข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน) 
5.8   มีการกําหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานต่อผู้กํากับดูแลทันที ในกรณีที่มีการทุจริตหรือสงสัย

ว่ามีการทุจริต มีการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี และมีการ
กระทําอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กรอย่างมีนัยสําคัญ 

7.1.6 ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

5.9   ผู้บริหารมีวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการติดตามผลการดําเนินงานที่มอบหมาย 7.1.3 ผู้บริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสาร
แผนและผลการดําเนินงานภายในหน่วยงาน 

      7.4.5 มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อสภา
มหาวิทยาลัยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

      8.1.5 มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความ
มั่นคงของสถาบันอย่างต่อเนื่อง 

      8.1.7 ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนําข้อมูลจากรายงานทาง
การเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 

5.10 กลไกการติดตามการตรวจสอบ
การปฏิบัติงาน 

5.10.1 มีคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาค
ราชการ และมีการกํากับดูแล การปฏิบัติงานภายในองค์กรให้เป็นไปตามระบบการควบคุม
ภายในที่กําหนดอย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอ 

8.1.6 มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบ
และกฏเกณฑ์ที่สถาบันกําหนด และนําเสนอผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบภายในของ
มหาวิทยาลัย 

    5.10.2 มีผู้ตรวจสอบภายใน และมีการรายงานผลการตรวจสอบภายในต่อหัวหน้าส่วน
ราชการ 

8.1.6 มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบ
และกฏเกณฑ์ที่สถาบันกําหนด และนําเสนอผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบภายในของ
มหาวิทยาลัย 
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หลกัเกณฑ์ประกอบการพจิารณาระดบัความเสีย่ง 

มหาวิทยาลัยได้กําหนดประเด็นโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ประเด็นความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง เพื่อให้คณะ/สํานัก/วิทยาลัยใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาระดับความ
เสี่ยง ตามลักษณะของความที่พบในหน่วยงาน ซึ่งแสดงรายละเอียดได้ดังนี้ 
 

การพจิารณา ระดับคะแนน 
1=ต่ํามาก 2=ต่ํา 3=ปานกลาง 4=สงู 5=สงูมาก 

1. โอกาสของการเกิดความเสีย่ง (Likelihood: L)         
(1) โอกาสทีจ่ะเกิดเชงิคณุภาพ มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น อาจมีโอกาสเกิดแต่นานๆ ครั้ง มีโอกาสเกิดบางครั้ง มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูง

หรือบ่อยๆ 
มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง 

(2) โอกาสทีจ่ะเกิดเชงิปรมิาณ 10% 
(ต้องวิธีคิดและระบุตัวตั้ง/

ตัวหารประกอบ) 

20% 
(ต้องวิธีคิดและระบุตัวตั้ง/

ตัวหารประกอบ) 

50% 
(ต้องวิธีคิดและระบุตัวตั้ง/

ตัวหารประกอบ) 

70% 
(ต้องวิธีคิดและระบุตัวตั้ง/

ตัวหารประกอบ) 

80% 
(ต้องวิธีคิดและระบุตัวตั้ง/

ตัวหารประกอบ) 
5 ปีต่อครั้ง 2-3 ปีต่อครั้ง 1 ปีต่อครั้ง 1-6 เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน 5 

ครั้ง 
1 เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า 

2. ความรุนแรง/ผลกระทบของความเสีย่ง (Consequences: C/Impact: I)       
(1) ด้านทรัพยส์นิ/ เงนิ และทรัพยากร สูญเสียทรัพย์สินเล็กน้อย/ ไม่

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

สูญเสียทรัพย์สินมาก/ > 
50,000 - 2.5 แสนบาท 

สูญเสียทรัพย์สินมาก/ > 2.5 
แสนบาท - 10 ล้านบาท 

สูญเสียทรัพย์สินอย่างมหันต์/ 
> 10 ล้านบาท 

(2) ต่อองคก์รดา้นเวลา ทําให้เกิดความล่าช้าของ
โครงการ ไม่เกิน 1.5 เดือน 

ทําให้เกิดความล่าช้าของ
โครงการ มากกว่า 1.5 เดือน 
ถึง 3 เดือน 

ทําให้เกิดความล่าช้าของ
โครงการ มากกว่า 3 เดือน ถึง 
4.5 เดือน 

ทําให้เกิดความล่าช้าของ
โครงการ มากกว่า 4.5 เดือน ถึง 
6 เดือน 

ทําให้เกิดความล่าชา้ของ
โครงการ มากกว่า 6 เดือน 

(3)  ดา้นการปฏบิัตงิานและวนิัยบคุลากร ไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงาน
นาน ๆ ครั้ง  

ไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่
อยครั้ง  

ถูกทําทัณฑ์บน คุณภาพชีวิต 
และบรรยากาศการปฏิบัติงาน
ที่ไม่เหมาะสม  

ถูกลงโทษทางวินัย ตัดเงินเดือน 
ไม่ได้ขึ้นเงินเดือน  

ถูกเลิกจ้างออกจากงาน และ
อันตรายต่อร่างกายและชีวิต
โดยตรง  

(4) ด้านความปลอดภัยตอ่ชวีิต  ไม่มีการบาดเจ็บรุนแรง มีการบาดเจ็บรุนแรง มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุด
งาน/หยุดเรียน 

มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นพัก
งาน/พักการเรียน 

มีการบาดเจ็บถึงขั้นเสียชีวิต 

ไม่มีการเจ็บป่วย แต่ทําให้เกิด มีการเจ็บป่วยเล็กน้อย ไม่ มีการเจ็บป่วย ต้องเข้ารับการ มีการเจ็บป่วยเรื้อรัง ต้องเข้ารับ มีการเจ็บป่วยถึงขั้นเสียชีวิต 
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การพจิารณา ระดับคะแนน 
1=ต่ํามาก 2=ต่ํา 3=ปานกลาง 4=สงู 5=สงูมาก 

ความรําคาญใจเล็กน้อย รุนแรง สามารถหายเองได้ รักษา และหายจากการ
เจ็บป่วย 

การรักษาอย่างต่อเนื่อง 

(5) ด้านชื่อเสียง/ภาพลักษณข์องหนว่ยงาน มีการกล่าวถึงมหาวิทยาลัย
ในทางที่ไม่ดี 

มีข่าวเชิงลบในสิ่งพิมพ์ มีการพาดหัวข่าวในหน้า
หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ 
ในเชิงลบ 

ผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของ สมศ. ต่ํากว่า 
3.51 

คณะวิชา และมหาวิทยาลัย
ไม่ได้รับการรับรองคุณภาพ 

- - พาดหัวข่าวในหน้า
หนังสือพิมพ์, วิทยุ, โทรทัศน์
ในเชิงลบ 

พาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์, 
วิทยุ, โทรทัศน์ในเชิงลบ 1 วัน 
อย่างต่อเนื่อง 

พาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์
, วิทยุ, โทรทัศน์ในเชิงลบ
มากกว่า 1 วัน อย่างต่อเนื่อง 

(6) ด้านกฎ ระเบียบ สญัญาและข้อบงัคบั มูลค่าความสูญเสีย/ เสีย
ค่าปรับไม่เกิน 1 แสนบาทต่อ
ปี 

มูลค่าความสูญเสีย/ เสีย
ค่าปรับไม่เกิน 5 แสนบาทต่อ
ปี 

มูลค่าความสูญเสีย/ เสีย
ค่าปรับไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อ
ปี 

มูลค่าความสูญเสีย/ เสียค่าปรับ
ไม่เกิน 2 ล้านบาทต่อปี 

มูลค่าความสูญเสีย/ เสียค่า
ปรับตั้งแต่ 2 ล้านบาทต่อปี 

(7) ต่อองคก์รดา้นการดาํเนนิงานตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่
กําหนดอย่างสมบูรณ์ 

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
บางส่วนและสามารถ
ปฏิบัติงานได้ตามความ
เหมาะสม 

ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
แต่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย
ให้องค์กร 

ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
และก่อให้เกิดความเสียหายให้
องค์กรเล็กน้อย 

ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่
กําหนด และก่อให้เกิดความ
เสียหายให้กับองค์กรอย่าง
รุนแรง 

(8) ต่อองคก์รดา้นการประกนัคณุภาพการศกึษา ได้คะแนนอยู่ในช่วง 4.51 - 5 ได้คะแนนอยู่ในช่วง 3.51 - 
4.5 

ได้คะแนนอยู่ในช่วง 2.51 - 
3.5 

ได้คะแนนอยู่ในช่วง 1.5 - 2.5 ได้คะแนนอยู่ในช่วง 0 - 1.5 

(9) ต่อองคก์รดา้นการดาํเนนิงานตามภารกจิของ
องค์กร (ด้านยทุธศาสตร์) 

การดําเนินงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและบรรลุ
เป้าหมายที่กําหนด 

บรรลุเป้าหมายที่กําหนด การ
ดําเนินงานเพียงบางส่วนยัง
พบข้อผิดพลาดหรือมีปัญหา
อุปสรรค 

ไม่บรรลุเป้าหมายที่กําหนด
เพียงเล็กน้อย แต่การ
ดําเนินงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

การดําเนินงานยังมีข้อผิดพลาด 
มีปัญหาอุปสรรค และไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายที่กําหนดเล็กน้อย 

การดําเนินงานยังมีข้อผิดพลาด 
มีปัญหาอุปสรรค และไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายที่กําหนด เกิดผล
เสียหายต่อองค์กรอย่างมาก 
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Risk Matrix สาํหรบัวดัระดับของความเสีย่ง (D= L x C) 
มหาวิทยาลัยได้กําหนด Risk Matrix เพื่อให้คณะ/สํานัก/วิทยาลัยใช้วัดระดับความเสี่ยง ด้ดังนี้ 

 
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 ) 

 
 

ระดับความเสี่ยง 
  

สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ํา 
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บทที่ 4 แบบรายงานการบริหารความเสีย่งและควบคุมภายใน 

แบบรายงานระดับคณะ/หนว่ยงาน 

1. แบบR-IC1 
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คําอธบิายแบบR-IC1 
 

แบบฟอรม์/ข้อ/หวัตาราง คาํอธบิายการกรอกขอ้มลู/ตวัอยา่งการกรอก ความ 
เชื่อมโยง 

1. ด้านการดําเนินงาน  - ระบุอย่างใดอย่างหนึ่งจาก ดังนี้ การสร้างบัณฑิต, การวิจัย, การบริการวิชาการ หรือการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม โดยหากต้องการระบุหลายด้าน จํานวนแบบจะมีจํานวนเท่ากับจํานวนด้านที่ระบุ 

แบบR-IC2 
ข้อ1. 

2. ปัญหา/อุปสรรค/ข้อจํากัด
ในการปฏิบัติงาน/ความ
เสี่ยง 

 - ระบุปัญหา/อุปสรรค/ข้อจํากัดในการดําเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยควรมีข้อมูล/สถิติอ้างอิง
ประกอบด้วย ยกตัวอย่างเช่น ด้านการสร้างบัณฑิต: ผู้สําเร็จการศึกษาสาขาวิชา....ส่วนใหญ่ไม่มีงานทํา
หลังสําเร็จการศึกษา เพราะผลการศึกษาร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทําของสาขาวิชา... ปี ....เท่ากับ 40 
เท่านั้น เป็นต้น 

แบบR-IC2 
(1) 

3. สาเหตุของปัญหา/
อุปสรรค/ข้อจํากัดในการ
ปฏิบัติงาน/ความเส่ียง 

 - ระบุสาเหตุของปัญหา/อุปสรรค/ข้อจํากัดที่ระบุในข้อ 2 โดยชี้ให้เห็นว่าสาเหตุเกิดจากตัวบุคคล 
ระบบ/กระบวนการ วัสดุอุปกรณ์ นโยบาย หรืออื่นๆ และให้อธิบายถึงลักษณะของสิ่งที่เป็นสาเหตุ ให้
ชัดเจน เช่น จากข้อ 2 ระบุสาเหตุเป็น การจัดกระบวนการเรียนการสอนของสาขาวิชา...ยังไม่เน้นการ
จัดประสบการณ์ภาคสนามในสถานประกอบการ หรือแหล่งงานที่ตรงกับสาขาวิชา เท่าที่ควร เป็นต้น 

แบบR-IC2 
(2) 

4. ความถี่ในการเกิดปัญหา/
อุปสรรค/ข้อจํากัดในการ
ปฏิบัติงาน/ความเส่ียง 

 - ระบุความถี่ในการเกิดปัญหา/อุปสรรค/ข้อจํากัดที่ระบุในข้อ 2 ยกตัวอย่างเช่น จากข้อ 2 ระบุ
ความถี่ เป็นประจําทุกปี, 2-3 ปีต่อครั้ง, ร้อยละ 60 ของผู้สําเร็จการศึกษาทั้งหมด เป็นต้น 

แบบR-IC2 
(10) 

5. ผลกระทบท่ีเกิดจาก
ปัญหา/อุปสรรค/ข้อจํากัด
ในการปฏิบัติงาน/ความ
เสี่ยง 

 - ระบุผลกระทบท่ีเกิดจากปัญหา/อุปสรรค/ข้อจํากัดที่ระบุในข้อ 2 เช่น จากข้อ 2 ระบุผลกระทบ 
เป็น ส่งผลให้ความนิยมต่อการเรียนในสาขาวิชา...ลดลง, ผลการดําเนินงานด้านการสร้างบัณฑิตของ
สาขาวิชา...ไม่บรรลุตามเป้าหมายที่กําหนด เป็นต้น 

แบบR-IC2 
(9) 

6. การควบคุมที่มีอยู่ที่แล้วท่ี
คาดว่าจะจัดการปัญหา/
อุปสรรค/ข้อจํากัดในการ
ปฏิบัติงาน/ความเส่ียงได้ 

 - ระบุการควบคุมที่มีอยู่แล้ว ซึ่งเป็นขัน้ตอน/วิธีปฏิบัติงาน/นโยบาย/กฎเกณฑ์ที่ใช้ปฏิบัติอยู่สําหรับ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่คาดว่าจะจัดการปัญหา/อุปสรรค/ข้อจํากัดที่ระบุในข้อ 2 ได้ และระบุผลการประเมิน
การควบคุมนั้น ต่อการจัดการปัญหา/อุปสรรค/ข้อจํากัดที่ระบุ เช่น จากข้อ 2 ระบุเป็น สาขาวิชา...ได้
กําหนดให้นักศึกษาเข้าฝึกงานในสถานประกอบการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง โดยสาขาวิชายัง
ไม่มีส่วนช่วยส่งเสริมหรือสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์ในแหล่งงานที่ตรงตามสาขาวิชา
และสาขาวิชาหรือคณะยังไม่มีความร่วมมือกับแหล่งงาน เกี่ยวกับแหล่งงานในอนาคตของนักศึกษา 
ส่งผลให้นักศึกษาส่วนใหญ่ยังไม่มีงานทําหลังสําเร็จการศึกษา เป็นต้น 

แบบR-IC2 
(4),(5) 

7. ระดับการจัดการปัญหา/
อุปสรรค/ข้อจํากัดในการ
ปฏิบัติงาน/ความเส่ียง 
(โปรดระบุ ü) 

 - ระบุการระดับการจัดการปัญหา/อุปสรรค/ข้อจํากัดที่ระบุในข้อ 2 โดยทําเคร่ืองหมาย ลงใน  ซึ่ง
สามารถระบุได้มากกว่า 1 ตัวเลือก และหากเลือก 2) และ 3) ให้ระบุฝ่าย/งาน หรือหน่วยงานที่ควร
เป็นผู้จัดการ โดยพิจารณาจากสาเหตุของปัญหาฯ ว่าสาเหตุเกิดที่ระดับใด การจัดการควรอยู่ในระดับ
นั้น 

แบบR-IC2 
(16) 

8. ข้อเสนอแนะ/แนวทางใน
การแก้ไขปัญหา/
อุปสรรค/ข้อจํากัดในการ
ปฏิบัติงาน/ความเส่ียง 

 - ระบุข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค/ข้อจํากัดที่ระบุในข้อ 2 โดยจําแนกตามที่ระบุ
ในข้อ 7 และควรระบุให้ชัดเจนในรูปแบบและวิธีการดําเนินการ เพื่อเป็นข้อมูลให้หน่วยงานต้นสังกัด
พิจารณากําหนดแนวทางการจัดการความเส่ียงต่อไป 

แบบR-IC2 
(19) 

- ผู้ลงชื่อในการเสนอข้อมูล  - ผู้ลงชื่อในการเสนอข้อมูล ให้เป็นชื่อผู้เสนอ กรณีที่หน่วยงานจัดให้มีการนําเสนอเป็นรายบุคคล หรือ
เป็นหัวหน้าภาควิชา/ฝ่าย/กอง/งาน กรณีที่หน่วยงานจัดให้มีการรายงานในภาพของฝ่าย/กอง/งาน 

- 
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2. แบบR-IC2 
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คําอธบิายแบบR-IC2 
แบบฟอรม์/ข้อ/หวัตาราง คาํอธบิายการกรอกขอ้มลู/ตวัอยา่งการกรอก ความ 

เชื่อมโยง 
- ชื่อส่วนงานย่อย 

และปีงบประมาณ 
 - ระบุชื่อของคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต/สํานัก/หน่วยงาน ซึ่งมีสถานะเป็นส่วนงานย่อยของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี และระบุปีงบประมาณ เป็นปีงบประมาณที่จะดําเนินการต่อไป 

- 

1. ด้านการดําเนินงาน  - ระบุอย่างใดอย่างหนึ่งจาก ดังนี้ การสร้างบัณฑิต, การวิจัย, การบริการวิชาการ หรือการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม โดยหากต้องการระบุหลายด้าน จํานวนแบบจะมีจํานวนเท่ากับจํานวนด้านที่ระบุ 

แบบR-IC1 
ข้อ 1 

2. ขั้นตอนหลักที่  - ระบุขั้นตอนหลักตามความเชื่อมโยงวัตถุประสงค์และขั้นตอนการดําเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
กับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และมาตรฐานการควบคุมภายใน เช่น หาก 1. ระบุเป็น
ด้านการสร้างบัณฑิต ขั้นตอนหลัก เลือกระบุเป็นขั้นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น 1. สร้างและ/หรือพัฒนา
หลักสูตร และบริหารหลักสูตร, 5. จัดการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา เป็นต้น โดยหากต้องการระบุ
หลายขั้นตอนหลัก จํานวนแบบจะมีจํานวนเท่ากับจํานวนขั้นตอนหลักที่ระบ ุ

- 

2.1 หัวข้อรอง (ถ้ามี)  - ระบุหัวข้อรองของขั้นตอนหลัก (ถ้ามี) ตามความเชื่อมโยงวัตถุประสงค์และขั้นตอนการดําเนินงานด้าน
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และมาตรฐานการควบคุมภายใน 
โดยระบุให้สอดคล้องกับข้อ 1. และ 2. เช่น หาก 1. ระบุเป็นด้านการสร้างบัณฑิต, 2. ระบุเป็น 5. จัดการ
เรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา, 2.1 อาจระบุเป็น 5.1 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคญั กระบวนการเรียนรู้ที่ให้นักศึกษามีประสบการณ์
ในการทํางานจริง เรียนรู้ร่วมกับชุมชน และรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน เป็นต้น โดยหากต้องการระบุ
หลายหัวข้อรอง จํานวนแบบจะมีจํานวนเท่ากับจํานวนหัวข้อรองที่ระบุ 

- 

2.2 หัวข้อย่อย (ถ้ามี)  - ระบุหัวข้อย่อยของขั้นตอนรอง (ถ้ามี) ตามความเชื่อมโยงวัตถุประสงค์และขั้นตอนการดําเนินงานด้าน
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และมาตรฐานการควบคุมภายใน 
โดยระบุให้สอดคล้องกับข้อ 1., 2., 2.1  เช่น หาก 1. ระบุเป็นด้านการสร้างบัณฑิต, 2. ระบุเป็น 5. จัดการ
เรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา, 2.1 ระบุเป็น 5.1 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ กระบวนการเรียนรู้ที่ให้นักศึกษามีประสบการณ์ใน
การทํางานจริง เรียนรู้ร่วมกับชุมชน และรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน, 2.2 จะไม่ต้องระบุ เนื่องจาก 
หัวข้อรอง 5.1 ไม่มหัีวข้อย่อย ให้ใส "-" ไว้ เป็นต้น หากหัวข้อรองมีหัวข้อย่อย ให้ระบุลําดับและชื่อหัวข้อ
ย่อยนั้นๆ โดยหากต้องการระบุหลายหัวข้อย่อย จํานวนแบบจะมีจํานวนเท่ากับจํานวนหัวข้อย่อยที่ระบ ุ

- 

3. วัตถุประสงค์
ขั้นตอนหลัก 

 - ระบุวัตถุประสงค์ของขั้นตอนหลัก ตามความเชื่อมโยงวัตถุประสงค์และขั้นตอนการดําเนินงานด้านต่างๆ 
ของมหาวิทยาลัยกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และมาตรฐานการควบคุมภายใน โดย
ระบุให้สอดคล้องกับข้อ 1., 2., 2.1, 2.2 เช่น หาก 1. ระบุเป็นด้านการสร้างบัณฑิต, 2. ระบุเป็น 5. จัดการ
เรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา, 2.1 ระบุเป็น 5.1 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ กระบวนการเรียนรู้ที่ให้นักศึกษามีประสบการณ์ใน
การทํางานจริง เรียนรู้ร่วมกับชุมชน และรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน, 2.2 ระบุเป็น "-", 3. จะระบุเป็น 
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความสามารถ และทักษะ สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง และ
รองรับการเปิดประชาคมอาเซียน เป็นต้น 

- 

(1) ความเส่ียง  - ระบุเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคต และมีผลกระทบ หรือทําให้การดําเนินงานไม่
ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงาน รวมทั้งกระทบต่อความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน คือ  
1. ด้านการดําเนินงาน (Operation) = O 
2. ด้านความถูกต้องเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน (Financial Reporting) = F 
3. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ (Compliance) = C  
    ซ่ึงเป็นการสรุปข้อมูลที่ได้จากแบบR-IC1 ข้อ 2 หรือจากการประชุมพิจารณาร่วมกันของบุคลากรในหน่วยงาน และ
สอดคล้องกับแบบ ปย.2 ใน (4) โดยมีข้อมูล/สถิติรองรับการระบุ เพื่อจะได้ใช้ประกอบการกําหนดตัวบ่งชี้ของความ
เสี่ยง เช่น ด้านการสรา้งบัณฑิต: ผู้สําเร็จการศึกษาคณะ....ส่วนใหญ่ไม่มีงานทําหลังสําเร็จการศึกษา เพราะผล
การศึกษาร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทําของคณะ... ปี ....เท่ากับ 40 เท่านั้น เป็นต้น 

แบบR-IC1 
ข้อ 2, 

แบบ ปย.2 
 (4) 

(2) สาเหตุหรือปัจจัยที่
ทําให้เกิดความเสี่ยง 

 - ระบุสาเหตุหรือปัจจัยที่ทําให้เกิดความเส่ียงที่ระบุใน (1) โดยชี้ให้เห็นว่าสาเหตุเกิดจากตัวบุคคล ระบบ/
กระบวนการ วัสดุอุปกรณ์ นโยบาย หรืออื่นๆ และให้อธิบายถึงลักษณะของสิ่งที่เป็นสาเหตุ ให้ชัดเจน ซึ่ง
เป็นการสรุปข้อมูลที่ได้จากแบบR-IC1 ข้อ 3 หรือจากการประชุมพิจารณาร่วมกันของบุคลากรในหน่วยงาน 
เช่น จากตัวอย่างการระบุใน (1) อาจระบุสาเหตุใน (2) เป็น การจัดกระบวนการเรียนการสอนของคณะ...ยัง
ไม่เน้นการจัดประสบการณ์ภาคสนามในสถานประกอบการ หรือแหล่งงานที่ตรงกับสาขาวิชา เท่าที่ควร เป็น
ต้น 

แบบR-IC1 
ข้อ 3 

(3) ประเภทความเสี่ยง  - ระบุประเภทความเสี่ยงซึ่งสอดคล้องกับสาเหตุฯ ที่ระบุใน (2) และสอดคล้องเกณฑ์ประกันคุณภาพ - 
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แบบฟอรม์/ข้อ/หวัตาราง คาํอธบิายการกรอกขอ้มลู/ตวัอยา่งการกรอก ความ 
เชื่อมโยง 

การศึกษาภายใน โดยเลือกระบุเป็นอย่างใดอย่างหนึ่ง จากประเภทต่างๆ ดังนี้ 
1. ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ)                                
2. ด้านทรัพยากร (ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
3. ด้านทรัพยากร (อาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภค)             
 4. ด้านยุทธศาสตร์  หรือกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  
5. ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ                           
6. ด้านการปฏิบัติงาน (กระบวนการบริหารหลักสูตร) 
7. ด้านการปฏิบัติงาน (การบริหารงานวิจัย)                           
 8. ด้านการปฏิบัติงาน (ระบบงาน) 
9. ด้านการปฏิบัติงาน (ระบบประกันคุณภาพ)                         
10. ด้านบุคลากร 
11. ด้านธรรมาภิบาล                                                    
 12. ด้านจรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร 
13. ด้านอันตรายที่เกิดจากสารเคมี สารทางชีวะ และการเผยแพร่เชื้อโรค 
14. ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน                           
15. ด้านอื่นๆ (ระบุ)  

(4) การควบคุมที่มีอยู่  - ระบุการควบคุมที่มีอยู่แล้ว ซึ่งเป็นขัน้ตอน/วิธีปฏิบัติงาน/นโยบาย/กฎเกณฑ์ที่ใช้ปฏิบัติอยู่สําหรับ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่คาดว่าจะจัดการความเสี่ยงที่ระบุใน (1) ซึ่งเป็นการสรุปข้อมูลที่ได้จากแบบR-IC1 ข้อ 6 
หรือจากการประชุมพิจารณาร่วมกันของบุคลากรในหน่วยงาน และสอดคล้องกับแบบ ปย.2 ใน (2) เช่น 
จาก (1) อาจระบุ (4) เป็น คณะ...ได้กําหนดให้นกัศึกษาเข้าฝึกงานในสถานประกอบการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 
300 ชั่วโมง เป็นต้น 

แบบR-IC1 
ข้อ 6, 

แบบ ปย.2 
(2) 

(5) การประเมินผลการ
ควบคุม 

 - ระบุผลการประเมินการควบคุมที่มีอยู่ที่ระบุใน (4) เพื่อให้เห็นว่าเพียงพอและมีประสิทธิผลหรือไม่ โดย
ตอบคําถามต่อไป 
1. การกําหนด/ส่ังอย่างเป็นทางการให้ปฏิบัติตามการควบคุมหรือไม่ 
2. มีการปฏิบัติจริงตามการควบคุมหรือไม่ 
3. ถ้ามีการปฏิบัติจริง การควบคุมช่วยให้งานสําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดหรือไม่ 
4. ประโยชน์ที่ได้รับ คุ้มค่ากับต้นทุนของการควบคุมหรือไม่ 
    ซึ่งเป็นการสรุปข้อมูลที่ได้จากแบบR-IC1 ข้อ 6 หรือจากการประชุมพิจารณาร่วมกันของบุคลากรใน
หน่วยงาน และสอดคล้องกับแบบ ปย.2 ใน (3) กรณีที่การควบคุมไมเ่พียงพอต่อการจัดการความเสี่ยง เช่น 
จากตัวอย่างการระบุ (1) และ (4) อาจระบุ (5) เป็น คณะยังไม่มีการกําหนดมาตรการที่มีส่วนช่วยส่งเสริม
หรือสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์ในแหล่งงานที่ตรงตามสาขาวิชา โดยการสร้างความร่วมมือกับ
แหล่งงานในอนาคตของนักศึกษา ส่งผลให้นักศึกษาส่วนใหญ่ยังไม่มีงานทําหลังสําเร็จการศึกษา เป็นต้น 
 
 
 
 

แบบR-IC1 
ข้อ 6, 

แบบ ปย.2 
(3) 

(6) ตัวบ่งชี้ความเส่ียง  - ระบุตัวบ่งชี้ความเสี่ยง ตามความเชื่อมโยงวัตถุประสงค์และขั้นตอนการดําเนินงานด้านต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัยกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และมาตรฐานการควบคุมภายใน โดยระบุ
ให้สอดคล้องกับข้อ 1., 2., 2.1, 2.2 เช่น จากตัวอย่างการระบุข้อ 1., 2., 2.1, 2.2 อาจระบุ (6) เป็น ระบบ
และกลไกการจัดการเรียนการสอน (สกอ. 2.6) และ ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี(สมศ.1) เป็นต้น ทั้งนี้ 1 ความเส่ียงอาจมตัีวบ่งชี้หลายตัวได้ ในลักษณะ
ของตัวอย่างข้างต้น โดยมีทั้งตัวบ่งชี้ที่วัดระดับกระบวนการ และตัวบ่งชี้วัดระดับผลผลิต 

- 

(7) เป้าหมายตัวบ่งชี้  - ระบุเป้าหมายตัวบ่งชี้ที่ระบุใน (6) โดยใช้ค่าเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน ที่สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 

- 

(8) หน่วยนับ  - ระบุหน่วยนับของตัวบ่งชี้ที่ระบุใน (6) เช่น จากตัวอย่างการระบุ (6) ให้ระบุ (7) เป็น คะแนน, ร้อยละ 
เป็นต้น 

- 

(9) ข้อความระบุความ
รุนแรง 

 - ระบุผลกระทบจะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่ระบุใน (1) ซึ่งเป็นการสรุปข้อมูลที่ได้จากแบบR-IC1 ข้อ 5 หรือ
จากการประชุมพิจารณาร่วมกันของบุคลากรในหน่วยงาน โดยแนวทางการระบุให้พิจารณาจากหลักเกณฑ์
ประกอบการพิจารณาระดับความเส่ียง  เช่น จากตัวอย่างการระบุ (1) อาจระบุ (9) เป็น ส่งผลให้ความพึง
พอใจ/ความนิยมต่อสาขาวิชา เหลือร้อยละ 40 เท่านั้น, ผลการดําเนินงานด้านการสร้างบัณฑิตของ

แบบR-IC1 
ข้อ 5 
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แบบฟอรม์/ข้อ/หวัตาราง คาํอธบิายการกรอกขอ้มลู/ตวัอยา่งการกรอก ความ 
เชื่อมโยง 

สาขาวิชา...ไม่บรรลุตามเป้าหมายที่กําหนด เป็นต้น 
(10) ข้อความระบุโอกาส  - ระบุโอกาสหรือความถี่ในการความเสี่ยงที่ระบุใน (1)  ซึ่งเป็นการสรุปข้อมูลที่ได้จากแบบR-IC1 ข้อ 4 หรือ

จากการประชุมพิจารณาร่วมกันของบุคลากรในหน่วยงาน โดยแนวทางการระบุให้พิจารณาจากหลักเกณฑ์
ประกอบการพิจารณาระดับความเส่ียงเช่น จากตัวอย่างการระบุ (1) อาจระบุ (10) เป็น  เป็นประจําทุกปี, 
2-3 ปีต่อคร้ัง, ร้อยละ 60 ของผู้สําเร็จการศึกษาทั้งหมด (ตัวต้ัง=30x100 ตัวหาร=50) เป็นต้น 

แบบR-IC1 
ข้อ 4 

(11) ระดับความรุนแรง  - ระบุตัวเลข จาก 1 - 5 เพื่อบอกค่าความรุนแรงจากการเกิดความเสี่ยง ที่สอดคล้องกับการระบุใน (9) และ
ใช้หลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณาระดับความเส่ียง ประกอบ เช่น จากตัวอย่างการระบุ (9) จะได้ (11) เป็น 
4, 3 เป็นต้น 

- 

(12) ระดับโอกาส  - ระบุตัวเลข จาก 1 - 5 เพื่อบอกค่าโอกาสในการเกิดความเส่ียง ที่สอดคล้องกับการระบุใน (10) และใช้
หลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณาระดับความเส่ียง ประกอบ เช่น จากตัวอย่างการระบุ (10) จะได้ (12) เป็น 
5, 2, 3 เป็นต้น 

- 

(13) ผลคูณ  - ระบุผลคูณระหว่างระดับความรุนแรงกับระดับโอกาส โดยเอาตัวเลขใน (11) คูณกับตัวเลขใน (12) - 
(14) ระดับความเส่ียง  - ระบุระดับความเส่ียง โดยเอาผลคูณใน (13) ไปเทียบกับ Risk Matrix: สําหรับวัดระดับของความเสี่ยง - 
(15) วิธีจัดการความเส่ียง  - ระบุวิธีจัดการความเส่ียงที่เหมาะสมกับสาเหตุความเส่ียง โดยพิจารณาเลือกจากวิธีการจัดการแบบ 4T 

ดังนี้  
1. Take: ยอมรับความเส่ียง 2. Treat: ลด/ควบคุมความเส่ียง 3. Terminate: หลีกเลี่ยงความเส่ียง และ 4. 
Transfer: กระจาย/โอนความเสี่ยง ซึ่งในการระบุให้ระบุเฉพาะชื่อภาษาอังกฤษ เท่านั้น เช่น Take, Treat, 
Terminate, Transfer เป็นต้น 

- 

(16) หน่วยงานหลัก  - ระบุชื่อหน่วยงาน/ฝ่าย ที่จะเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการความเส่ียง ซึ่งควรเป็นหน่วยงานที่สามารถ
จัดการความเส่ียงตามสาเหตุของการเกิดความเสี่ยง ซึ่งเป็นการสรุปข้อมูลที่ได้จากแบบR-IC1 ข้อ 7 หรือจาก
การประชุมพิจารณาร่วมกันของบุคลากรในหน่วยงาน 

แบบR-IC1 
ข้อ 7 

(17) การจัดการแบบ R  - ระบุ ü กรณีที่เป็นความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ในภาพรวมระดับคณะ/หน่วยงาน และไม่
สามารถจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ภายใต้การบริหารและจัดการของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง
ภายในคณะ/หน่วยงาน ต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ หรือต้องบูรณาการการดําเนินงานจาก
หลายหน่วยงาน เพื่อจะได้กําหนดเป็นแผนบริหารความเสี่ยงระดับคณะ/หน่วยงานต่อไป 

- 

(18) การจัดการแบบ IC  - ระบุ ü กรณีที่เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานของ
ระดับคณะ/หน่วยงาน หรือระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ภายใต้การ
บริหารและจัดการของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งภายในคณะ/หน่วยงาน เพื่อจะได้กําหนดเป็นแผนการ
ปรับปรุงการควบคมุภายในระดับคณะ/หน่วยงานต่อไป 

- 

(19) แนวทาง/
ข้อเสนอแนะ/
วิธีการดําเนินการ
เพื่อจัดการความ
เสี่ยง 

 - ระบุแนวทาง/ข้อเสนอแนะ/วิธีการดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง ซึ่งเป็นการสรุปข้อมูลที่ได้จากแบบR-
IC1 ข้อ 8 หรือจากการประชุมพิจารณาร่วมกันของบุคลากรในหน่วยงาน และสอดคล้องกับสรุปผลจากแบบ 
ปย.2 ใน (5) โดยเป็นวิธีการที่จะช่วยป้องกันหรือลดโอกาสในการเกิดความเสี่ยง คือ แก้ไขไม่ให้เกิดสาเหตุ
ความเส่ียง หรือเป็นวิธีการลดผลกระทบจากความเสี่ยง ความเสียหายจากความเสี่ยง กรณีที่ไม่สามารถแก้ไข
ที่สาเหตุของความเสี่ยงได้ 

แบบR-IC1 
ข้อ 8, 

แบบ ปย.2 
(5) 

(20) หมายเหตุ  - ระบุข้อมูลอ่ืนที่ต้องการแจ้งให้ทราบ เช่น วิธีดําเนินการและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เป็นตน้ 
นอกเหนือจากที่ได้ระบุแล้ว 

- 
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3. แบบPR1 

 



 49

คําอธบิายแบบ PR1 
แบบฟอรม์/ข้อ/หวัตาราง คาํอธบิายการกรอกขอ้มลู/ตวัอยา่งการกรอก ความ 

เชื่อมโยง 
- ชื่อส่วนงานย่อย 

และ
ปีงบประมาณ 

 - ระบุชื่อของคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต/สํานัก/หน่วยงาน ซึ่งมีสถานะเป็นส่วนงานย่อยของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี และระบุปีงบประมาณ เป็นปีงบประมาณที่จะดําเนินการต่อไป 

- 

(1) ด้านการ
ดําเนินงาน/
ขั้นตอนหลัก/
วัตถุประสงค์
ขั้นตอนหลัก 

 - ระบุอย่างใดอย่างหนึ่งจาก ดังนี้ การสร้างบัณฑิต, การวิจัย, การบริการวิชาการ หรือการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม, ขั้นตอนหลัก, หัวข้อรอง (ถ้ามี), หัวข้อย่อย (ถ้ามี) และวัตถุประสงค์ของขั้นตอนหลัก ตาม
ความเชื่อมโยงวัตถุประสงค์และขั้นตอนการดําเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยกับมาตรฐานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน และมาตรฐานการควบคุมภายใน ซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกันกับแบบR-IC2 ข้อ 1-3 
โดยในการระบุให้พิมพ์แยกคนละบรรทัดภายในคอลัมน์เดียวกัน  

แบบR-IC2 
ข้อ 1-3 

(2) ความเส่ียง  - ระบุเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคต และมีผลกระทบ หรือทําให้การดําเนินงานไม่
ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงาน ซึ่งเป็นข้อมลูเดียวกันกับแบบR-IC2 ใน 
(1) 

แบบR-IC2 
(1) 

(3) สาเหตุหรือ
ปัจจัยที่ทําให้เกิด
ความเส่ียง 

 - ระบุสาเหตุหรือปัจจัยที่ทําให้เกิดความเส่ียงที่ระบุใน (1) ซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกันกับแบบR-IC2 ใน (2) แบบR-IC2 
(2) 

(4) ตัวบ่งชี้ความ
เสี่ยง 

 - ระบุตัวบ่งชี้ความเสี่ยง ซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกันกับแบบR-IC2 ใน (6) แบบR-IC2 
(6) 

(5) เป้าหมายตัวบ่งชี้  - ระบุเป้าหมายตัวบ่งชี ้ซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกันกับแบบR-IC2 ใน (7) แบบR-IC2 
(7) 

(6) หน่วยนับ  - ระบุหน่วยนับของตัวบ่งชี้ที่ระบุใน (6) ซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกันกับแบบR-IC2 ใน (8) แบบR-IC2 
(8) 

(7) วิธีการ
ดําเนินการเพ่ือ
จัดการความ
เสี่ยง 

 - ระบุแนวทาง/ข้อเสนอแนะ/วิธีการดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง โดยเป็นวิธีการที่จะช่วยป้องกันหรือ
ลดโอกาสในการเกิดความเสี่ยง คือ แก้ไขไม่ให้เกิดสาเหตุความเส่ียง หรือเป็นวิธีการลดผลกระทบจากความ
เสี่ยง ความเสียหายจากความเสี่ยง กรณีที่ไม่สามารถแก้ไขที่สาเหตุของความเสี่ยงได้ ซึ่งเป็นรายละเอียด
ของข้อมูลในแบบR-IC2 ใน (19) โดยอาจระบุขั้นตอนเป็นข้อๆ เพื่อให้เห็นวิธีการดําเนินการที่ชัดเจนขึ้น 

แบบR-IC2 
(19) 

(8) กําหนดแล้วเสร็จ  - ระบุวันเดือนปีที่จะดําเนินการตาม (7) แล้วเสร็จ โดยไม่ควรระบุเป็น 30 กันยายน ... ทั้งหมด แต่ระบุ
ตามกิจกรรมที่กําหนด ซึ่งอาจแล้วเสร็จก่อน 30 กันยายน ... และหากใน (7) ระบุขั้นตอนเป็นข้อๆ และแต่
ละข้อกําหนดแล้วเสร็จไม่เท่ากัน ควรระบุจําแนกตามขั้นตอน 

- 

(9) หน่วยงาน/ผู้ที่
รับผิดชอบหลัก 

 - ระบุหน่วยงาน/คณะบุคคล/ผู้รับผิดชอบหลักในการดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงใน (7) ซึ่งเปน็ข้อมูล
เดียวกันกับแบบR-IC2 ใน (16) 

แบบR-IC2 
(16) 

(10) งบประมาณ 
(บาท) 

 - ระบุกรอบงบประมาณ (บาท) ที่ต้องใช้ในการดําเนินการตาม (7) โดยให้หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบหลักเป็น
ผู้กําหนด ซึ่งพิจารณาค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากกิจกรรม/ขั้นตอนที่กําหนดใน (7) 

- 

(11) รหัสกิจกรรม  - ระบุรหัสกิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจําปีที่บรรจุแผนงบประมาณที่ระบุใน (10) ที่กําหนดไว้ใน
ระบบ UBUFMIS โดยให้หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบหลักเป็นผู้ระบุ ทั้งนี้ คณะ/หน่วยงานอาจพิจารณากําหนด
แผนงบประมาณรายจ่ายรองรับการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของหน่วยงาน โดยอาจกําหนดเป็น
กิจกรรมย่อยภายใต้กิจกรรมโครงการบริหารจัดการหน่วยงาน ในแผนงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณต่างๆ ของหน่วยงาน ดังนั้น ใน (11) ให้ระบุเป็นรหัสกิจกรรมโครงการบริหารจัดการหน่วยงาน  

- 

(12) หมายเหตุ  - ระบุข้อมูลอ่ืนที่ต้องการแจ้งให้ทราบ เช่น วิธีดําเนินการและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เป็นตน้ 
นอกเหนือจากที่ได้ระบุแล้ว 

- 
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4. แบบ ปย.2 
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คําอธบิายแบบ ปย.2 
 

แบบฟอรม์/ข้อ/หวัตาราง คาํอธบิายการกรอกขอ้มลู/ตวัอยา่งการกรอก ความ 
เชื่อมโยง 

- ชื่อส่วนงานย่อย  - ระบุชื่อของคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต/สํานัก/หน่วยงาน ซึ่งมีสถานะเป็นส่วนงานย่อยของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

- 

- ชื่อรายงาน  - ระบุชื่อรายงานเป็น "รายงานการประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน" - 
- งวดรายงาน  - ระบุสําหรับงวดปีส้ินสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 25xx (กรณีรายงานตามปีงบประมาณ) - 

(1) กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/ 
โครงการ/
กิจกรรม/ 
ด้านของงานที่
ประเมิน 
และวัตถุประสงค์
ของ 
การควบคุม 

 - ระบุรายละเอียดกระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน ซึ่งเป็นกระบวนการ
ย่อยต่ํากว่าขั้นตอนหลักที่กําหนด หรืออาจเป็นหัวข้อรอง/หัวข้อย่อยของขั้นตอนหลักที่กําลังประเมิน โดยใช้
ความเชื่อมโยงวัตถุประสงค์และขั้นตอนการดําเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยกับมาตรฐานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน และมาตรฐานการควบคุมภายใน เป็นหลักในการพิจารณา และระบุวัตถุประสงค์
ของการควบคุมดังกล่าว ซึ่งเป็นข้อมูลย่อยจากแบบR-IC2 ข้อ 1, 2, 2.1, 2.2 โดยในการระบุให้พิมพ์แยกคน
ละบรรทัดภายในคอลัมน์เดียวกัน  

แบบR-IC2 
ข้อ 1,2, 
2.1,2.2 

(2) การควบคุมที่ยัง
มีอยู่ 

 - ระบุการควบคุมที่ยังมีอยู่ ซึ่งเป็นขั้นตอน/วิธีปฏิบัติงาน/นโยบาย/กฎเกณฑ์ที่ใช้ปฏิบัติอยู่สําหรับกิจกรรม
ต่าง ๆ โดยเป็นข้อมูลเดียวกันกับแบบR-IC2 ใน (4) หรืออาจเป็นรายละเอียดย่อยของข้อมูลดังกล่าวก็ได้  

แบบR-IC2 
(4) 

(3) การประเมินผล
การควบคุม 

 - ระบุผลการประเมินการควบคุมที่ยังมีอยู่ ใน (2) ว่าเพียงพอและมีประสิทธิผลหรือไม่ โดยตอบคําถาม
ต่อไป 
1. การกําหนด/ส่ังอย่างเป็นทางการให้ปฏิบัติตามการควบคุมหรือไม่ 
2. มีการปฏิบัติจริงตามการควบคุมหรือไม่ 
3. ถ้ามีการปฏิบัติจริง การควบคุมช่วยให้งานสําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดหรือไม่ 
4. ประโยชน์ที่ได้รับ คุ้มค่ากับต้นทุนของการควบคุมหรือไม่ 
ซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกันกับแบบR-IC2 ใน (5) หรือผลการประเมินการรายละเอียดการควบคุมที่ยังมีอยู่ใน (2) 

แบบR-IC2 
(5) 

(4) ความเส่ียงที่ยังมี
อยู่ 

 - ระบุความเส่ียงทีย่ังมีอยู่ ซึ่งเป็นข้อมลูเดียวกันกับแบบR-IC2 ใน (1) แบบR-IC2 
(1) 

(5) การปรับปรุงการ
ควบคุม 

 - ระบุการปรับปรุงการควบคุม ซึ่งเป็นแนวทาง/ข้อเสนอแนะ/วิธีการดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง โดย
เป็นวิธีการที่จะช่วยป้องกันหรือลดโอกาสในการเกิดความเสี่ยง คือ แก้ไขไม่ให้เกิดสาเหตุความเส่ียง หรือเป็น
วิธีการลดผลกระทบจากความเสี่ยง ความเสียหายจากความเสี่ยง กรณีที่ไม่สามารถแก้ไขที่สาเหตุของความ
เสี่ยงได้ ซึ่งเป็นรายละเอียดของข้อมูลในแบบR-IC2 ใน (19) โดยอาจระบุขั้นตอนเป็นข้อๆ เพื่อให้เห็นวิธีการ
ดําเนินการที่ชัดเจนขึ้น 

แบบR-IC2 
(19) 

(6) กําหนดเสร็จ  - ระบุวันเดือนปีที่จะดําเนินการตาม (5) แล้วเสร็จ โดยไม่ควรระบุเป็น 30 กันยายน ... ทั้งหมด แต่ระบุตาม
กิจกรรมที่กําหนด ซึ่งอาจแล้วเสร็จก่อน 30 กันยายน ... และหากใน (7) ระบุขั้นตอนเป็นข้อๆ และแต่ละ
ข้อกําหนดแล้วเสร็จไม่เท่ากัน ควรระบุจําแนกตามขั้นตอน 

- 

(6) ผู้รับผิดชอบ  - ระบุหน่วยงาน/คณะบุคคล/ผู้รับผิดชอบหลักในการดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงใน (5) ซึ่งเปน็ข้อมูล
เดียวกันกับแบบR-IC2 ใน (16) 

แบบR-IC2 
(16) 

(7) หมายเหตุ  - ระบุข้อมูลอ่ืนที่ต้องการแจ้งให้ทราบ เช่น วิธีดําเนินการและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เป็นตน้ 
นอกเหนือจากที่ได้ระบุแล้ว 

- 

- ชื่อผู้รายงาน 
ตําแหน่งและ
วันที่ 

 - ลงลายมือชื่อ หรือ ลายเซ็นคณบดี/ผู้อํานวยการของคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต/สํานัก หรือผู้ได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบในการจัดทํา พร้อมทั้งตําแหน่งและลงวันที่ เดือน ปี พ.ศ. ที่จัดทําเสร็จส้ิน 

- 
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5. แบบ ปย.1 
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คําอธบิายแบบ ปย.1 
 

แบบฟอรม์/ข้อ/หวัตาราง คาํอธบิายการกรอกขอ้มลู/ตวัอยา่งการกรอก ความ 
เชื่อมโยง 

- ชื่อส่วนงานย่อย  - ระบุชื่อของคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต/สํานัก/หน่วยงาน ซึ่งมีสถานะเป็นส่วนงานย่อย
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

- 

- ชื่อรายงาน  - ระบุชื่อรายงานเป็น "รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน" - 
- งวดรายงาน  - ระบุวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาในการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

โดยระบุเป็น "ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 25....." และระบุปีลงใน.....แล้วแต่
ปีงบประมาณ 

- 

(1) องค์ประกอบของ
การควบคุมภายใน 

 - ระบุข้อมูลสรุปการควบคุมภายในของแต่ละองค์ประกอบ โดยระบุให้สอดคล้องเกณฑ์
มาตรฐานที่กําหนด (โดยสามารถดูตัวอย่างการรายงานได้จากคู่มือแนวทางการจัดวาง
ระบบการควบคุมภายในและการประเมินการควบคุมภายในของสํานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน 

- 

(2) ผลการประเมิน/ 
ข้อสรุป 

 - ระบุผลการประเมิน/ข้อสรุปของแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายใน พร้อม
จุดอ่อน หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ซึ่งสอดคล้องกับความเส่ียงตามแบบR-IC2 (1) และ
สามารถระบุองค์ประกอบของการควบคุมภายในที่พบจุดอ่อน หรือความเสี่ยง ตามความ
เชื่อมโยงวัตถุประสงค์และขั้นตอนการดําเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยกับมาตรฐาน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และมาตรฐานการควบคุมภายใน 

แบบR-IC2 
(1) 

- ผลการประเมิน
โดยรวม 

 - ระบุสรุปผลการประเมินโดยรวมขององค์ประกอบของการควบคุมภายใน ซึ่งเป็นการ
สรุปจากผลการประเมิน/ ข้อสรุปใน (2) 

- 

- ชื่อผู้รายงาน 
ตําแหน่งและวันที่ 

 - ลงลายมือชื่อ หรือ ลายเซ็นคณบดี/ผู้อํานวยการของคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต/สํานัก 
หรือผู้ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการจัดทํา พร้อมทั้งตําแหน่งและลงวันที่ เดือน ปี 
พ.ศ. ที่จัดทําเสร็จส้ิน 

- 
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6. แบบMPR1 
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คําอธบิายแบบMPR1 
แบบฟอรม์/ข้อ/หวัตาราง คาํอธบิายการกรอกขอ้มลู/ตวัอยา่งการกรอก ความเชือ่มโยง 

- ชื่อส่วนงานย่อย และ
ปีงบประมาณ 

 - ระบุชื่อของคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต/สํานัก/หน่วยงาน ซึ่งมีสถานะเป็นส่วนงานย่อยของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี และระบุปีงบประมาณของแผนที่ทําการติดตามผล 

- 

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

 - ระบุคร้ังที่และวันเดือนปี ที่เป็นรอบของการติดตาม ตามปฏิทินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
ดังนี้ 
1) ครั้งที่ 1 ระบุเป็น "ครั้งที่ 1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25....(ระบุปี พ.ศ. ที่รายงาน)" 
2) ครั้งที่ 2 ระบุเป็น "ครั้งที่ 2 ณ วันที่ 31 มีนาคม 25....(ระบุปี พ.ศ. ทีร่ายงาน)" 
3) ครั้งที่ 3 ระบุเป็น "ครั้งที่ 3 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 25....(ระบุปี พ.ศ. ที่รายงาน)" 
4) ครั้งที่ 4 ระบุเป็น "ครั้งที่ 4 ณ วันที่ 30 กันยายน 25....(ระบุปี พ.ศ. ที่รายงาน)" 

- 

(1) ด้านการดําเนินงาน/ 
ขั้นตอนหลัก/วัตถุประสงค์
ขั้นตอนหลัก 

 - ระบุเหมือนกับแบบPR1 ใน (1) โดยในการระบุให้พิมพ์แยกคนละบรรทัดภายในคอลัมน์เดียวกัน  แบบPR1 ใน (1) 

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

(3) สาเหตุหรือปัจจัยที่ทําให้
เกิดความเสี่ยง 

 - ระบุเหมือนกับแบบPR1 ใน (3) แบบPR1 ใน (3) 

(4) ตัวบ่งชี้ความเส่ียง  - ระบุเหมือนกับแบบPR1 ใน (4) แบบPR1 ใน (4) 

(5) เป้าหมายตัวบ่งชี้  - ระบุเหมือนกับแบบPR1 ใน (5) แบบPR1 ใน (5) 

(6) หน่วยนับ  - ระบุเหมือนกับแบบPR1 ใน (6) แบบPR1 ใน (6) 

(7) วิธีการดําเนินการเพื่อ
จัดการความเส่ียง 

 - ระบุเหมือนกับแบบPR1 ใน (7) แบบPR1 ใน (7) 

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

(9) หน่วยงาน/ผู้ที่รับผิดชอบ  - ระบุเหมือนกับแบบPR1 ใน (9) แบบPR1 ใน (9) 

(10) หน่วยงานที่รายงาน 
(หน่วยงานหลัก) 

 - ระบุชื่อหน่วยงาน/คณะบุคคล/ผู้รับผิดชอบหลักในการดําเนินการจัดการความเส่ียง ตามที่ระบุในแบบPR1 
ใน (9) 

แบบPR1 ใน (9) 

(11) ผลการดําเนินการเพื่อ
จัดการความเส่ียง 

 - ระบุผลการดําเนินงานในลักษณะที่สอดคล้องกับวิธีการดําเนินการ ใน (7) เพื่อเสนอให้เห็นผลการ
ดําเนินงานตามแผนที่กําหนด เช่น หากใน (7) ระบุวิธีการดําเนินงานระบุเป็นขอ้ๆ จากข้อ 1-5 และผลการ
ดําเนินงานได้ดําเนินการจาก ข้อ 1-3 แล้ว ให้ระบุผลการดําเนินงานเป็น "มีการดําเนินการตามขั้นตอนที่ 1-2 
และขณะนี้อยู่ระหว่างการดําเนินการในขั้นตอนที่ 3" เป็นตน้ 

- 

(12) สถานะเทียบกับแผน  - ระบุสถานะของผลการดําเนินงานใน (11) เทียบกับแผนวิธีการดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง ใน (7) 
โดยระบุตัวเลขต่างๆ ตามสถานะการดําเนินการตามแผนที่กําหนด ดังนี้ 
(1) หมายถึง ยังไมไ่ด้ดําเนินการ  
(2) หมายถึง อยูร่ะหวา่งดําเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ  
(3) หมายถึง ดําเนินการแล้วเสร็จ 
    จากตัวอย่างการระบุใน (11) ทําให้สามารถระบุ (12) เปน็ "(2)" 

- 

(13) ค่าตัวบ่งชี ้  - ระบุค่าตัวบ่งชี้ ใน (4) ณ ปัจจุบันที่มีการรายงาน โดยระบุให้สอดคล้องกับหน่วยนับ และค่าเป้าหมายที่
กําหนด หากยังไม่มีผลที่ชัดเจนในรอบที่มีการรายงาน ให้ระบุเป็น N/A ก่อน แต่เมื่อถึงรอบการรายงานครั้งที่ 
4 ให้ระบุค่าตัวบ่งชี้ที่ชัดเจน 

- 

(14) ประเมินผลการจัดการ  - ระบุผลการประเมินผลการจัดการความเสี่ยง โดยพิจารณาสถานะเทียบกับแผน ใน (12) และค่าตัวบ่งชี้ ใน 
(13) ว่าเมื่อมีการดําเนินการตามแผนแล้ว ค่าตัวบ่งชี้ความเส่ียง บรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดไว้หรือไม่ โดย
ระบุเป็นตัวเลขต่างๆ ดังนี้ 
(1) หมายถึง ยอมรับความเสีย่งได้ เนื่องจากค่าตัวบ่งช้ีบรรลุเป้าหมายที่กําหนด   
(2) หมายถึง ยังยอมรับความเสีย่งไมไ่ด้ เนื่องจากค่าตัวบ่งช้ียังไม่บรรลเุป้าหมายที่กําหนด  
(3) หมายถึง ยังสรุปไม่ได้ เนื่องจากยังดําเนินการตามแผนไม่แล้วเสร็จ และยังไมท่ราบผลตัวบ่งช้ีที่ชัดเจน 

- 

(15) หมายเหตุ  - ระบุข้อมูลอ่ืนที่ต้องการแจ้งให้ทราบ เช่น วิธีดําเนินการและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เป็นตน้ 
นอกเหนือจากที่ได้ระบุแล้ว 

- 
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7. แบบM-ปย.2 
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คําอธบิายแบบM-ปย.2 
แบบฟอรม์/ข้อ/หวัตาราง คาํอธบิายการกรอกขอ้มลู/ตวัอยา่งการกรอก ความ 

เชื่อมโยง 
- ชื่อส่วนงานย่อย และ

ปีงบประมาณ 
 - ระบุชื่อของคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต/สํานัก/หน่วยงาน ซึ่งมีสถานะเป็นส่วนงานย่อยของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และระบุปีงบประมาณของแผนที่ทําการติดตามผล 

- 

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

 - ระบุคร้ังที่และวันเดือนปี ที่เป็นรอบของการติดตาม ตามปฏิทินการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน ดังนี้ 
1) ครั้งที่ 1 ระบุเป็น "ครั้งที่ 1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25....(ระบุปี พ.ศ. ที่รายงาน)" 
2) ครั้งที่ 2 ระบุเป็น "ครั้งที่ 2 ณ วันที่ 31 มีนาคม 25....(ระบุปี พ.ศ. ทีร่ายงาน)" 
3) ครั้งที่ 3 ระบุเป็น "ครั้งที่ 3 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 25....(ระบุปี พ.ศ. ที่รายงาน)" 
4) ครั้งที่ 4 ระบุเป็น "ครั้งที่ 4 ณ วันที่ 30 กันยายน 25....(ระบุปี พ.ศ. ที่รายงาน)" 

- 

(1) กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมิน 
และวัตถุประสงค์ของ
การควบคุม 

 - ระบุเหมือนกับแบบ ปย. 2 ใน (1) โดยในการระบุให้พิมพ์แยกคนละบรรทัดภายในคอลัมน์
เดียวกัน  

แบบ ปย. 2 ใน (1) 

(2) ความเส่ียง  - ระบุเหมือนกับแบบ ปย. 2 ใน (4) แบบ ปย. 2 ใน (4) 
(3) ตัวบ่งชี้  - ระบุเหมือนกับแบบR-IC 2 ใน (6) แบบR-IC2 ใน (6) 
(4) ค่าเป้าหมายตัวบ่งชี ้  - ระบุเหมือนกับแบบR-IC2 ใน (7) แบบR-IC2 ใน (7) 
(5) หน่วยนับ  - ระบุเหมือนกับแบบR-IC2 ใน (8) 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) ผู้รับผิดชอบหลัก  - ระบุเหมือนกับแบบ ปย. 2 ใน (6) แบบ ปย. 2 ใน (6) 
(8) หน่วยงานที่รายงาน 

(หน่วยงานหลัก) 
 - ระบุชื่อหน่วยงาน/คณะบุคคล/ผู้รับผิดชอบหลักในการดําเนินการจัดการความเส่ียง ตามที่ระบุ
ในแบบ ปย. 2 ใน (6) 

แบบ ปย. 2 ใน (6) 

(9) ผลการดําเนินการเพื่อ
จัดการความเส่ียง 

 - ระบุผลการดําเนินงานในลักษณะที่สอดคล้องกับวิธีการดําเนินการ ใน (6) เพื่อเสนอให้เห็นผล
การดําเนินงานตามแผนที่กําหนด เช่น หากใน (6) ระบุวิธีการดําเนินงานระบุเป็นข้อๆ จากข้อ 1-5 
และผลการดําเนินงานได้ดําเนินการจาก ข้อ 1-3 แล้ว ให้ระบุผลการดําเนินงานเป็น "มีการ
ดําเนินการตามขั้นตอนที่ 1-2 และขณะนี้อยู่ระหว่างการดําเนินการในขั้นตอนที่ 3" เป็นต้น 

- 

(10) สถานะเทียบกับแผน  - ระบุสถานะของผลการดําเนินงานใน (9) เทียบกับแผนวิธกีารดําเนินการเพื่อจัดการความเส่ียง 
ใน (6) โดยระบุตัวเลขต่างๆ ตามสถานะการดําเนินการตามแผนที่กําหนด ดังนี้ 
(1) หมายถึง ยังไม่ได้ดําเนินการ  
(2) หมายถึง อยูร่ะหวา่งดําเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ  
(3) หมายถึง ดําเนินการแล้วเสร็จ 
    จากตัวอย่างการระบุใน (9) ทําให้สามารถระบุ (10) เป็น "(2)" 

- 

(11) ค่าตัวบ่งชี ้  - ระบุค่าตัวบ่งชี้ ใน (3) ณ ปัจจุบันที่มีการรายงาน โดยระบุให้สอดคล้องกับหน่วยนับ และค่า
เป้าหมายที่กําหนด หากยังไม่มีผลที่ชัดเจนในรอบที่มีการรายงาน ให้ระบุเป็น N/A ก่อน แต่เมื่อถึง
รอบการรายงานครั้งที่ 4 ให้ระบุค่าตัวบ่งชี้ที่ชัดเจน 

- 

(12) ประเมินผลการจัดการ  - ระบุผลการประเมินผลการจัดการความเสี่ยง โดยพิจารณาสถานะเทียบกับแผน ใน (10) และ
ค่าตัวบ่งชี้ ใน (11) ว่าเมื่อมีการดําเนินการตามแผนแล้ว ค่าตัวบ่งชี้ความเส่ียง บรรลุตามเป้าหมาย
ที่กําหนดไว้หรือไม่ โดยระบุเป็นตัวเลขต่างๆ ดังนี้ 
(1) หมายถึง ยอมรับความเสีย่งได้ เนื่องจากค่าตัวบ่งช้ีบรรลุเป้าหมายที่กําหนด   
(2) หมายถึง ยังยอมรับความเสีย่งไมไ่ด้ เนื่องจากค่าตัวบ่งช้ียังไม่บรรลเุป้าหมายที่กําหนด  
(3) หมายถึง ยังสรุปไม่ได้ เนื่องจากยังดําเนินการตามแผนไม่แล้วเสร็จ และยังไมท่ราบผลตัวบ่งช้ีที่ชัดเจน 

- 

(13) หมายเหตุ  - ระบุข้อมูลอ่ืนที่ต้องการแจ้งให้ทราบ เช่น วิธีดําเนินการและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เป็นตน้ 
นอกเหนือจากที่ได้ระบุแล้ว 

- 
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8. แบบMS 
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คําอธบิายแบบMS 
 

แบบฟอรม์/ข้อ/หวัตาราง คาํอธบิายการกรอกขอ้มลู/ตวัอยา่งการกรอก ความ 
เชื่อมโยง 

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 
.........................ณ เดือน
......................................... 

 - ระบุปีงบประมาณของแผนที่ทําการติดตามผล และระบุคร้ังที่และวันเดือนปี ที่
เป็นรอบของการติดตาม ตามปฏิทินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ดังนี้ 
1) คร้ังที่ 1 ระบุเป็น " ณ เดือนธันวาคม 25....(ระบุปี พ.ศ. ที่รายงาน)" 
2) คร้ังที่ 2 ระบุเป็น "ณ เดือนมีนาคม 25....(ระบุปี พ.ศ. ที่รายงาน)" 
3) คร้ังที่ 3 ระบุเป็น "ณ เดือนมิถุนายน 25....(ระบุปี พ.ศ. ที่รายงาน)" 
4) คร้ังที่ 4 ระบุเป็น "ณ เดือนกันยายน 25....(ระบุปี พ.ศ. ที่รายงาน)" 

- 

- ชื่อหน่วยงาน  - ระบุชื่อของคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต/สํานัก/หน่วยงาน ซึ่งมีสถานะเป็นส่วนงาน
ย่อยของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

- 

ข้อ 1 แผนบริหารความเสี่ยง  - ทําเคร่ืองหมาย ü ลงใน £ และเติมข้อมูลผลการดําเนินงานตามประเด็นที่
กําหนดให้ครบถ้วน โดยเป็นข้อมูลสรุปจากแบบMPR1 ของหน่วยงาน ซึ่งในส่วน
ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ให้ระบุเฉพาะกรณีที่ต้องอาศัยความร่วมมือกับ
คณะ/หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

แบบMPR1 

ข้อ 2 แผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

 - ทําเคร่ืองหมาย ü ลงใน £ และเติมข้อมูลผลการดําเนินงานตามประเด็นที่
กําหนดให้ครบถ้วน โดยเป็นข้อมูลสรุปจากแบบM-ปย.2 ของหน่วยงาน ซึ่งในส่วน
ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ให้ระบุเฉพาะกรณีที่ต้องอาศัยความร่วมมือกับ
คณะ/หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

แบบM-ปย. 2 

- ชื่อผู้รายงาน ตําแหน่งและ
วันที่ 

 - ลงลายมือชื่อ หรือ ลายเซ็นคณบดี/ผู้อํานวยการของคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต/
สํานัก หรือผู้ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการจัดทํา พร้อมทั้งตําแหน่งของ
ผู้รายงาน 

- 
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แบบรายงานระดับมหาวยิาลยั 

1. แบบR-IC3 
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คําอธบิายแบบ R-IC3 
แบบฟอรม์/ข้อ/หวัตาราง คาํอธบิายการกรอกขอ้มลู/ตวัอยา่งการกรอก ความ 

เชื่อมโยง 
- ปีงบประมาณ  - ระบุปีงบประมาณ เป็นปงีบประมาณที่จะดําเนินการต่อไป - 
1. ด้านการ

ดําเนินงาน 
 - ระบุอย่างใดอย่างหนึ่งจาก ดังนี้ การสร้างบัณฑิต, การวิจัย, การบริการวิชาการ หรือการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม โดยหากต้องการระบุหลายด้าน จํานวนแบบจะมีจํานวนเท่ากับจํานวนด้านที่ระบุ 

แบบR-IC2 
ข้อ 1. 

2. ขั้นตอนหลักที่  - ระบุขั้นตอนหลักตามความเชื่อมโยงวัตถุประสงค์และขั้นตอนการดําเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยกับ
มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และมาตรฐานการควบคุมภายใน เช่น หาก 1. ระบุเป็นด้าน
การสร้างบัณฑิต ขั้นตอนหลัก เลือกระบุเป็นขั้นต่างๆ ที่เกีย่วข้อง เช่น 1. สร้างและ/หรือพัฒนาหลักสูตร และ
บริหารหลักสูตร, 5. จัดการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา เป็นต้น โดยหากต้องการระบุหลายขั้นตอนหลัก 
จํานวนแบบจะมีจํานวนเท่ากับจํานวนขั้นตอนหลักที่ระบุ โดยพิจารณาสรุปข้อมูลที่ได้จากแบบR-IC2 ข้อ 2. 
และจากการพิจารณาของผู้บริหารหน่วยงานในสํานักงานอธิการบดีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ระดับมหาวิทยาลัย 

แบบR-IC2 
ข้อ 2. 

2.1 หัวข้อรอง (ถ้า
มี) 

 - ระบุหัวข้อรองของขั้นตอนหลัก (ถ้ามี) ตามความเชื่อมโยงวัตถุประสงค์และขั้นตอนการดําเนินงานด้านต่างๆ 
ของมหาวิทยาลัยกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และมาตรฐานการควบคุมภายใน โดยระบุ
ให้สอดคล้องกับข้อ 1. และ 2. เช่น หาก 1. ระบุเป็นด้านการสร้างบัณฑิต, 2. ระบุเป็น 5. จัดการเรียนการสอน
และพัฒนานักศึกษา, 2.1 อาจระบุเป็น 5.1 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอุดมศึกษา โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาํคัญ กระบวนการเรียนรู้ที่ให้นักศึกษามีประสบการณ์ในการทํางานจริง 
เรียนรู้ร่วมกับชุมชน และรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน เป็นต้น โดยหากต้องการระบุหลายหัวข้อรอง 
จํานวนแบบจะมีจํานวนเท่ากับจํานวนหัวข้อรองที่ระบุ โดยพิจารณาสรุปข้อมูลที่ได้จากแบบR-IC2 ข้อ 2.1 
และจากการพิจารณาของผู้บริหารหน่วยงานในสํานักงานอธิการบดีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ระดับมหาวิทยาลัย 

แบบR-IC2 
ข้อ 2.1 

2.2 หัวข้อย่อย (ถ้า
มี) 

 - ระบุหัวข้อย่อยของขั้นตอนรอง (ถ้ามี) ตามความเชื่อมโยงวัตถุประสงค์และขั้นตอนการดําเนินงานด้านต่างๆ 
ของมหาวิทยาลัยกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และมาตรฐานการควบคุมภายใน โดยระบุ
ให้สอดคล้องกับข้อ 1., 2., 2.1  เช่น หาก 1. ระบุเป็นด้านการสร้างบัณฑิต, 2. ระบุเป็น 5. จัดการเรียนการ
สอนและพัฒนานักศึกษา, 2.1 ระบุเปน็ 5.1 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอุดมศึกษา โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาํคัญ กระบวนการเรียนรู้ที่ให้นักศึกษามีประสบการณ์ในการทํางานจริง 
เรียนรู้ร่วมกับชุมชน และรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน, 2.2 จะไม่ต้องระบุ เนื่องจาก หัวข้อรอง 5.1 ไม่มี
หัวข้อย่อย ให้ใส "-" ไว้ เป็นต้น หากหัวข้อรองมีหัวข้อย่อย ให้ระบุลําดับและชื่อหัวข้อย่อยนั้นๆ โดยหาก
ต้องการระบุหลายหัวข้อย่อย จํานวนแบบจะมีจํานวนเท่ากับจํานวนหัวข้อย่อยที่ระบ ุโดยพิจารณาสรุปข้อมูลที่
ได้จากแบบR-IC2 ขอ้ 2.2 และจากการพิจารณาของผู้บริหารหน่วยงานในสํานักงานอธิการบดีร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ระดับมหาวิทยาลัย 

แบบR-IC2 
ข้อ 2.2 

3. วัตถุประสงค์
ขั้นตอนหลัก 

 - ระบุวัตถุประสงค์ของขั้นตอนหลัก ตามความเชื่อมโยงวัตถุประสงค์และขั้นตอนการดําเนินงานด้านต่างๆ 
ของมหาวิทยาลัยกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และมาตรฐานการควบคุมภายใน โดยระบุ
ให้สอดคล้องกับข้อ 1., 2., 2.1, 2.2 เช่น หาก 1. ระบุเป็นด้านการสร้างบัณฑิต, 2. ระบุเป็น 5. จัดการเรียน
การสอนและพัฒนานักศึกษา, 2.1 ระบุเป็น 5.1 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอุดมศึกษา โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาํคัญ กระบวนการเรียนรู้ที่ให้นักศึกษามีประสบการณ์ในการทํางานจริง 
เรียนรู้ร่วมกับชุมชน และรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน, 2.2 ระบุเป็น "-", 3. จะระบุเป็น เพื่อให้นักศึกษามี
ความรู้ ความสามารถ และทักษะ สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง และรองรับการเปิด
ประชาคมอาเซียน เป็นต้น โดยพิจารณาสรุปข้อมูลที่ได้จากแบบR-IC2 ข้อ 3 และจากการพิจารณาของ
ผู้บริหารหน่วยงานในสํานักงานอธิการบดีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ระดับมหาวิทยาลัย 
 
 

แบบR-IC2 
ข้อ 3 

(1) ความเส่ียง  - ระบุเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคต และมีผลกระทบ หรือทําให้การดําเนินงานไม่ประสบ
ความสําเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของมหาวิทยาลัย รวมทั้งกระทบต่อความสําเร็จตามวัตถุประสงค์
ของการควบคุมด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน คือ  
1. ด้านการดําเนินงาน (Operation) = O 
2. ด้านความถูกต้องเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน (Financial Reporting) = F 
3. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคบั ฯลฯ (Compliance) = C  
   โดยมีข้อมูล/สถิติรองรับการระบุ เพื่อจะได้ใช้ประกอบการกําหนดตัวบ่งชี้ของความเสี่ยง เช่น ด้านการสร้าง

แบบR-IC2 
(1) 
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แบบฟอรม์/ข้อ/หวัตาราง คาํอธบิายการกรอกขอ้มลู/ตวัอยา่งการกรอก ความ 
เชื่อมโยง 

บัณฑิต: ผู้สําเร็จการศึกษาคณะ....ส่วนใหญ่ไม่มีงานทําหลังสําเร็จการศึกษา เพราะผลการศึกษาร้อยละของ
บัณฑิตที่มีงานทําของมหาวิทยาลัย ปี ....เท่ากับ 40 เท่านั้น เป็นต้น โดยพิจารณาสรุปข้อมูลที่ได้จากแบบR-
IC2 ใน (1) และจากการพิจารณาของผู้บริหารหน่วยงานในสํานักงานอธิการบดีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ระดับมหาวิทยาลัย 

(2) สาเหตุหรือ
ปัจจัยที่ทําให้
เกิดความเสี่ยง 

 - ระบุสาเหตุหรือปัจจัยที่ทําให้เกิดความเส่ียงที่ระบุใน (1) โดยชี้ให้เห็นว่าสาเหตุเกิดจากตัวบุคคล ระบบ/
กระบวนการ วัสดุอุปกรณ์ นโยบาย หรืออื่นๆ และให้อธิบายถึงลักษณะของสิ่งที่เป็นสาเหตุ ให้ชัดเจน เช่น 
จาก (1) อาจระบุสาเหตุใน (2) เป็น การจัดกระบวนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยยังไม่เน้นการจัด
ประสบการณ์ภาคสนามในสถานประกอบการ หรือแหล่งงานที่ตรงกับสาขาวิชา เท่าที่ควร เป็นต้น โดย
พิจารณาสรุปข้อมูลที่ได้จากแบบR-IC2 ใน (2) และจากการพิจารณาของผู้บริหารหน่วยงานในสํานักงาน
อธิการบดีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ระดับ
มหาวิทยาลัย 

แบบR-IC2 
(2) 

(3) ประเภทความ
เสี่ยง 

 - ระบุประเภทความเสี่ยงซึ่งสอดคล้องกับสาเหตุฯ ที่ระบุใน (2) และสอดคล้องเกณฑ์ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน โดยเลือกระบุเป็นอย่างใดอย่างหนึ่ง จากประเภทต่างๆ ดังนี้ 
1. ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ)                                
2. ด้านทรัพยากร (ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
3. ด้านทรัพยากร (อาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภค)             
4. ด้านยุทธศาสตร์  หรือกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  
5. ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ                           
6. ด้านการปฏิบัติงาน (กระบวนการบริหารหลักสูตร) 
7. ด้านการปฏิบัติงาน (การบริหารงานวิจัย)                           
8. ด้านการปฏิบัติงาน (ระบบงาน) 
9. ด้านการปฏิบัติงาน (ระบบประกันคุณภาพ)                        
10. ด้านบุคลากร 
11. ด้านธรรมาภิบาล                                                     
12. ด้านจรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร 
13. ด้านอันตรายที่เกิดจากสารเคมี สารทางชีวะ และการเผยแพร่เชื้อโรค 
14. ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน                           
15. ด้านอื่นๆ (ระบุ)  

  

(4) การควบคุมที่มี
อยู่ 

 - ระบุการควบคุมที่มีอยู่แล้ว ซึ่งเป็นขัน้ตอน/วิธีปฏิบัติงาน/นโยบาย/กฎเกณฑ์ที่ใช้ปฏิบัติอยู่สําหรับกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะจัดการความเส่ียงที่ระบุใน (1) เช่น จาก (1) อาจระบุ (4) เป็น มหาวิทยาลัยโดยคณะวิชา
ต่างๆ ได้กําหนดให้นักศึกษาเข้าฝึกงานในสถานประกอบการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง เป็นต้น โดย
พิจารณาสรุปข้อมูลที่ได้จากแบบR-IC2 ใน (4) และจากการพิจารณาของผู้บริหารหน่วยงานในสํานักงาน
อธิการบดีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ระดับ
มหาวิทยาลัย 
 
 

แบบR-IC2 
(4) 

(5) การประเมินผล
การควบคุม 

 - ระบุผลการประเมินการควบคุมที่มีอยู่ ที่ระบุใน (4) เพื่อให้เห็นว่าเพียงพอและมีประสิทธิผลหรือไม่ โดยตอบ
คําถามต่อไป 
1. การกําหนด/ส่ังอย่างเป็นทางการให้ปฏิบัติตามการควบคุมหรือไม่ 
2. มีการปฏิบัติจริงตามการควบคุมหรือไม่ 
3. ถ้ามีการปฏิบัติจริง การควบคุมช่วยให้งานสําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดหรือไม่ 
4. ประโยชน์ที่ได้รับ คุ้มค่ากับต้นทุนของการควบคุมหรือไม่ 
    โดยพิจารณาสรุปข้อมูลที่ได้จากแบบR-IC2 ใน (5) และจากการพิจารณาของผู้บริหารหน่วยงานใน
สํานักงานอธิการบดีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ฯ ระดับมหาวิทยาลัย กรณีที่การควบคุมไม่เพียงพอต่อการจัดการความเส่ียง เช่น จากตัวอย่างการระบุ (1) 
และ (4) อาจระบุ (5) เป็น มหาวิทยาลัยยังไม่มีการกําหนดมาตรการที่ชัดเจนที่ส่วนช่วยส่งเสริมหรือสนับสนุน
ให้นักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์ในแหล่งงานที่ตรงตามสาขาวิชา โดยการสร้างความร่วมมือกับแหล่งงานใน
อนาคตของนักศึกษา ส่งผลให้นักศึกษาส่วนใหญ่ยังไม่มีงานทําหลังสําเร็จการศึกษา เป็นต้น 

แบบR-IC2 
(5) 

(6) ตัวบ่งชี้ความ
เสี่ยง 

 - ระบุตัวบ่งชี้ความเสี่ยง ตามความเชื่อมโยงวัตถุประสงค์และขั้นตอนการดําเนินงานด้านต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัยกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และมาตรฐานการควบคุมภายใน โดยระบุให้

แบบR-IC2 
(6) 
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แบบฟอรม์/ข้อ/หวัตาราง คาํอธบิายการกรอกขอ้มลู/ตวัอยา่งการกรอก ความ 
เชื่อมโยง 

สอดคล้องกับข้อ 1., 2., 2.1, 2.2 เช่น จากตัวอย่างการระบุข้อ 1., 2., 2.1, 2.2 อาจระบุ (6) เป็น ระบบและ
กลไกการจัดการเรียนการสอน (สกอ. 2.6) และ ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ป ี(สมศ.1) เป็นต้น ทั้งนี้ 1 ความเส่ียงอาจมีตัวบ่งชี้หลายตัวได้ ในลักษณะของตัวอย่าง
ข้างต้น โดยมีทั้งตัวบ่งชี้ที่วัดระดับกระบวนการ และตัวบ่งชี้วัดระดับผลผลิต โดยพิจารณาสรุปข้อมูลที่ได้จาก
แบบR-IC2 ใน (6) และจากการพิจารณาของผู้บริหารหน่วยงานในสํานักงานอธิการบดีร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ระดับมหาวิทยาลัย  

(7) เป้าหมายตัว
บ่งชี ้

 - ระบุเป้าหมายตัวบ่งชี้ที่ระบุใน (6) โดยใช้ค่าเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน ที่สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ของมหาวิทยาลัย โดยพิจารณาสรุปข้อมูลที่ได้จากแบบR-IC2 ใน (7) และจากการพิจารณาของผู้บริหาร
หน่วยงานในสํานักงานอธิการบดีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ระดับมหาวิทยาลัย  

  

(8) หน่วยนับ  - ระบุหน่วยนับของตัวบ่งชี้ที่ระบุใน (6) เช่น จากตัวอย่างการระบุ (6) ให้ระบุ (7) เป็น คะแนน, ร้อยละ เป็น
ต้น 

  

(9) ข้อความระบุ
ความรุนแรง 

 - ระบุผลกระทบจะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่ระบุใน (1) ซึ่งเป็นการสรุปข้อมูลที่ได้จากแบบR-IC2 ใน (9) และ
จากการพิจารณาของผู้บริหารหน่วยงานในสํานักงานอธิการบดีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ระดับมหาวิทยาลัย โดยแนวทางการระบุให้พิจารณาจาก
หลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณาระดับความเส่ียง  เช่น จากตัวอย่างการระบุ (1) อาจระบุ (9) เปน็ ส่งผลให้
ความพึงพอใจ/ความนิยมต่อสาขาวิชา เหลือร้อยละ 40 เทา่นั้น, ผลการดําเนินงานด้านการสร้างบัณฑิตของ
สาขาวิชา...ไม่บรรลุตามเป้าหมายที่กําหนด เป็นต้น 

แบบR-IC2 
(9) 

(10) ข้อความระบุ
โอกาส 

 - ระบุโอกาสหรือความถี่ในการความเสี่ยงที่ระบุใน (1)  ซึ่งเป็นการสรุปข้อมูลที่ได้จากแบบR-IC2 ใน (10) 
และจากการพิจารณาของผู้บริหารหน่วยงานในสํานักงานอธิการบดีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ระดับมหาวิทยาลัย โดยแนวทางการระบุให้พิจารณาจาก
หลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณาระดับความเส่ียงเช่น จากตัวอย่างการระบุ (1) อาจระบุ (10) เปน็  เป็น
ประจําทุกปี, 2-3 ปต่ีอคร้ัง, ร้อยละ 60 ของผู้สําเร็จการศึกษาทั้งหมด (ตัวต้ัง=30x100 ตัวหาร=50) เป็นต้น 

แบบR-IC2 
(10) 

(11) ระดับความ
รุนแรง 

 - ระบุตัวเลข จาก 1 - 5 เพื่อบอกค่าความรุนแรงจากการเกิดความเสี่ยง ที่สอดคล้องกับการระบุใน (9) และ
ใช้หลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณาระดับความเส่ียง ประกอบ เช่น จากตัวอย่างการระบุ (9) จะได้ (11) เป็น 
4, 3 เป็นต้น 

  

(12) ระดับโอกาส  - ระบุตัวเลข จาก 1 - 5 เพื่อบอกค่าโอกาสในการเกิดความเส่ียง ที่สอดคล้องกับการระบุใน (10) และใช้
หลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณาระดับความเส่ียง ประกอบ เช่น จากตัวอย่างการระบุ (10) จะได้ (12) เป็น 5, 
2, 3 เป็นต้น 

  

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

เสี่ยง 
 - ระบุระดับความเส่ียง โดยเอาผลคูณใน (13) ไปเทียบกับ Risk Matrix: สําหรับวัดระดับของความเสี่ยง   

(15) วิธีจัดการความ
เสี่ยง 

 - ระบุวิธีจัดการความเส่ียงที่เหมาะสมกับสาเหตุความเส่ียง โดยพิจารณาเลือกจากวิธีการจัดการแบบ 4T ดังนี้  
1. Take: ยอมรับความเส่ียง 2. Treat: ลด/ควบคุมความเส่ียง 3. Terminate: หลีกเลี่ยงความเส่ียง และ 4. 
Transfer: กระจาย/โอนความเสี่ยง ซึ่งในการระบุให้ระบุเฉพาะชื่อภาษาอังกฤษ เท่านั้น เช่น Take, Treat, 
Terminate, Transfer เป็นต้น โดยเป็นผลการพิจารณาของผู้บริหารหน่วยงานในสํานักงานอธิการบดีร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ระดับมหาวิทยาลัย  

  

(16) หน่วยงานหลัก  - ระบุชื่อหน่วยงาน/ฝ่าย ที่จะเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการความเส่ียง ซึ่งควรเป็นหน่วยงานที่สามารถ
จัดการความเส่ียงตามสาเหตุของการเกิดความเสี่ยง โดยพิจารณาสรุปข้อมูลที่ได้จากแบบR-IC2 ใน (16) และ
จากการพิจารณาของผู้บริหารหน่วยงานในสํานักงานอธิการบดีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ระดับมหาวิทยาลัย  

แบบR-IC2 
(16) 

(17) การจัดการแบบ 
R 

 - ระบุ ü กรณีที่เป็นความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ในภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย และไม่สามารถ
จัดการให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ ภายใต้การบริหารและจัดการของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งภายในคณะ/
หน่วยงาน ต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ หรือต้องบูรณาการการดําเนินงานจากหลายหน่วยงาน 
เพื่อจะได้กําหนดเป็นแผนบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัยต่อไป โดยเป็นผลการพิจารณาของผู้บริหาร
หน่วยงานในสํานักงานอธิการบดีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ระดับมหาวิทยาลัย  

  

(18) การจัดการแบบ 
IC 

 - ระบุ ü กรณีที่เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานของระดับ
มหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ภายใต้การบริหารและจัดการของหน่วยงานใด
หน่วยงานหนึ่งภายในคณะ/หน่วยงาน เพื่อจะได้กําหนดเป็นแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับคณะ/
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แบบฟอรม์/ข้อ/หวัตาราง คาํอธบิายการกรอกขอ้มลู/ตวัอยา่งการกรอก ความ 
เชื่อมโยง 

หน่วยงานต่อไป โดยเป็นผลการพิจารณาของผู้บริหารหน่วยงานในสํานักงานอธิการบดีร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ระดับมหาวิทยาลัย  

(19) แนวทาง/
ข้อเสนอแนะ/
วิธีการ
ดําเนินการเพื่อ
จัดการความ
เสี่ยง 

 - ระบุแนวทาง/ข้อเสนอแนะ/วิธีการดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง ซึ่งเป็นการสรุปข้อมูลที่ได้จากแบบR-
IC1 ข้อ 8 หรือจากการประชุมพิจารณาร่วมกันของบุคลากรในหน่วยงาน โดยเป็นวิธีการที่จะช่วยโอกาสในการ
เกิดความเสี่ยง คือ แก้ไขไม่ให้เกิดสาเหตุความเส่ียง หรือเป็นวิธีการลดผลกระทบจากความเสี่ยง ความเสียหาย
จากความเส่ียง กรณีที่ไม่สามารถแก้ไขที่สาเหตุของความเสี่ยงได้ โดยพิจารณาสรุปข้อมูลที่ได้จากแบบR-IC2 
ใน (19) และจากการพิจารณาของผู้บริหารหน่วยงานในสํานักงานอธิการบดีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ระดับมหาวิทยาลัย  

แบบR-IC2 
(19) 

(20) หมายเหตุ  - ระบุข้อมูลอ่ืนที่ต้องการแจ้งให้ทราบ เช่น วิธีดําเนินการและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เป็นตน้ 
นอกเหนือจากที่ได้ระบุแล้ว 
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2. แบบPR2 
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คําอธบิายแบบPR2 
 

แบบฟอรม์/ข้อ/หวัตาราง คาํอธบิายการกรอกขอ้มลู/ตวัอยา่งการกรอก ความ 
เชื่อมโยง 

- ปีงบประมาณ  - ระบุปีงบประมาณ เป็นปงีบประมาณที่จะดําเนินการต่อไป - 
(1) ด้านการดําเนินงาน/

ขั้นตอนหลัก/
วัตถุประสงค์ขั้นตอน
หลัก 

 - ระบุอย่างใดอย่างหนึ่งจาก ดังนี้ การสร้างบัณฑิต, การวิจัย, การบริการวิชาการ หรือการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม, ขั้นตอนหลัก, หัวข้อรอง (ถ้ามี), หัวข้อย่อย (ถ้ามี) และวัตถุประสงค์ของขั้นตอนหลัก ตาม
ความเชื่อมโยงวัตถุประสงค์และขั้นตอนการดําเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยกับมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และมาตรฐานการควบคุมภายใน ซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกันกับแบบR-IC3 ข้อ 
1-3 โดยในการระบุให้พิมพ์แยกคนละบรรทัดภายในคอลัมน์เดียวกัน  

แบบR-IC3 
ข้อ 1-3 

(2) ความเส่ียง  - ระบุเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคต และมีผลกระทบ หรือทําให้การดําเนินงานไม่
ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงาน ซึ่งเป็นข้อมลูเดียวกันกับแบบR-IC3 ใน 
(1) 

แบบR-IC3 
(1) 

(3) สาเหตุหรือปัจจัยที่ทําให้
เกิดความเสี่ยง 

 - ระบุสาเหตุหรือปัจจัยที่ทําให้เกิดความเส่ียงที่ระบุใน (1) ซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกันกับแบบR-IC3 ใน (2) แบบR-IC3 
(2) 

(4) ตัวบ่งชี้ความเส่ียง  - ระบุตัวบ่งชี้ความเสี่ยง ซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกันกับแบบR-IC3 ใน (6) แบบR-IC3 
(6) 

(5) เป้าหมายตัวบ่งชี้  - ระบุเป้าหมายตัวบ่งชี้ที่ระบุใน (6) ซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกันกับแบบR-IC3 ใน (7) แบบR-IC3 
(7) 

(6) หน่วยนับ  - ระบุหน่วยนับของตัวบ่งชี้ที่ระบุใน (6) ซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกันกับแบบR-IC3 ใน (8) แบบR-IC3 
(8) 

(7) วิธีการดําเนินการเพื่อ
จัดการความเส่ียง 

 - ระบุแนวทาง/ข้อเสนอแนะ/วิธีการดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง โดยเป็นวิธีการที่จะช่วยโอกาสใน
การเกิดความเสี่ยง คือ แก้ไขไม่ให้เกิดสาเหตุความเส่ียง หรือเป็นวิธีการลดผลกระทบจากความเสี่ยง ความ
เสียหายจากความเสี่ยง กรณีที่ไม่สามารถแก้ไขที่สาเหตุของความเสี่ยงได้ ซึ่งเป็นรายละเอียดของข้อมูลใน
แบบR-IC3 ใน (19) โดยอาจระบุขั้นตอนเป็นข้อๆ เพื่อให้เห็นวิธีการดําเนินการที่ชัดเจนขึ้น 

แบบR-IC3 
(19) 

(8) กําหนดแล้วเสร็จ  - ระบุวันเดือนปีที่จะดําเนินการตาม (7) แล้วเสร็จ โดยไม่ควรระบุเป็น 30 กัยนายน ... ทั้งหมด แต่ระบุ
ตามกิจกรรมที่กําหนด ซึ่งอาจแล้วเสร็จก่อน 30 กันยายน ... และหากใน (7) ระบุขั้นตอนเป็นข้อๆ และแต่
ละข้อกําหนดแล้วเสร็จไม่เท่ากัน ควรระบุจําแนกตามขั้นตอน 

- 

(9) หน่วยงาน/ผู้ที่รับผิดชอบ
หลัก 

 - ระบุหน่วยงาน/คณะบุคคล/ผู้รับผิดชอบหลักในการดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงใน (7) ซึ่งเปน็ข้อมูล
เดียวกันกับแบบR-IC3 ใน (16) 

แบบR-IC3 
(16) 

(10) งบประมาณ (บาท)  - ระบุกรอบงบประมาณ (บาท) ที่ต้องใช้ในการดําเนินการตาม (7) โดยให้หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบหลักเป็น
ผู้กําหนด ซึ่งพิจารณาค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากกิจกรรม/ขั้นตอนที่กําหนดใน (7) 

- 

(11) รหัสกิจกรรม  - ระบุรหัสกิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจําปีที่บรรจุแผนงบประมาณที่ระบุใน (10) ที่กําหนดไว้ใน
ระบบ UBUFMIS โดยให้หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบหลักเป็นผู้ระบุ ทั้งนี้ คณะ/หน่วยงานอาจพิจารณากําหนด
แผนงบประมาณรายจ่ายรองรับการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของหน่วยงาน โดยอาจกําหนด
เป็นกิจกรรมย่อยภายใต้กิจกรรมโครงการบริหารจัดการหน่วยงาน ในแผนงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณต่างๆ ของหน่วยงาน ดังนั้น ใน (11) ให้ระบุเป็นรหัสกิจกรรมโครงการบริหารจัดการหน่วยงาน  

- 

(12) หมายเหตุ  - ระบุข้อมูลอ่ืนที่ต้องการแจ้งให้ทราบ เช่น วิธีดําเนินการและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เป็นตน้ 
นอกเหนือจากที่ได้ระบุแล้ว 

- 
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3. แบบ ปอ.2 
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คําอธบิายแบบ ปอ.2 
 

แบบฟอรม์/ข้อ/หวัตาราง คาํอธบิายการกรอกขอ้มลู/ตวัอยา่งการกรอก ความ 
เชื่อมโยง 

- ชื่อหน่วยรับตรวจ  - ระบุชื่อ "มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี" ซึ่งมีฐานะเป็นหน่วยรับตรวจ - 
- ชื่อรายงาน  - ระบุชื่อรายงานเป็น "รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน" - 
- งวดรายงาน  - ระบุวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาในการประเมินองค์ประกอบของการควบคุม

ภายใน โดยระบุเป็น "ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 25....." และระบุปีลงใน.....
แล้วแต่ปีงบประมาณ 

- 

(1) องค์ประกอบของการควบคุม
ภายใน 

 - ระบุข้อมูลสรุปการควบคุมภายในของแต่ละองค์ประกอบ โดยระบุให้สอดคล้อง
เกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด (โดยสามารถดูตัวอย่างการรายงานได้จากคู่มือแนวทางการ
จัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินการควบคุมภายในของสํานักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน 

- 

(2) ผลการประเมิน/ ข้อสรุป  - ระบุผลการประเมิน/ข้อสรุปของแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายใน พร้อม
จุดอ่อน หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ซึ่งสอดคล้องกับความเส่ียงตามแบบR-IC3 (1) และ
สามารถระบุองค์ประกอบของการควบคุมภายในที่พบจุดอ่อน หรือความเสี่ยง ตาม
ความเชื่อมโยงวัตถุประสงค์และขั้นตอนการดําเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
กับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และมาตรฐานการควบคุมภายใน 

แบบR-IC3 
(1) 

- ผลการประเมินโดยรวม  - ระบุสรุปผลการประเมินโดยรวมขององค์ประกอบของการควบคุมภายใน ซึ่งเป็น
การสรุปจากผลการประเมิน/ ข้อสรุปใน (2) 

- 

- ชื่อผู้รายงาน ตําแหน่งและ
วันที่ 

 - ลงลายมือชื่อ หรือ ลายเซ็นของอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งเป็นหัวหน้า
หน่วยรับตรวจ หรือผู้บริหาร หรือผุ้รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการหรือการบริหาร
ของหน่วยรับตรวจ พร้อมทั้งตําแหน่งและลงวันที่ เดือน ปี พ.ศ. ที่จัดทําเสร็จส้ิน 

- 
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4. แบบ ปอ.3 
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คําอธบิายแบบ ปอ.3 
 

แบบฟอรม์/ข้อ/หวัตาราง คาํอธบิายการกรอกขอ้มลู/ตวัอยา่งการกรอก ความ 
เชื่อมโยง 

- ชื่อหน่วยรับตรวจ  - ระบุชื่อ "มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี" ซึ่งมีฐานะเป็นหน่วยรับตรวจ - 
- ชื่อรายงาน  - ระบุชื่อรายงานเป็น "รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน" - 
- งวดรายงาน  - ระบุวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาของแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน โดยระบุเป็น "ณ วันที่ 30 เดือน 

กันยายน พ.ศ. 25....." และระบุปีลงใน.....แล้วแต่ปีงบประมาณ 
- 

(1) กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ 
ด้านของงานที่ประเมิน 
และวัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

 - ระบุรายละเอียดกระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน ซึ่งเป็นกระบวนการย่อย
ตํ่ากว่าขั้นตอนหลักที่กําหนด หรืออาจเป็นหัวข้อรอง/หัวข้อย่อยของขั้นตอนหลัก ตามความเชื่อมโยง
วัตถุประสงค์และขั้นตอนการดําเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน และมาตรฐานการควบคุมภายใน และระบุวัตถุประสงค์ของการควบคุมดังกล่าว ซึ่งเป็นข้อมูลย่อยจาก
แบบR-IC2 ข้อ 1, 2, 2.1, 2.2 โดยในการระบุให้พิมพ์แยกคนละบรรทัดภายในคอลัมน์เดียวกัน  

แบบR-
IC3 

ข้อ 1,2, 
2.1,2.2 

(2) ความเส่ียงที่ยังมีอยู่  - ระบุความเส่ียงทีย่ังมีอยู่ ซึ่งเป็นข้อมลูเดียวกันกับแบบR-IC3 ใน (1) ซึ่งสรุปมาจากแบบR-IC2 ใน (1) และ
แบบ ปย. 2 ใน (4) 

แบบR-
IC3  
(1) 

(3) งวด/เวลาที่ 
พบจุดอ่อน 

 - ระบุงวด/เวลาที่พบหรือทราบความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ตามที่ระบุใน (2) - 

(4) การปรับปรุงการ
ควบคุม 

 - ระบุการปรับปรุงการควบคุม ซึ่งเป็นแนวทาง/ข้อเสนอแนะ/วิธีการดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง โดยเป็น
วิธีการที่จะช่วยป้องกันหรือลดโอกาสในการเกิดความเสี่ยง คือ แก้ไขไม่ให้เกิดสาเหตุความเส่ียง หรือเป็นวิธีการ
ลดผลกระทบจากความเสี่ยง ความเสียหายจากความเสี่ยง กรณีที่ไม่สามารถแก้ไขที่สาเหตุของความเสี่ยงได้ ซึ่ง
เป็นรายละเอียดของข้อมูลในแบบR-IC3 ใน (19) ซึ่งสรุปผลจากแบบ ปย.2 ใน (5) โดยอาจระบุขั้นตอนเป็นข้อๆ 
เพื่อให้เห็นวิธีการดําเนินการที่ชัดเจนขึ้น 

แบบR-
IC3 
(19) 

(5) กําหนดเสร็จ  - ระบุวันเดือนปีที่จะดําเนินการตาม (5) แล้วเสร็จ โดยไม่ควรระบุเป็น 30 กันยายน ... ทั้งหมด แต่ระบุตาม
กิจกรรมที่กําหนด ซึ่งอาจแล้วเสร็จก่อน 30 กันยายน ... และหากใน (7) ระบุขั้นตอนเป็นข้อๆ และแต่ละ
ข้อกําหนดแล้วเสร็จไม่เท่ากัน ควรระบุจําแนกตามขั้นตอน 

- 

(5) ผู้รับผิดชอบ  - ระบุหน่วยงาน/คณะบุคคล/ผู้รับผิดชอบหลักในการดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงใน (5) ซึ่งเปน็ข้อมูล
เดียวกันกับแบบR-IC3 ใน (16) 

แบบR-
IC3 
(16) 

(6) หมายเหตุ  - ระบุรายละเอียดเพ่ิมเติม กรณีที่ต้องการให้ทราบรายละเอียดอ่ืนๆ นอกเหนือจากที่ได้ระบุแล้ว - 
- ชื่อผู้รายงาน ตําแหน่ง

และวันที่ 
 - ลงลายมือชื่อ หรือ ลายเซ็นของอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยรับตรวจ หรือ
ผู้บริหาร หรือผุ้รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการหรือการบริหารของหน่วยรับตรวจ พร้อมทั้งตําแหน่งและลงวันที่ 
เดือน ปี พ.ศ. ที่จัดทําเสร็จส้ิน 

- 
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5. แบบ ปอ.1 
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คําอธบิายแบบ ปอ.1 
แบบฟอรม์/ข้อ/หวัตาราง คาํอธบิายการกรอกขอ้มลู/ตวัอยา่งการกรอก ความ 

เชื่อมโยง 
- ชื่อรายงาน  - ระบุเป็น "หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน" - 
- ผู้รับรายงาน  - ระบุผู้รับรายงาน ได้แก่ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กํากับดูแลหน่วยรับตรวจ และคณะกรรมการ

ตรวจสอบ หรือคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาครับราชการ (ถ้ามี) ซึ่งในที่นี้ ให้ระบุเป็น 
"คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน" 

- 

  วรรคแรก     
- ชื่อหน่วยรับตรวจ  - ระบุชื่อ "มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี" ซึ่งมีฐานะเป็นหน่วยรับตรวจ - 
- ส้ินสุดวันที่....เดือน

..........พ.ศ. ........... 
 - ระบุเป็น "ส้ินสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 25.....(ระบุปี พ.ศ. ที่ทําการประเมินขณะนั้น) - 

  วรรคสอง     
- สรุปผลการประเมิน

ระบบการควบคุม
ภายในว่าเป็นไปตามที่
หน่วยรับตรวจกําหนด 
มีความเพียงพอ บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมภายในหรือหม่ 

 - เลือกรายงานตามกรณีที่ประเมินพบ โดย 
1) กรณีไม่พบจุดอ่อนของการควบคุมภายใน ให้ระบุ "จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่าการควบคุม
ภายในของ (ชื่อหน่วยรับตรวจ) สําหรับปีส้ินสุดวันที่............เดือน................พ.ศ. .............เป็นไปตาม
ระบบการควบคุมภายในที่กําหนดไว้ มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่
กล่าวในวรรคแรก" 
2) กรณีพบจุดอ่อนของการควบคุมภายใน ให้ระบุ "จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่าการควบคุมภายใน
ของ    (ชื่อหน่วยรับตรวจ)       ) สําหรับปีส้ินสุดวันที่............เดือน................พ.ศ. .............เป็นไปตาม
ระบบการควบคุมภายในที่กําหนดไว้ มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่
กล่าวในวรรคแรก 
อนึ่ง การควบคุมภายในยังคงมีจุดอ่อนที่มีนัยสําคัญดังนี้ 
      1. ................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
      2. ................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................" 
       โดยเลือกแบบรายงานแล้วแต่กรณี 

- 

- ชื่อผู้รายงาน ตําแหน่ง
และวันที่ 

 - ลงลายมือชื่อ หรือ ลายเซ็นของอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยรับตรวจ หรือ
ผู้บริหาร หรือผุ้รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการหรือการบริหารของหน่วยรับตรวจ พร้อมทั้งตําแหน่งและ
ลงวันที่ เดือน ปี พ.ศ. ที่รายงาน 

- 
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6. แบบMPR2 
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คําอธบิายแบบMPR2 
แบบฟอรม์/ข้อ/หวัตาราง คาํอธบิายการกรอกขอ้มลู/ตวัอยา่งการกรอก ความ 

เชื่อมโยง 
- ปีงบประมาณ  - ระบุปีงบประมาณของแผนที่ทําการติดตามผล - 
- คร้ังที่ ...........ณ วันที่

....................................... 
 - ระบุคร้ังที่และวันเดือนปี ที่เป็นรอบของการติดตาม ตามปฏิทินการบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายใน ดังนี้ 
1) ครั้งที่ 1 ระบุเป็น "ครั้งที่ 1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25....(ระบุปี พ.ศ. ที่รายงาน)" 
2) ครั้งที่ 2 ระบุเป็น "ครั้งที่ 2 ณ วันที่ 31 มีนาคม 25....(ระบุปี พ.ศ. ทีร่ายงาน)" 
3) ครั้งที่ 3 ระบุเป็น "ครั้งที่ 3 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 25....(ระบุปี พ.ศ. ที่รายงาน)" 
4) ครั้งที่ 4 ระบุเป็น "ครั้งที่ 4 ณ วันที่ 30 กันยายน 25....(ระบุปี พ.ศ. ที่รายงาน)" 

- 

(1) ด้านการดําเนินงาน/ 
ขั้นตอนหลัก/วัตถุประสงค์ขั้นตอนหลัก 

 - ระบุเหมือนกับแบบPR2 ใน (1) โดยในการระบุให้พิมพ์แยกคนละบรรทัดภายใน
คอลัมน์เดียวกัน  

แบบPR2 ใน (1) 

(2) ความเส่ียง  - ระบุเหมือนกับแบบPR2 ใน (2) แบบPR2 ใน (2) 
(3) สาเหตุหรือปัจจัยที่ทําให้เกิดความเสี่ยง  - ระบุเหมือนกับแบบPR2 ใน (3) แบบPR2 ใน (3) 
(4) ตัวบ่งชี้ความเส่ียง  - ระบุเหมือนกับแบบPR2 ใน (4) แบบPR2 ใน (4) 
(5) เป้าหมายตัวบ่งชี้  - ระบุเหมือนกับแบบPR2 ใน (5) แบบPR2 ใน (5) 
(6) หน่วยนับ  - ระบุเหมือนกับแบบPR2 ใน (6) แบบPR2 ใน (6) 
(7) วิธีการดําเนินการเพื่อจัดการความเส่ียง  - ระบุเหมือนกับแบบPR2 ใน (7) แบบPR2 ใน (7) 
(8) ระยะเวลาดําเนินการ  - ระบุเหมือนกับแบบPR2 ใน (8) แบบPR2 ใน (8) 
(9) หน่วยงาน/ผู้ที่รับผิดชอบ  - ระบุเหมือนกับแบบPR2 ใน (9) แบบPR2 ใน (9) 
(10) หน่วยงานที่รายงาน (หน่วยงานหลัก)  - ระบุชื่อหน่วยงาน/คณะบุคคล/ผู้รับผิดชอบหลักในการดําเนินการจัดการความเส่ียง 

ตามที่ระบุในแบบPR2 ใน (9) 
แบบPR2 ใน (9) 

(11) ผลการดําเนินการเพื่อจัดการความ
เสี่ยง 

 - ระบุผลการดําเนินงานในลักษณะที่สอดคล้องกับวิธีการดําเนินการ ใน (7) เพื่อเสนอ
ให้เห็นผลการดําเนินงานตามแผนที่กําหนด เช่น หากใน (7) ระบุวิธีการดําเนินงานระบุ
เป็นข้อๆ จากข้อ 1-5 และผลการดําเนินงานได้ดําเนินการจาก ข้อ 1-3 แล้ว ให้ระบุผล
การดําเนินงานเป็น "มีการดําเนินการตามขั้นตอนที่ 1-2 และขณะนี้อยู่ระหว่างการ
ดําเนินการในขั้นตอนที่ 3" เป็นต้น 

- 

(12) สถานะเทียบกับแผน  - ระบุสถานะของผลการดําเนินงานใน (11) เทียบกับแผนวิธีการดําเนินการเพื่อ
จัดการความเส่ียง ใน (7) โดยระบุตัวเลขต่างๆ ตามสถานะการดําเนินการตามแผนที่
กําหนด ดังนี้ 
(1) หมายถึง ยังไม่ได้ดําเนินการ  
(2) หมายถึง อยูร่ะหวา่งดําเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ  
(3) หมายถึง ดําเนินการแล้วเสร็จ 
    จากตัวอย่างการระบุใน (11) ทําให้สามารถระบุ (12) เปน็ "(2)" 

- 

(13) ค่าตัวบ่งชี ้  - ระบุค่าตัวบ่งชี้ ใน (4) ณ ปัจจุบันที่มีการรายงาน โดยระบุให้สอดคล้องกับหน่วยนับ 
และค่าเป้าหมายที่กําหนด หากยังไม่มีผลที่ชัดเจนในรอบที่มีการรายงาน ให้ระบุเป็น 
N/A ก่อน แต่เมื่อถึงรอบการรายงานครั้งที่ 4 ให้ระบุค่าตัวบ่งชี้ที่ชัดเจน 

- 

(14) ประเมินผลการจัดการ  - ระบุผลการประเมินผลการจัดการความเสี่ยง โดยพิจารณาสถานะเทียบกับแผน ใน 
(12) และค่าตัวบ่งชี้ ใน (13) ว่าเมื่อมีการดําเนินการตามแผนแล้ว ค่าตัวบ่งชี้ความเส่ียง 
บรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดไว้หรือไม่ โดยระบุเป็นตัวเลขต่างๆ ดังนี้ 
(1) หมายถึง ยอมรับความเสีย่งได้ เนื่องจากค่าตัวบ่งช้ีบรรลุเป้าหมายที่กําหนด   
(2) หมายถึง ยังยอมรับความเสีย่งไมไ่ด้ เนื่องจากค่าตัวบ่งช้ียังไม่บรรลเุป้าหมายที่กําหนด  
(3) หมายถึง ยังสรุปไม่ได้ เนื่องจากยังดําเนินการตามแผนไม่แล้วเสร็จ และยังไมท่ราบผลตัวบ่งช้ีที่
ชัดเจน 

- 

(15) หมายเหตุ  - ระบุข้อมลูอื่นที่ต้องการแจ้งให้ทราบ เช่น วิธีดําเนินการและเอกสารหลักฐานที่เก่ียวขอ้ง เป็นต้น 
นอกเหนือจากที่ได้ระบุแล้ว 

- 
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7. แบบM-ปอ.3 
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คําอธบิายแบบ M-ปอ.3 
แบบฟอรม์/ข้อ/หวัตาราง คาํอธบิายการกรอกขอ้มลู/ตวัอยา่งการกรอก ความ 

เชื่อมโยง 
- ปีงบประมาณ  - ระบุปีงบประมาณของแผนที่ทําการติดตามผล - 
- คร้ังที่ ...........ณ วันที่

....................................... 
 - ระบุคร้ังที่และวันเดือนปี ที่เป็นรอบของการติดตาม ตามปฏิทินการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน ดังนี้ 
1) ครั้งที่ 1 ระบุเป็น "ครั้งที่ 1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25....(ระบุปี พ.ศ. ที่รายงาน)" 
2) ครั้งที่ 2 ระบุเป็น "ครั้งที่ 2 ณ วันที่ 31 มีนาคม 25....(ระบุปี พ.ศ. ทีร่ายงาน)" 
3) ครั้งที่ 3 ระบุเป็น "ครั้งที่ 3 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 25....(ระบุปี พ.ศ. ที่รายงาน)" 
4) ครั้งที่ 4 ระบุเป็น "ครั้งที่ 4 ณ วันที่ 30 กันยายน 25....(ระบุปี พ.ศ. ที่รายงาน)" 

- 

(1) กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมิน 
และวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม 

 - ระบุเหมือนกับแบบ ปอ.3 ใน (1) โดยในการระบุให้พิมพ์แยกคนละบรรทัดภายในคอลัมน์
เดียวกัน  

แบบ ปอ.3 ใน (1) 

(2) ความเส่ียงที่ยังมีอยู่  - ระบุเหมือนกับแบบ ปอ.3 ใน (2) แบบ ปอ.3 ใน (2) 
(3) ตัวบ่งชี้  - ระบุเหมือนกับแบบR-IC3 ใน (6) แบบR-IC3 ใน (6) 
(4) ค่าเป้าหมายตัวบ่งชี ้  - ระบุเหมือนกับแบบR-IC3 ใน (7) แบบR-IC3 ใน (7) 
(5) หน่วยนับ  - ระบุเหมือนกับแบบR-IC3 ใน (8) แบบR-IC3 ใน (8) 
(6) งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน  - 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) ผู้รับผิดชอบหลัก  - ระบุเหมือนกับแบบ ปอ.3 ใน (5) แบบ ปอ.3 ใน (5) 
(9) หน่วยงานที่รายงาน 

(หน่วยงานหลัก) 
 - ระบุชื่อหน่วยงาน/คณะบุคคล/ผู้รับผิดชอบหลักในการดําเนินการจัดการความเส่ียง ตามที่ระบุ
ในแบบ ปอ.3 ใน (5) 

- 

(10) ผลการดําเนินการ 
เพื่อจัดการความเสี่ยง 

 - ระบุผลการดําเนินงานในลักษณะที่สอดคล้องกับวิธีการดําเนินการ ใน (7) เพื่อเสนอให้เห็นผล
การดําเนินงานตามแผนที่กําหนด เช่น หากใน (7) ระบุวิธีการดําเนินงานระบุเป็นข้อๆ จากข้อ 1-
5 และผลการดําเนินงานได้ดําเนินการจาก ข้อ 1-3 แล้ว ให้ระบุผลการดําเนินงานเป็น "มีการ
ดําเนินการตามขั้นตอนที่ 1-2 และขณะนี้อยู่ระหว่างการดําเนินการในขั้นตอนที่ 3" เป็นต้น 

- 

(11) สถานะเทียบกับแผน  - ระบุสถานะของผลการดําเนินงานใน (10) เทียบกับแผนวิธีการดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง 
ใน (7) โดยระบุตัวเลขต่างๆ ตามสถานะการดําเนินการตามแผนที่กําหนด ดังนี้ 
(1) หมายถึง ยังไม่ได้ดําเนินการ  
(2) หมายถึง อยูร่ะหวา่งดําเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ  
(3) หมายถึง ดําเนินการแล้วเสร็จ 
    จากตัวอย่างการระบุใน (10) ทําให้สามารถระบุ (11) เปน็ "(2)" 

- 

(12) ค่าตัวบ่งชี ้  - ระบุค่าตัวบ่งชี้ ใน (3) ณ ปัจจุบันที่มีการรายงาน โดยระบุให้สอดคล้องกับหน่วยนับ และค่า
เป้าหมายที่กําหนด หากยังไม่มีผลที่ชัดเจนในรอบที่มีการรายงาน ให้ระบุเป็น N/A ก่อน แต่เมื่อ
ถึงรอบการรายงานครั้งที่ 4 ให้ระบุค่าตัวบ่งชี้ที่ชัดเจน 

- 

(13) ประเมินผลการจัดการ  - ระบุผลการประเมินผลการจัดการความเสี่ยง โดยพิจารณาสถานะเทียบกับแผน ใน (11) และ
ค่าตัวบ่งชี้ ใน (12) ว่าเมื่อมีการดําเนินการตามแผนแล้ว ค่าตัวบ่งชี้ความเส่ียง บรรลุตามเป้าหมาย
ที่กําหนดไว้หรือไม่ โดยระบุเป็นตัวเลขต่างๆ ดังนี้ 
(1) หมายถึง ยอมรับความเสีย่งได้ เนื่องจากค่าตัวบ่งช้ีบรรลุเป้าหมายที่กําหนด   
(2) หมายถึง ยังยอมรับความเสีย่งไมไ่ด้ เนื่องจากค่าตัวบ่งช้ียังไม่บรรลเุป้าหมายที่กําหนด  
(3) หมายถึง ยังสรุปไม่ได้ เนื่องจากยังดําเนินการตามแผนไม่แล้วเสร็จ และยังไมท่ราบผลตัวบ่งช้ีที่ชัดเจน 

- 

(14) หมายเหตุ  - ระบุข้อมูลอ่ืนที่ต้องการแจ้งให้ทราบ เช่น วิธีดําเนินการและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เป็น
ต้น นอกเหนือจากที่ได้ระบุแล้ว 

- 



 77

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 
 



 78

 คําสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงและควบคมุภายในระดบัมหาวทิยาลยั และเจ้าหนา้ที่อาวุโส
ระดับมหาวทิยาลัย 
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ระเบยีบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินวา่ดว้ยการกาํหนดมาตรฐานการควบคุมภายในพ.ศ.  
2544 

.................................................. 
 
  โดยที่สมควรกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน เพื่อให้หน่วยรับตรวจมีแนวทางในการจัดระบบ
การควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการ
ดําเนินงาน   และแก่การใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของประเทศชาติโดยรวม 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  5  และมาตรา   15  (3)  (ก)  (ค)  แหง่พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินจึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ  1  ระเบียบนี้เรียกว่า   “ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ.  2544” 
  ข้อ  2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
  ข้อ  3  ในระเบียบนี้ 
  “หน่วยรับตรวจ”   หมายความว่า 

(1) กระทรวง  ทบวง  กรม  ส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเป็นกระทรวง  ทบวง  หรือ
กรม 

(2) หน่วยงานของราชการส่วนภูมิภาค 
(3) หน่วยงานของราชการส่วนท้องถิ่น 
(4) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือตามกฎหมายอื่น 
(5) หน่วยงานอื่นของรัฐ 
(6) หน่วยงานท่ีได้รับอนุมัติอุดหนุน  หรือกิจการที่ได้รับเงิน  หรือทรัพย์สินลงทุนจากหน่วยงาน

รับตรวจตาม  (1)   (2)  (3)   (4)   หรือ  (5) 
(7) หน่วยงานอื่นใดหรือกิจการที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐที่มีกฎหมายกําหนดให้สํานักงานการ

ตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ตรวจสอบ 
“หน่วยงานของราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  

องค์การบริหารส่วนตําบล  กรุงเทพฯ  เมืองพัทยา  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดต้ังขึ้น 
“ผู้กํากับดูแล” หมายความว่า บุคคล หรือคณะบุคคลผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการกํากับดูแล   

หรือบังคับบัญชาผู้รับตรวจ หรือหน่วยรับตรวจ 
“ผู้รับตรวจ” หมายความว่า หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน หรือผู้บริหารระดับสูง  

ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการหรือการบริหารของหน่วยรับตรวจ 
 “ฝ่ายบริหาร”  หมายความว่า ผู้รับตรวจ  หรือผู้บริหารทุกระดบัของหน่วยรับตรวจ 
“ผู้ตรวจสอบภายใน”   หมายความว่า  ผู้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยรับตรวจ  

หรือ ดํารงตําแหน่งอื่นที่ทําหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ตรวจสอบภายใน 
“การควบคุมภายใน”  หมายความว่า  กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้กํากับดูแล  ฝ่ายบริหารและ

บุคคลกรของหน่วยงานรับตรวจจัดให้มีขึ้น  เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า  การดําเนินงานของหน่วย
รับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงาน  ซึ่ง
รวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด  ความเสียหาย การรั่วไหล  การสิ้นเปลือง   หรือ
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การทุจริตในหน่วยรับตรวจ   ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน   และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย  
ระเบียบ  ข้อบังคับ  และมติคณะรัฐมนตรี 

ข้อ  4  ให้ผู้กํากับดูแล  และหรือฝ่ายบริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการนํามาตรฐานการควบคุม
ภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินท้ายระเบียบนี้  ไปใช้เป็นแนวทางสําหรับการจัดวางระบบการควบคุม
ภายในของหน่วยรับตรวจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 

ข้อ  5  ให้หน่วยรับตรวจจัดวางระบบการควบคุมภายใน  โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายใน
ท้ายระเบียบนี้  เป็นแนวทางให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ  โดยอย่างน้อยต้องแสดง
ข้อมูล  ดังนี้ 

(1)  สรุปภารกิจและวัตถุประสงค์การดําเนินงานที่สําคัญในระดับหน่วยรับตรวจ  และระดับ
กิจกรรม 

(2)  ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการควบคุม  โดยเฉพาะเกี่ยวกับความซื่อสัตย์และจริยธรรม
ของผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรในหน่วยรับตรวจ 

(3)  ความเสี่ยงที่สําคัญที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 
(4)  ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่สําคัญตาม (3) 
(5)  ผู้รับผิดชอบประเมินระบบการควบคุมภายใน  และวิธีการติดตามประเมินผล 
ให้หน่วยรับตรวจรายงานความคืบหน้าในการจัดวางระบบการควบคุมภายในต่อผู้กํากับดูแล  

และคณะกรรมการตรวจสอบของหน่วยรับตรวจ  (ถ้ามี)   ทุกหกสิบวัน  พร้อมทั้งส่งสําเนาให้สํานักงานการตรวจ
เงินแผ่นดินด้วย  เว้นแต่สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะขอให้ดําเนินการเป็นอย่างอื่น 

ข้อ  6  ให้ผู้ รับตรวจรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ผู้ กํากับดูแล  และ
คณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง   ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้น
ปีงบประมาณ  หรือ  ปีปฏิทิน  แล้วแต่กรณี  เว้นแต่การรายงานครั้งแรกให้กระทําภายในสองร้อยสี่สิบวันนับจาก
วันวางระบบการควบคุมภายในแล้วเสร็จ  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

 

        (1) ทําความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจที่อยู่มีมาตรฐานตามระเบียบนี้
หรือไม่ 

(2)   รายงานผลการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในในการ
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนด  รวมทั้งข้อสรุปผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบของการควบคุม
ภายใน  ประกอบด้วย 

(ก)  สภาพแวดล้อมของการควบคุม 
(ข)  การประเมินความเสี่ยง 
(ค)  กิจกรรมการควบคุม 
(ง)  สารสนเทศและการสื่อสาร 
(จ)  การติดตามประเมินผล 
(3)  จุดอ่อนของระบบการควบคุมภายในพร้อมข้อเสนอแนะแผนการปรับปรุงระบบการควบคุม

ภายใน 
ข้อ  7  ในกรณีหน่วยรับตรวจไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ได้  ให้ขอทําความตกลงกับ

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
ข้อ  8  ในกรณีหน่วยรับตรวจมีเจตนาหรือปล่อยปละละเลยในการปฏิบัติตามระเบียบนี้  หรือ

ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินหรือสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินโดยไม่มีเหตุอันควร  
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินสารถเสนอข้อสังเกตและความเห็นพร้อมทั้งพฤติการณ์ของหน่วยรับตรวจนั้นให้
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กระทรวงเจ้าสังกัด   หรือผู้บังคับบัญชา  หรือผู้ควบคุมกํากับรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ  แล้วแต่กรณี  เพื่อ
กําหนดมาตรการที่จําเป็นให้หน่วยรับตรวจไปปฏิบัติ 

ในกรณีกระทรวงเจ้าสังกัด  หรือผู้บังคับบัญชา  หรือผู้ควบคุมกํากับหรือรับผิดชอบของหน่วยรับ
ตรวจไม่ดําเนินการตามวรรคหนึ่งภายในระยะเวลาอันสมควร  คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินสามารถรายงานต่อ
ประธานรัฐสภา  เพื่อแจ้งไปยังคณะกรรมาธิการของรัฐสภาที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหน้าที่  
และแจ้งไปยังคณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีของรัฐสภา  เพื่อประกอบการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 

ข้อ  9  ให้ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินรักษาการตามระเบียบนี้  และให้คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินมีอํานาจตีความและวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้ระเบียบนี้ 

ในกรณีมีเหตุอันสมควร  คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอาจยกเว้นหรือผ่อนผันการปฏิบัติตาม
ความในระเบียบนี้ได้ 

  ประกาศ  ณ  วันที่  28  กันยายน   พ.ศ.  2544 
 
                (นายปัญญา  ตันติยวรงค์) 
          ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
                               คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
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                           มาตรฐานการควบคุมภายใน 
                                 
บทนาํ 
1.    การควบคุมภายในเป็นปัจจัยสําคัญที่จะช่วยให้การดําเนินงานตามภารกิจมีประสิทธิภาพ  

ประหยัด และมีประสิทธิผล  และช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการผิดพลาด  ความเสียหาย  ไม่ว่าจะในรูป
ของความสิ้นเปลือง    ความสูญเปล่าของการใช้ทรัพย์สิน  หรือการกระทําอันเป็นการทุจริต 

2.  มาตรฐานการควบคุมภายในที่กําหนดโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินนี้  ได้จัดทําจากผล
การตรวจสอบและประสบการณ์การตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  รวมทั้งได้อนุวัติตาม
มาตรฐานสากล  คือ  รายงานของคณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ  5  แห่ง  และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
มาตรฐานการควบคุมภายในของสถาบันการตรวจเงินแผ่นดินระหว่างประเทศ  (International  Organization of 
Supreme Audit Institutions – INTOSAI)  มาปรับใช้ตามความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของไทย 

แนวคิด 
3. แนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมภายใน  มีดังนี้ 

(1) การควบคุมภายในเป็นส่วนประกอบที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ  การควบคุม
ภายในเป็นสิ่งที่ต้องกระทําอย่างเป็นขั้นตอน  มิใช่เป็นผลสุดท้ายของการกระทํา  แต่เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง
และแทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติของหน่วยรับตรวจ   ฝ่ายบริหารจึงควรนําการควบคุมภายในมาใช้โดยรวม
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารงาน  ซึ่งได้แก่ การวางแผน การดําเนินการ  และการติดตามผล 

(2)  การควบคุมภายในเกิดขึ้นได้โดยบุคลากรของหน่วยรับตรวจ  บุคลากรทุกระดับของ
หน่วยรับตรวจเป็นผู้มีบทบาทสําคัญในการทําให้มีการควบคุมภายในเกิดขึ้นในหน่วยรับตรวจ  ฝ่ายบริหารเป็น
ผู้รับผิดชอบในการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี  โดยการกําหนดวัตถุประสงค์  การวางกลไกการควบคุม    
และการกําหนดกิจกรรมต่าง  ๆ  รวมทั้งการติดตามผลการควบคุมภายใน  ส่วนบุคลากรอื่นของหน่วยรับตรวจ
รับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามกระบวนการควบคุมภายในที่กําหนดขึ้น 

(3) การควบคุมภายในให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด  
แม้ว่าการควบคุมภายในจะออกแบบไว้ดีเพียงใดก็ตามก็ไม่สามารถให้ความมั่นใจว่าจะทําให้การดําเนินงานบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์อย่างสมบูรณ์  เพราะการควบคุมภายในยังมีข้อจํากัดจากปัจจัยอ่ืนซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยรับตรวจ  เช่น  การใช้ดุลยพินิจผิดพลาด  การสมรู้ร่วมคิดกัน  การปฏิบัติผิดกฎหมาย  
ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่กําหนดไว้  นอกจากนี้การวางระบบการควบคุมภายในจะต้องคํานึงถึงต้นทุนและ
ผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกันว่าผลประโยชน์ที่ได้รับจากการควบคุมภายในจะคุ้มค่ากับต้นทุนที่เกิดขึ้น 

คํานิยาม 
4. “  หน่วยรับตรวจ”  หมายความว่า 

(1) กระทรวง  ทบวง  กรม  ส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเป็นกระทรวง  
ทบวง  หรือ  กรม 

(2) หน่วยงานของราชการส่วนภูมิภาค 
(3) หน่วยงานของราชการส่วนท้องถิ่น  ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  

องค์การบริหารส่วนตําบล  กรุงเทพฯ  เมืองพัทยา  และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจังต้ังขึ้น 

(4) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือตามกฎหมายอื่น 
(5) หน่วยงานอื่นของรัฐ  ได้แก่  หน่วยงานอิสระ  องค์การมหาชน  เป็นต้น   
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(6) หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน  หรือกิจการที่ได้รับเงิน  หรือทรัพย์สินลงทุนจาก
หน่วยรับตรวจตาม  (1)  (2)  (3)  (4)  หรือ  (5)  ได้แก่  องค์กรเอกชน  เป็นต้น 

(7) หน่วยงานอื่นใดหรือกิจการที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐที่มีกฎหมายกําหนดให้
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ตรวจสอบ 

5.  “ผู้กํากับดูแล”   หมายความว่า บุคคลหรือคณะบุคคลผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการกํากับดูแล    
หรือบังคับบัญชาผู้รับตรวจหรือหน่วยรับตรวจ 

☺   ในกรณีหน่วยรับตรวจระดับกรม  ได้แก่  ปลัดกระทรวง  หรือผู้ดํารงตําแหน่งเทียบเท่า 
☺   ในกรณีหน่วยรับตรวจเป็นรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ คณะกรรมการบริหารของรัฐวิสาหกิจนั้น 
☺  ในกรณีหน่วยรับตรวจเป็นหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด ส่วน

ในกรณีหน่วยรับตรวจเป็นหน่วยงานของราชการส่วนกลางแต่ต้ังอยู่ในส่วนภูมิภาค  ได้แก่  อธิบดี หรือผู้ดํารง
ตําแหน่งเทียบเท่า 

☺   ในกรณีหน่วยรับตรวจเป็นหน่วยงานของราชการส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายอําเภอ 

☺  ในกรณีหน่วยงานอื่นของรัฐ  ได้แก่  บุคคลหรือคณะบุคคลที่เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของ
หน่วยงานนั้น 

6.  “ผู้รับตรวจ”  หมายความว่า  หัวหน้าส่วนราชการ  หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้บริหารระดับสูง   
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการหรือการบริหารของหน่วยรับตรวจ 

7.  “ฝ่ายบริหาร”   หมายความว่า ผู้รับตรวจ หรือผู้บริหารทุกระดับของหน่วยรับตรวจ 
8. ผู้ตรวจสอบภายใน”  หมายความว่า  ผู้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยรับตรวจ  

หรือ  ดํารงตําแหน่งอื่นที่ทําหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ตรวจสอบภายใน 
9. “การควบคุมภายใน”  หมายความว่า  กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้กํากับดูแล  ฝ่ายบริหารและ

บุคคลกรของหน่วยงานรับตรวจจัดให้มีขึ้น  เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า  การดําเนินงานของหน่วย
รับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงาน  ซึ่ง
รวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด  ความเสียหาย การรั่วไหล  การสิ้นเปลือง   หรือ
การทุจริตในหน่วยรับตรวจ   ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน   และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย  
ระเบียบ  ข้อบังคับ  และมติคณะรัฐมนตรี 

ขอบเขตการใช้ 
10.  มาตรฐานการควบคุมภายในจัดทําขึ้นเป็นแม่บทสําหรับหน่วยรับตรวจทุกหน่วยใช้เป็น

แนวทางจัดวางระบบการควบคุมภายในให้เหมาะสมกับลักษณะ  ขนาด  และความสลับซับซ้อนของส่วนงานใน
ความรับผิดชอบและมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลเป็นที่น่าพอใจอยู่เสมอ  อย่างไรก็ตามการนํามาตรฐานไปใช้จะต้องไม่ขัดกับกฎหมาย  นโยบาย  
และระเบียบที่ทางราชการกําหนด 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 
11.  ผู้กํากับดูแล  ฝ่ายบริหารและบุคลากรของหน่วยรับตรวจต้องให้ความสําคัญต่อวัตถุประสงค์

ของการควบคุมภายในตามมาตรฐานนี้  ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่สําคัญ  3  ประการ  คือ 
(1)  เพื่อให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงาน  (Operation Objectives)  

ได้แก่ การปฏิบัติงานและการใช้ทรัพยากรของหน่วยรับตรวจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ซึ่ง
รวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน  การป้องกันหรือลดความผิดพลาด  ความเสียหาย  การรั่วไหล  การสิ้นเปลือง  
หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ 
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(2)  เพื่อให้เกิดความเชื่อถือได้ของการรายงานทางการเงิน  (Financial Reporting  
Objectives)  ได้แก่  การจัดทํารายงานทางการเงินที่ใช้ภายในและภายนอกหน่วยรับตรวจให้เป็นไปอย่างถูกต้อง  
เชื่อถือได้และทันเวลา 

(3)  เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย  และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง  (Compliance  
Objectives)  ได้แก่  การปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการ
ดําเนินงานของหน่วยรับตรวจได้กําหนดขึ้น 
  12.  วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในของแต่ละหน่วยรับตรวจจะแตกต่างกันไป  ขึ้นกับฝ่าย
บริหารให้ความสําคัญกับวัตถุประสงค์ใดมากกว่ากัน  กล่าวคือ  บางหน่วยงานอาจเน้นเรื่องระวังป้องกันการทุจริต   
การรั่วไหล   บางหน่วยงานเน้นการบรรลุวัตถุประสงค์ทางการบริหาร  บางหน่วยงานอาจเน้นเรื่องการใช้ประโยชน์
สูงสุดจากทรัพยากร  บางหน่วยงานอาจเน้นเรื่องการรายงานถูกต้อง  ซึ่งเป็นเรื่องของนโยบาย  ทัศนคติ  ลักษณะ
หน่วยงานหรือทุกเรื่องผสมผสานกัน การจัดวางระบบการควบคุมภายใน  จึงควรให้ความสําคัญกับการกําหนด
วัตถุประสงค์ของการควบคุมที่กําหนด  และปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลอยู่
เสมอ 

องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน 
13.  มาตรฐานการควบคุมภายในประกอบด้วยองค์ประกอบ  5  ประการ  ซึ่งผู้กํากับดูแลและ

ฝ่ายบริหาร  จะต้องจัดให้มีในการดําเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 
(1)  สภาพแวดล้อมของการควบคุม  (Control  Environment) 
(2)  การประเมินความเสี่ยง  (Risk  Assessment) 
(3)  กิจกรรมการควบคุม  (Control  Activities) 
(4)  สารสนเทศ  และการสื่อสาร  (Information  and  Communications)   
(5)  การติดตามประเมินผล  (Monitoring) 
14.  สภาพแวดล้อมของการควบคุม 
“สภาพแวดล้อมของการควบคุม”  หมายถึง ปัจจัยต่าง ๆ  ซึ่งร่วมกันส่งผลให้มีการควบคุมขึ้นใน

หน่วยรับตรวจ  หรือทําให้การควบคุมที่มีอยู่ได้ผลดีขึ้น  หรือในทางตรงข้ามสภาพแวดล้อมอาจทําให้การควบคุม
ย่อหย่อนลงได้ 

ตัวอย่างปัจจัยเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน  เช่น ปรัชญาและรูปแบบการทํางาน
ของผู้บริหาร  ความซื่อสัตย์และจริยธรรม  ความรู้  ทักษะและความสามารถของบุคลากร  โครงสร้างการจัด
องค์กร  การมอบอํานาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ  นโยบายและวิธีบริหารด้านบุคลากร  เป็นต้น 

ในการดําเนินการเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของการควบคุมผู้กํากับดูแล  ฝ่ายบริหาร  และบุคลากร
ของหน่วยรับ  ตรวจต้องสร้างบรรยากาศของการควบคุมเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน  โดยส่งเสริมให้
บุคลากรทุกคนในหน่วยรับตรวจเกิดจิตสํานึกที่ดีในการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ  และตระหนักถึงความจําเป็น
และความสําคัญของการควบคุมภายใน  รวมทั้งดํารงรักษาไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่ดี 

15. การประเมินความเสี่ยง 
“ความเสี่ยง” หมายถึง โอกาสท่ีจะเกิดความผิดพลาด  ความเสียหาย  การรั่วไหล  ความสูญ

เปล่า  หรือเหตุการณ์ซึ่งไม่พึงประสงค์ที่ทําให้งานไม่ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนด 
  “การประเมินความเสี่ยง” หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการระบุและการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มี
ผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยรับตรวจ  รวมท้ังการกําหนดแนวทางที่จําเป็นต้องใช้ในการควบคุม
ความเสี่ยง  หรือการบริหารความเสี่ยง 
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  ในการดําเนินการเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยง  ฝ่ายบริหารต้องประเมินความเสี่ยงทั้งจาก
ปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยรับตรวจอย่างเพียงพอและเหมาะสม 

16. กิจกรรมการควบคุม 
“กิจกรรมการควบคุม”   หมายถึง   นโยบาย   และวิธีการต่าง ๆ      ที่ฝ่ายบริหารกําหนดให้ 

บุคลากรของหน่วยรับตรวจปฏิบัติเพื่อลดหรือควบคุมความเสี่ยง  และได้รับการสนองตอบโดยมีการปฏิบัติตาม 
  ตัวอย่างกิจกรรมการควบคุม  เช่น  การสอบทานงาน  การดูแลป้องกันทรัพย์สิน  การแบ่งแยกหน้าที่
งาน  เป็นต้น 
  ในการดําเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมการควบคุม  ฝ่ายบริหารต้องจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อป้องกันหรือลดความเสียหาย  ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น  และให้สามารถบรรลุตาม
ความตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน สําหรับกิจกรรมการควบคุม ในเบื้องต้นจะตอ้งแบ่งแยกหน้าที่งานภายใน
หน่วยรับตรวจอย่างเหมาะสม  ไม่มอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานที่สําคัญหรืองานที่
เสี่ยงต่อความเสียหายตั้งแต่ต้นจนจบแต่ถ้ามีความจําเป็นให้กําหนดกิจกรรมที่เหมาะสมทดแทน 

17. สารสนเทศและการสื่อสาร 
“สารสนเทศ” หมายถึง   ข้อมูลข่าวสารทางการเงิน และข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ เกี่ยวกับการ 

ดําเนินงานของหน่วยรับตรวจไม่ว่าเป็นข้อมูลจากแหล่งภายในหรือภายนอก 
  ในการดําเนินการเกี่ยวกับสารสนเทศและการสื่อสาร  ฝ่ายบริหารต้องจัดให้มีสารสนเทศอย่าง
เพียงพอ  และสื่อสารให้ฝ่ายบริหารและบุคคลากรอื่น ๆ ที่เหมาะสมทั้งภายในและภายนอกหน่วยรับตรวจ ซึ่ง
จําเป็นต้องใช้สารสนเทศนั้นในรูปแบบที่เหมาะสมและทันเวลา 

18. การติดตามและประเมินผล 
“การติดตามประเมินผล”    หมายถึง    กระบวนการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานและ 

ประเมนิสิทธิผลของการควบคุมภายในที่วางไว้อย่างต่อเนื่องและอย่างสม่ําเสมอ  โดยการติดตามผลในระหว่างการ
ปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) และการประเมินผลเป็นรายครั้ง (Separate Evaluation) ซึ่งแยกเป็นการ
ควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment)  เช่น การประเมินการควบคุมโดยกลุ่มผู้ปฏิบัติงานภายในส่วน
นั้น ๆ และการประเมินการควบคุมอย่างอิสระ  (Independent  Assessment) เช่น  การประเมินโดยผู้ตรวจสอบ
ภายใน  การประเมินผลการควบคุมภายใน  การประเมินผลการควบคุมภายใน โดยผู้ตรวจสอบภายนอก  เป็นต้น 
  ในการดําเนินการเกี่ยวกับการติดตามประเมินผล  ฝ่ายบริหารต้องจัดให้มีการติดตามประเมินผล 
โดยการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน  และการประเมินผลรายครั้งอย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอ   เพื่อให้มี
ความมั่นใจว่า 

• ระบบการควบคุมภายในที่วางไว้เพียงพอ  เหมาะสม มีประสิทธิภาพและมีการปฏิบัติจริง 
• การควบคุมภายในดําเนินไปอย่างมีประสิทธิผล 
• ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานอื่นๆ ได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันเวลา 
• การควบคุมภายในได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

   
ตุลาคม  2547 

 
 
                           ------------------------------------------------- 
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บรรณานกุรม 

กองแผนงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (2551) คูม่อืการบรหิารความเสีย่งและควบคมุภายในมหาวทิยาลยั
อุบลราชธานี อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

งานประกันคุณภาพและงานติดตามประสิทธิผลงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (2555) คูม่อืการประกนัคณุภาพ
การศกึษาภายในมหาวทิยาลยัอบุลราชธาน ี อุบลราชธานี:  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

วิชดา ลิวนานนท์ชัย.  “การบริหารความเสี่ยง”, ใน การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบรหิารความเสีย่งและการ
ควบคมุภายในของมหาวทิยาลยัอบุลราชธานี, กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี: 2551  

สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (2552) แนวทาง: การจดัวางระบบการควบคมุภายในและการประเมินผลการ
ควบคมุภายใน กรุงเทพมหานคร 

อัมพร  ย่ิงยงวงศ์สกุล “ความเชือ่มโยงวัตถปุระสงค ์ขัน้ตอนการดําเนินงานของมหาวทิยาลยักบัมาตรฐานการ           
              ควบคมุภายในและการประกันคณุภาพการศกึษาภายใน”   ในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ  
              สรา้งความรู้ความเขา้ใจสําหรับผูป้ระสานงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  
              มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี , สํานักงานอธิการบดี: 2556  
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 กองแผนงาน สาํนกังานอธิการบด ีมหาวทิยาลยัอุบลราชธาน ี
85 ถ.สถลมารค์ ต.เมืองศรไีค อ.วารนิชาํราบ จ.อุบลราชธาน ี
โทร. 0-4535-3043-6 โทรสาร 0-4535-3046 


