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คํานํา
ตามที่ คณะกรรมการตรวจเงิ น แผน ดิ น ได กํา หนดมาตรฐานการควบคุ มภายในตามพระราชบั ญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. 2542 มาตรา 15 (3) (ก) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหหัวหนา
หนวยงานภาครัฐนํามาตรฐานการควบคุมภายในที่กําหนดไปใชเปนแนวทางสําหรับการจัดวางระบบการควบคุม
ภายในใหมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดกําหนดมาตรฐาน
และตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาใชเปนกรอบการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยไดกําหนดใหสถาบันอุดมศึกษามีการนําระบบการบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการ
บริหารการศึกษา เพื่อลดมูลเหตุของแตละโอกาสที่องคกรจะเกิดความเสียหาย โดยคํานึงถึงการบรรลุเปาหมายของ
องคกรตามยุทธศาสตรหรือกลยุทธเปนสําคัญ
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดใหความสําคัญตอการดําเนินการเพื่อใหสอดคลองกับ
มาตรฐานการดําเนินงานขางตน และเพื่อใหสามารถบริหารจัดการภายในคณะดําเนินตอไปไดและบรรลุเปาหมาย
กํา หนด โดยไดแต งตั้ งคณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ย งและควบคุ มภายในระดั บ คณะ ซึ่งมีองคป ระกอบเปน
ผูบริหารที่รับผิดชอบในแตละพันธกิจหลักของคณะ เพื่อรวมกันพิจารณากําหนดนโยบายและแนวทางการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร เพื่อ
เปนแนวทางในการดําเนินงานของหนวยงานตามนโยบายที่มหาวิทยาลัยกําหนด
“คูมือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ฉบับปรับปรุง)” จึงเปน
เอกสารที่จัดทําขึ้น เพื่อเปนกรอบแนวทางใหคณะพยาบาลศาสตรนําไปถือปฏิบัติ เพื่อใหการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในสอดคลองกับมาตรฐานที่เกี่ยวของ และเหมาะสมกับการดําเนินงานของคณะและมหาวิทยาลัย
ซึ่งจะสงผลใหการดําเนินงานตามภารกิจดานตางๆ บรรลุเปาหมายที่กําหนด รวมทั้งการบริหารจัดการภายในคณะ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพตอไป
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บทที่ 1 บทนํา
ประวัติความเปนมาของคณะพยาบาลศาสตร

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) มีเปาหมายเสริมสรางสุข
ภาวะคนไทยใหมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจและอยูในสภาพแวดลอมที่นาอยูในขณะที่สัดสวนบุคลากรทาง
การแพทยตอประชากรของประเทศไทยยังไมเพียงพอคือมีเพียง30คนตอประชากรแสนคนเมื่อเทียบกับประเทศใน
แถบเอเชีย เชน ประเทศญี่ปุนมีจํานวน 201 คน ประเทศอินเดียมีจํานวน 51 คนและประเทศจีนมีจํานวน 164 คน
ตอประชากรแสนคนและรวมถึง มีการกระจุกตัวของบุคลากรทางการแพทยในบางพื้นที่โดยเฉพาะเขตเมือง จาก
สถานการณดังกลาวทําใหมีการปรับเปลี่ยนบทบาทในการดูแลสุขภาพประชาชนเปนแบบบูรณาการ โดยมีทีมสห
สาขาวิช าชี พรว มกัน ดําเนิน งานในดานการสงเสริ มสุ ขภาพ การปองกั นโรค การรักษาพยาบาลและการฟน ฟู
สุขภาพของประชาชนซึ่งในทีมสหสาขาวิชาชีพนี้พยาบาลวิชาชีพเปนบุคลากรที่มีความขาดแคลนสูงสุด จากขอมูล
จากการศึกษาวิเคราะหสถานการณดานกําลังคนของกระทรวงสาธารณสุขตามเกณฑพื้นที่ (GIS) พบวาในประเทศ
ไทยมีสถานีอนามัยและหนวยบริการปฐมภูมิระดับตําบล 9,810 แหงแตมีพยาบาลวิชาชีพประจําเพื่อใหบริการ
สุขภาพเพียง 2,968 แหงคิดเปนรอยละ 30.3 มีภาวะขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพระดับตําบลเทากับ 6,840 คน ใน
โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลศูนยพบวาขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพ 10,602 คนสําหรับ
พื้นที่ในเขตอีสานใตจังหวัดอุบลราชธานีมีพยาบาลวิชาชีพจํานวน 1,599 คนแตกําลังคนของกระทรวงสาธารณสุข
ตามเกณฑพื้นที่ควรมีพยาบาลวิชาชีพจํานวน 3,681 คนจะเห็นวาจังหวัดอุบลราชธานียังขาดแคลนพยาบาล
วิชาชีพจํานวน 2,082 คนอีกทั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีแผนดําเนินการสรางศูนยวิจัยสุขภาพขนาด 150 เตียง
เพื่อรองรับการเรียนการสอนและการฝกปฏิบัติงานทางวิทยาศาสตรสุขภาพทุกสาขา รวมถึงการใหบริการดาน
สุขภาพอนามัยแกนักศึกษาบุคลากรและประชาชนทั่วไปในเขตใกลเคียงจึงจําเปนตองมีอัตรากําลังดานพยาบาล
วิชาชีพเพิ่มขึ้นจํานวนมาก
ดังนั้น เพื่อเปนการชวยแกไขปญหาการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพของประเทศและชุมชนและตอบสนอง
ความตองการของทองถิ่นและประเทศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงไดมีคณะพยาบาลศาสตรเพื่อเปดหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยเปนหลักสูตรที่เนนใหผูเรียน มีความรูและทักษะในการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพมีความใฝรูมีจริยธรรมมีจิตสํานึกในการแกปญหาของทองถิ่นและประเทศโดยเปดโอกาสใหเยาวชนจากภาค
อีสานมีโอกาสในการเรียนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตเพื่อสําเร็จเปนพยาบาลวิชาชีพและใหการบริการใน
หนวยงานของภูมิลําเนาตนเองเพื่อลดปญหาการกระจายพยาบาลและเพิ่มอัตราการคงอยูในวิชาชีพใหยาวนาน ขึ้น
ไดอีก
คณะพยาบาลศาสตร มี ฐ านะเป น องค ก รในกํ า กั บ ของมหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ต ามประกาศสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การจัดตั้งสวนงานภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธพ.ศ.
2553 โดยการอนุมัติในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ที่ 5/2552 วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ไดนําเสนอ
หลั กสู ต รพยาบาลศาสตรบั ณฑิ ต (หลั กสู ต รใหม พ.ศ. 2553) ตอคณะกรรมการพิ จ ารณากลั่ น กรองหลั กสู ต ร
พิ จ ารณาเห็ น ชอบหลั ก สู ต รนี้ ใ นการประชุ ม ครั้ ง ที่ 5/2552 เมื่ อ วั น ที่ 25 พฤศจิ ก ายนพ.ศ. 2552 และสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 9/2552 เมื่อวันที่ 28พฤศจิกายน พ.ศ.2552คณะพยาบาลศาสตร
ไดจัดประชุมรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ในการรวมผลิตพยาบาลเพื่อชุมชน เมื่อวันที่ 23 เมษายน
พ.ศ. 2553 จากการประชุมรวมกับผูแทนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 106 คน มาจาก 4 จังหวัด คือ
จังหวัดอํานาจเจริญ ยโสธร ศรีสะเกษและอุบลราชธานี มีองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 37 แหง ที่มีความ
พรอมในการรวมผลิตพยาบาลเพื่อชุมชน มีแผนการสงนักศึกษาเขาเรียนเพื่อเปนพยาบาลของชุมชน ระหวางป

การศึกษา 2553-2556 จํานวน 139 คน ดังนี้ พ.ศ. 2553 จํานวน 19 คน พ.ศ. 2554 จํานวน 50 คน พ.ศ.
2555 จํานวน 36 คน และพ.ศ. 2556 จํานวน 34 คนที่ประชุมไดรวมกันหาแนวทางในการรวมผลิตพยาบาลของ
ชุมชนอยางเปนระบบ เริ่มตั้งแตแนวทางการคัดเลือกผูเรียน การกําหนดโควตาผูเขาเรียน การสรางความรวมมือ
กั บ สถานบริ การสุ ขภาพหรื อโรงพยาบาลซึ่ งเปน องคกรหุน สว น ในพื้น ที่ การพัฒ นานักศึกษาให มีส มรรถนะ
พยาบาลของชุมชน รวมถึงแนวทางการจางงานและการพัฒนาศักยภาพเมื่อสําเร็จการศึกษาแลว ทั้งนี้เพื่อนําไปสู
การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพของประชาชน เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนตอไปและเปนแนวทางของ
การกําหนดการขอรับรองหลักสูตรปการศึกษา 2555 จํานวน 36 คน และ ปการศึกษา 2556 จํานวน 46 คน
ในปการศึกษา 2556 คณะพยาบาลศาสตรไดรับการตรวจรับรองจากสภาการพยาบาล โดยไดรับการ
รั บ รองคุ ณภาพหลั กสู ตรพยาบาลศาสตรบั ณ ฑิต 3 ปการศึก ษา ตั้ง แต ปการศึกษา 2557 – 2559 และในป
การศึกษา 2557 คณะพยาบาลศาสตรไดเขารวมโครงการผลิตบัณฑิตพยาบาลเพิ่ม โดยสามารถรับนักศึกษาจํานวน
80 คน และในปการศึกษา 2556 คณะพยาบาลศาสตรมีบัณฑิตพยาบาลรุนที่ 1 ซึ่งสําเร็จการศึกษาจํานวน 55 คน
ในปการศึกษา 2557 คณะพยาบาลศาสตรมีผูสําเร็จการศึกษา ซึ่งเปนรุนที่ 2 จํานวน 32 คน และรับ
นักศึกษาในระดับปริญญาตรี จํานวน 88 คน

ตราสัญลักษณ สี และดอกไมประจําคณะพยาบาลศาสตร
ตราสัญลักษณ

สีประจําคณะ
สีประจําคณะคือ “สีชมพู”
ดอกไมประจําคณะ
ดอกไมประจําคณะคือ “ดอกพะยอม”

วิสัยทัศน อัตลักษณ ปณิธาน และวัตถุประสงค
วิสัยทัศน
อัตลักษณ

เปนสถาบันชั้นนําแหงการเรียนรูดานการพยาบาลในภูมิภาคลุมน้ําโขง และอาเซียน
สรางสรรค สามัคคี สํานึกดีตอสังคม
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ปณิธาน

เปนสถาบันผลิตพยาบาลที่ไดมาตรฐานชั้นนําเพื่อรับใชชุมชนและทองถิ่น สงเสริมสุขภาพพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ทําหนาที่วิจัยเพื่อพัฒนา ประสานความรวมมือทางการพยาบาลและการสาธารณสุขในทองถิ่น
วัตถุประสงค
1. สร า งบั ณฑิ ตที่ มีความรู ความสามารถ มีคุณธรรม จริย ธรรม มีจิตสาธารณะ ความรับ ผิดชอบ มี
จิตสํานึกตอทองถิ่น สามารถทํางานเปนทีม และมีทักษะในการเรียนรูตลอดชีวิตเพื่อใหประสบผลสําเร็จในการ
ประกอบอาชีพ สามารถทํางานและดําเนินชีวิตในชุมชนไดอยางมีความสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. สรางองคความรู และนวัตกรรมทางการพยาบาล เพื่อนําไปสูการดูแลสุขภาพอยางตอเนื่องในชุมชน
ลุมน้ําโขงและอาเซียน
3. บริการวิชาการที่เขาถึงและตอบสนองตอความตองการของชุมชน เพื่อพัฒนาสุขภาวะของบุคคลและ
ชุมชนและเปนแหลงเรียนรูดานการดูแลสุขภาพในภูมิภาคลุมน้ําโขง
4. อนุรักษ สืบสาน เรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมดานการดูแลสุขภาพ เพื่อนําไปประยุกตใช
และปรับใชใหสอดคลองกับวิถีชีวิตของบุคคลและชุมชนในภูมิภาคลุมน้ําโขง
5. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อพัฒนาคณะพยาบาลศาสตรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู
บุคลากรมีคุณภาพและมีความสุข

พันธกิจคณะพยาบาลศาสตร

1. สรางบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพไดมาตรฐานวิชาชีพ
2. สรางองคความรู และนวัตกรรมทางการพยาบาล เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ตอบสนองความตองการ
ของชุมชน ในภูมิภาคลุมน้ําโขง และอาเซียน
3. บริการวิชาการและถายทอดความรูดานการพยาบาลที่ตอบสนองความตองการของชุมชนในภูมิภาค
ลุมน้ําโขง
4. อนุรักษ สืบสาน เรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมดานการดูแลสุขภาพในภูมิภาคลุมน้ําโขง

คานิยมองคกร วัฒนธรรมองคกร
คานิยมองคกร
N
U
R
S
E
U
B
U

NURSE UBU

= Nurturing
= Understanding
= Responsibility
= Smart Society
= Encouragement
= Unity
= Building Learning Organization
= Universal
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: ใสใจดูแล
: เขาใจ
: รับผิดชอบ
: สรางสังคมอุดมปญญา
: สรางการริเริ่ม เสริมพลังผลักดัน
: สามัคคี
: สรางสรรคองคกรการเรียนรู
: สูสากล

วัฒนธรรมองคกร
“ดูแลดวยใจ ใฝสามัคคี มีความรับผิดชอบ กอรปดวยปญญา พัฒนาการเรียนรู มุงสูสากล”

โครงสรางองคกรของคณะพยาบาลศาสตร
คณะพยาบาลศาสตร

สําหนัารทั
กงานเลขานุ
-งานบริ
่วไป การ
- งานบริหารบุคคล
- งานคลังและพัสดุ
- งานแผนและงบประมาณ
- งานบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน
- งานประกันคุณภาพการศึกษา
และสารสนเทศ
- งานสงเสริมการวิจัย บริการ
วิชาการและทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
- งานบริการการศึกษา
- งานพัฒนานักศึกษา
- งานคอมพิวเตอรและเครือขาย

กลุมวิชาพยาบาล
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
สาขาพยาบาลศาสตร

วัตถุประสงคของคูมือ

กลุมงานอบรมและบริการ
ทางการพยาบาล

คูมือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อวัตถุประสงคดังตอไปนี้
1. เพื่อใหบุคลากรทุกระดับไดรับทราบนโยบายและแนวปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในของคณะพยาบาลศาสตร
2. เพื่อเปนเครื่องมือในการสื่อสารและสรางความเขาใจแกบุคลากรทุกระดับเกี่ยวกับการบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะพยาบาลศาสตร
3. เพื่อใหมีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยอยาง
เปนระบบและตอเนื่อง
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

1. เปนเอกสารอางอิงในการปฏิบัติงาน
2. ผูปฏิบัติงานสามารถดําเนินงานถูกตอง และมีประสิทธิภาพ
3. ผูปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานแทนกันได
4. สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานในการตอบคําถามของผูใชบริการ

ขอบเขตของกํารจัดทําคูมือ

การจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน ครั้งนี้ครอบคลุมการจัดแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ตั้งแต
ขั้นตอนการระบุและวิคราะหความเสี่ยง ประเมินและจัดลําดับความเสี่ยง จนมาถึงกระบวนการกําหนดและจัดทํา
แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ตลอดจนการติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน และรายงานตอผูบริหารและมหาวิทยาลัย

ความหมายและคําจํากัดความเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

เพื่อใหเขาใจความหมายของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ผูอานควรทําความเขาใจกับ
ความหมายของคําที่เกี่ยวของตอไปนี้
1. ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญ
เปลาหรือเหตุการณที่ไมพึงประสงค ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคต และมีผลกระทบ หรือทําใหการดําเนินงานไมประสบ
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกร ในการดําเนินภารกิจดานการผลิตบัณฑิต การวิจัย การ
บริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการดําเนินงานดานการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ซึ่งการ
วิเ คราะห และระบุความเสี่ ย งที่ ครอบคลุ มตามบริบ ทของมหาวิทยาลัย อุบ ลราชธานี และสอดคลองกับ เกณฑ
มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีตัวอยางดังนี้ ดังนี้
1) ความเสี่ยงดานทรัพยากร
(1) การเงิน งบประมาณ
(2) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(3) อาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภค
2) ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร หรือกลยุทธของคณะ/มหาวิทยาลัย
3) ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
4) ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน
(1) กระบวนการบริหารหลักสูตร
(2) การบริหารงานวิจัย
(3) ระบบงาน
(4) ระบบประกันคุณภาพ
5) ความเสี่ ย งด า นบุ ค ลากรและความเสี่ ย งดา นธรรมาภิ บ าล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ
อาจารยและบุคลากร
(1) ดานบุคลากร
(2) ดานธรรมาภิบาล
(3) ดานจรรยาบรรณของอาจารยและบุคลากร
6) ความเสี่ยงดานอันตรายที่เกิดจากสารเคมี สารทางชีวะ และการเผยแพรเชื้อโรค
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7) ความเสี่ยงดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
8) ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก
9) ดานอื่นๆ ตามบริบทของหนวยงาน
ทั้งนี้ คําอธิบายความเสี่ยงดานตางๆ ที่ชัดเจนและเขาใจงาย สามารถจําแนกออกเปน 2 ประเภท
ใหญ ซึ่งแสดงไดดังนี้ (วิชดา ลิวนานนทชัย, 2551)
1) ความเสี่ยงที่เกิดจากปจจัยภายใน : ประกอบดวย
(1) Operational Risk ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน เกิดจากขั้นตอน อุปกรณ หรือ
ทรัพยากรมนุษยเปนอุปสรรคตอการดําเนินงาน อุบัติเหตุ
(2) Financial Risk ความเสี่ยงทางการเงิน เกิดจากปญหาดานการเงินและงบประมาณ
เชน ขาดแคลนเงินทุน กูยืมมากเกินไป ขาดสภาพคลองความผิดพลาดหรือทุจริตของฝายการเงินหรือฝายบัญชี
(3) Strategic Risk ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ เกิดจากความผิดพลาดในการกําหนดหรือ
ดําเนินนโยบาย กลยุทธที่ไมเหมาะสม ตลอดจนการทุจริตเชิงนโยบายของผูบริหาร
(4) Policy Risk ความเสี่ยงดานนโยบาย เกิดจากกฎหมาย กฎระเบียบขอบังคับ
2) ความเสี่ยงที่เกิดจากปจจัยภายนอก : ประกอบดวย
(1) Political Factors ความเสี่ยงดานการเมือง กฎหมาย ขอบังคับ
(2) Economic Factors ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจ เชน ความเสี่ยงจากอัตรา
ดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลง
(3) Socio-cultural Factors ความเสี่ยงดานสังคม และวัฒนธรรม
(4) Technological Factors ความเสี่ยงดานการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
(5) International Factors ความเสี่ยงระหวางประเทศ เชน อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศ การเคลื่อนยายเงินลงทุน ฐานกําลังการผลิตของประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจ
(6) ภัยธรรมชาติ
(7) ความเสี่ยงดานภาวะการแขงขัน
2. ปจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ตนเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทําใหไมบรรลุ
วัตถุประสงคที่กําหนดไวโดยตองระบุไดดวยวาเหตุการณนั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นไดอยางไร และทําไม
ทั้งนี้ สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเปนสาเหตุที่แทจริง เพื่อจะไดวิเคราะหและกําหนดมาตรการลดความเสี่ยงใน
ภายหลังไดอยางถูกตอง
3. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง และวิเคราะห
ความเสี่ยง เพื่อจัดลําดับความเสี่ยงที่ระบุ โดยการพิจารณาจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ
(Impact) ของความเสี่ยงนั้นๆ
1) โอกาสที่จะเกิด (Likelihood: L) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณความเสี่ยง
ซึ่งจําแนกเปน 5 ระดับ คือ
ระดับ 1 หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสการเกิดต่ํามาก
ระดับ 2 หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสการเกิดต่ํา
ระดับ 3 หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสการเกิดปานกลาง
ระดับ 4 หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสการเกิดสูง
ระดับ 5 หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสการเกิดสูงมาก
2) ผลกระทบ (Impact: I) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิด
เหตุการณความเสี่ยง จําแนกเปน 5 ระดับ คือ
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ระดับ 1 หมายถึง ผลกระทบของความเสี่ยงตอองคกรมีต่ํามาก
ระดับ 2 หมายถึง ผลกระทบของความเสี่ยงตอองคกรมีต่ํา
ระดับ 3 หมายถึง ผลกระทบของความเสี่ยงตอองคกรมีปานกลาง
ระดับ 4 หมายถึง ผลกระทบของความเสี่ยงตอองคกรมีสูง
ระดับ 5 หมายถึง ผลกระทบของความเสี่ยงตอองคกรมีสูงมาก
3) ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk: D) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ไดจากการ
ประเมินโอกาสและผลกระทบของแตละปจจัยเสี่ยง มีคาเปนเชิงปริมาณ ซึ่งคํานวณไดจากสูตร
ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง
หรือ
D=LxI
4. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง วิธีการบริหารจัดการที่เปนไปเพื่อการ
คาดการณ และลดผลเสียของความไมแนนอน ที่จะเกิดขึ้นกับองคกร ทั้งนี้เพื่อใหองคกรสามารถบรรลุวัตถุประสงค
ไดโดยมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งการจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี ดังนี้
ตารางที่ 1 ความสัมพันธของวิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยงและแนวคิด 4T
วิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยง
1. การยอมรับความเสี่ยง หมายถึง การตกลงกันที่จะยอมรับ เนื่องจาก
ไมคุมคาในการจัดการหรือปองกัน แตการเลือกบริหารความเสี่ยงดวย
วิธีนี้ตองมีการติดตามเฝาระวังอยางสม่ําเสมอ
2. การลด/การควบคุมความเสี่ยง หมายถึง การปรับปรุงระบบการ
ทํางาน หรือออกแบบวิธีการทํางานใหม เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความ
เสียหาย หรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยง ใหอยูในระดับ
ที่ยอมรับได เชนการจัดอบรมพนักงาน การจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน
3. การกระจาย หรือโอน ความเสี่ยง หมายถึง การกระจายหรือถาย
โอนความเสี่ยงใหหนวยงานอื่นชวยแบงความรับผิดชอบไป เชนการทํา
ประกันภัย กับบริษัทภายนอก หรือการจางบุคคลภายนอกดําเนินการ
แทน (Outsource)
4. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หมายถึง การจัดการกับความเสี่ยงที่อยูใน
ระดับสูงมาก และไมอาจยอมรับไดจึงตองตัดสินใจยกเลิกโครงการ/
กิจกรรมที่จะกอใหเกิดความเสี่ยงนั้นไป

ศัพทที่นิยมใชทั่วไป
(กรมบัญชีกลาง)
Risk Acceptance
(Accept)

แนวคิด
4T
Take

Risk Reduction
(Control)

Treat

Risk Sharing
(Transfer)

Transfer

Risk Avoidance
(Avoid)

Terminate

ทั้งนี้ วิธีจัดการความเสี่ยงของแตละหนวยงานอาจมีความแตกตางกันขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมของ
หนวยงาน บางหนวยงานอาจเลือกการควบคุมเพียงอยางเดียวที่สามารถปองกันความเสี่ยงไดหลายความเสี่ยง
หรืออาจเลือกการควบคุมหลายอยางเพื่อปองกันความเสี่ยงเพียงเรื่องเดียว
5. การควบคุม (Control) หมายถึง นโยบาย แนวทาง หรือขึ้นตอนปฏิบัติตางๆ ซึ่งกระทําเพื่อลด
ความเสี่ยง และทําใหการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค แบงไดเปน 4 ประเภท คือ
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ตารางที่ 2 รายละเอียดประเภทการควบคุม
ศัพทที่ใช
1. Preventive
Control

ประเภทการควบคุม
การควบคุมเพื่อปองกันไมใหเกิดความเสี่ยงและขอผิดพลาดตั้งแตแรก เชน การอนุมัติ
การจัดโครงสรางองคกร การแบงแยกหนาที่ การควบคุมการเขาถึงเอกสาร ขอมูล
ทรัพยสิน ฯลฯ
2. Detective
การควบคุมเพื่อใหตรวจพบ เปนการควบคุมที่กําหนดไวเพื่อใหสามารถคนพบ
Control
ขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นแลว เชนการสอบทาน การวิเคราะห การยืนยันยอด การตรวจ
นับ การรายงานขอบกพรอง ฯลฯ
3. Directive Control การควบคุมโดยการชี้แนะที่สงเสริมหรือกระตุนใหเกิดความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่
ตองการ เชน การใหรางวัลแกผูมีผลงานดี เปนตน
4. Corrective
การควบคุมที่กําหนดขึ้นเพื่อแกไขขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นใหถูกตอง
Control
การควบคุ มตามประเภทต า งๆ และวิธี การบริ ห าร/จั ดการความเสี่ย งนั้น จึง เปน หลั กการทางดา น
ความคิด และการวิเคราะหความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายใน ซึ่งตองมีการนําไปใชควบคูกันไปดวยกันเสมอ
6. หน วยรั บตรวจ หมายถึ ง องค กรหรื อ หน ว ยงานที่ เ ป น หน ว ยรั บ ตรวจตามคํ า นิ ย ามในระเบี ย บ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
7. สวนงานยอย หมายถึง สวนงานภายในหนวยรับตรวจ ซึ่งอาจใชชื่อ “กิจกรรม” หรืออาจเรียกชื่อ
อยางอื่น เชน สํานัก กอง ฝาย หรือแผนกที่ยอยมาจากหนวยรับตรวจ ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับลักษณะโครงสรางหนวยรับ
ตรวจนั้นๆ
8. เจ า หน า ที่ร ะดับอาวุโ ส หมายถึง ผูบ ริห ารระดับ สูงหรือผูเชี่ยวชาญ/ที่ป รึกษา ที่มีความรูความ
ชํานาญเรื่องการควบคุมภายในและไดรับมอบหมายใหอํานวยการและประสานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ติดตามการประเมินผล สรุปภาพรวมและจัดทํารายงานระดับหนวยรับตรวจ
9. หัวหนาสวนงานยอย หมายถึง ตําแหนงสูงสุดของสวนงานยอย ที่ทําหนาที่บริหารหรือควบคุมงาน
ของสวนงานยอย
10. การควบคุ ม หมายถึ ง วิ ธี ก ารที่ นํ า มาใช เ พื่ อ ให มั่ น ใจว า การปฏิ บั ติ ง านจะบรรลุ ผ ลสํ า เร็ จ ตาม
วัตถุประสงค
11. ระบบการควบคุ มภายใน หมายถึง การควบคุมที่ออกแบบให มีการเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน ไวใน
กระบวนการของกิจกรรม/การปฏิบัติงานตั้งแตตนจนจบ
12. โครงสรางการควบคุมภายใน หมายถึง การออกแบบการควบคุมโดยพิจารณาจากความสัมพันธ
ของทรัพยากรตาง ๆ กระบวนการทํางาน กระบวนการบริหารภายในองคกรนั้น ๆ
13. การจัดวางระบบการควบคุมภายใน หมายถึง การกําหนดหรือออกแบบวิธีการควบคุมและนํามาใช
เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีระเบียบและมีประสิทธิภาพ
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14. การติดตามผลในระหวางการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) หมายถึง การติดตามการ
ปฏิบัติตามวิธีการควบคุมในระหวางการปฏิบัติงานอาจเรียกวาการติดตามผลอยางตอเนื่อง หรือการประเมินผล
แบบตอเนื่อง
15. การประเมินผลเปนรายครั้ง (Separate Evaluation) หมายถึง การประเมินที่มีวัตถุประสงค
มุงเนนไปที่ประสิทธิผลของการควบคุม ณ ชวงเวลาใดเวลาหนึ่งที่กําหนด โดยขอบเขตและความถี่ในการประเมิน
รายครั้งขึ้นอยูกับการประเมินความเสี่ยงและประสิทธิผลของวิธีการติดตามผลอยางตอเนื่องเปนหลัก
16. การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการที่ผูกํากับดู แลฝายบริห ารและบุคลากรทุกระดับ ของ
หนวยรับตรวจ กําหนดใหมีขึ้นเพื่อใหมีความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาการดําเนินงานจะบรรลุผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงค ดังตอไปนี้
1) การดําเนินงาน (Operation : O) หมายถึง การบริหารจัดการ การใชทรัพยากรใหเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกันหรือลดความผิดพลาด ความ
เสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริตของหนวยรับตรวจ
2) การรายงานทางการเงิน (Financial : F) หมายถึง รายงานทางการเงินที่จัดทําขึ้นเพื่อใช
ภายในและภายนอกหนวยรับตรวจ เปนไปอยางถูกตอง เชื่อถือได และทันเวลา
3) การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ (Compliance : C) ไดแกการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของหนวยรับตรวจ
รวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบาย และวิธีการปฏิบัติงานที่องคกรไดกําหนดขึ้น
ทั้งนี้ การควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดําเนินการตามแนวทางการจัดวางระบบการ
ควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน ที่สํานักงานการตรวจเงินแผนดินกําหนด
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บทที่ 2 การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของคณะพยาบาลศาสตร
นโยบายการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
เพื่อใหการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ และ
บังเกิดผลดีตอการบรรลุเปาหมายการดําเนินงานตามแผนกลยุทธของคณะพยาบาลศาสตร ในระยะ 5 ป (พ.ศ.
2555 – 2559) จึงไดกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เพื่อใหทุกคณะ/หนวยงานใชเปน
แนวทางในการดําเนินการดังนี้
1. การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในเปนการดําเนินงานที่สําคัญ คณะตองดําเนินการใหเปนไป
ตามมาตรฐานที่กําหนด อยางตอเนื่อง และใหถือเปนภารกิจที่ตองปฏิบัติตามปกติ
2. ผูบริหารและบุคลากรทุกระดับตองตระหนัก ใหความสําคัญ และมีสวนรวมในกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน
3. ใหพิจารณาในเรื่องการปองกันความเสี่ยงที่เกิดจากอันตรายของสารเคมี สารทางชีวะ และการแพร
เชื้อโรคตางๆ
4. ใหสรางเชื่อมโยงระหวางการจัดวางระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการประกัน
คุณภาพ ใหเห็นความเชื่อมโยงในเรื่องประโยชนในการดําเนินการ การระบุขั้นตอน วิธีการและระยะเวลาในการ
ดําเนินงาน งวดของการจัดทํารายงาน เพื่อชวยใหการจัดทํารายงานไดอยางสอดคลองกัน

แนวปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ขั้นที่ 1 การกําหนดวัตถุประสงคของหนวยงาน
กําหนดวัตถุประสงคตามเปาประสงคของแผนกลยุทธของหนวยงาน (คณะพยาบาลศาสตร) ที่สอดคลอง
กับแผนกลยุทธเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555 – 2559) แลวกําหนดขั้นตอนหลัก
ในการดําเนินงานตามพันธกิจของหนวยงาน และวัตถุประสงคของขั้นตอนหลักของหนวยงาน
ขั้นที่ 2 การระบุและวิเคราะหความเสี่ยง
1. ขอมูลประกอบการระบุและวิเคราะหความเสี่ยง ใหพิจารณาตามขั้นตอน ดังนี้
1) ผูปฏิบัติงาน/กลุมงาน (แลวแตความเหมาะสมของคณะ/หนวยงานที่จะกําหนดวาใหนําเสนอใน
ระดับใด) ศึกษาสถิติ หรือขอมูลผลการดําเนินงานดานตางๆ ของหนวยงาน ไดแก
(1) ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานที่กําหนด ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน และผลการประเมินจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
(2) ผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
(3) ผลการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
2) ผูปฏิบัติงาน/กลุมงาน (แลวแตความเหมาะสมของคณะ/หนวยงานที่จะกําหนดวาใหนําเสนอใน
ระดับใด) นําเสนอขอมูลปญหา/อุปสรรค จากการปฏิบัติงาน
3) คณะ/หน วยงาน นํ าข อมู ลที่ไดจ ากขั้น ตอน (1)-(2) มาพิ จารณาประเมิน สภาพแวดลอมของ
หนวยงานตามความเชื่อมโยงวัตถุประสงค ขั้นตอนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยกับมาตรฐานการควบคุมภายใน
และการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งจะทําใหทราบความเสี่ยงของหนวยงาน

ทั้งนี้ อาจเกิดกรณี ผลการดําเนินงานตามแผนที่กําหนดขางตน ยังไมทราบผลการดําเนินงานอยาง
ชัดเจน ในชวงเวลาที่ดําเนินการระบุและวิเคราะหความเสี่ยง เนื่องจากยังไมสิ้นสุดระยะเวลาดําเนินงานตามแผน
(ณ สิ้นปงบประมาณ) ใหคณะ/หนวยงานพิจารณาคาดการณผลการดําเนินงานที่จะเกิดขึ้น ณ สิ้นปงบประมาณ
เพื่อเปนขอมูลประกอบการระบุและวิเคราะหความเสี่ยง
2. แนวทางการระบุและวิเคราะหความเสี่ยงที่เนนการมีสวนรวมจากบุคลากรทุกระดับ
1) ระดับคณะ/หนวยงาน
(1) ให บุ ค ลากรผู ป ฏิ บั ติ ง านหรื อ กลุ ม งาน ในแต ล ะคณะ/หน ว ยงาน เป น ผู เ สนอป ญ หา/
อุปสรรคในการดําเนินงาน รวมทั้งแนวทางการแกไข เพื่อเปนขอมูลประกอบการระบุและวิเคราะห เพื่อเสนอตอ
ผูบ ริหารหรือคณะกรรมการประจําหนวยงาน
(2) คณะ/หนว ยงาน โดยผู บริ หารหรือคณะกรรมการประจําหน วยงาน พิจารณาระบุ และ
วิเคราะหความเสี่ยงของคณะ/หนวยงาน จากขอมูลที่เกี่ยวของ รวมทั้งพิจารณาจากขอมูลที่บุคลากรในหนวยงาน
เสนอ มาพิจารณาประเมินสภาพแวดลอมของหนวยงานตามความเชื่อมโยงวัตถุประสงค ขั้นตอนการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยกับมาตรฐานการควบคุมภายในและการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งจะทําใหทราบความ
เสี่ยงของหนวยงาน ซึ่งผลการพิจารณาดังกลาว จําแนกเปน 2 สวน ดังนี้
- ความเสี่ยงระดับคณะ/หนวยงาน: เปนความเสี่ยงที่คณะ/หนวยงานสามารถจัดการให
อยูในระดับที่ยอมรับได ภายใตการบริหารและจัดการของหนวยงาน (จัดการดวยวิธี Take: ยอมรับความเสี่ยง,
Treat: ลด/ควบคุมความเสี่ ยง, Terminate: หลีกเลี่ยงความเสี่ยง) ซึ่งคณะ/หนวยงานตองใชเปน ขอมูล
ประกอบการประเมินและจัดลําดับความเสี่ยง และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับคณะ/
หนวยงานตอไป
- ความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย: เปนความเสี่ยงที่คณะ/หนวยงานไมสามารถจัดการให
อยูในระดับที่ยอมรับได ภายใตการบริหารและจัดการของหนวยงานใดหนวยงานหนึ่งเพียงหนวยงานเดียว จะตอง
อาศัยความรวมมือจากคณะ/หนวยงานตางๆ หรือตองบูรณาการการดําเนินงานจากหลายหนวยงาน ซึ่งคณะ/
หนวยงานตองจัดการดวยวิธี Transfer: กระจาย/โอนความเสี่ยง โดยเสนอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาวิเคราะหความ
เสี่ยงเพิ่มเติม (เสนอผานกองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี) เพื่อเปนขอมูลประกอบการประเมินและจัดลําดับความ
เสี่ยง และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัยตอไป ทั้งนี้ การจัดการความเสี่ยง
ระดับมหาวิทยาลัย สามารถจัดการดวยวิธี Take: ยอมรับความเสี่ยง, Treat: ลด/ควบคุมความเสี่ยง, Terminate:
หลีกเลี่ยงความเสี่ยง
2) ระดับมหาวิทยาลัย
(1) ใหหนวยงานภายในสํานักงานอธิการบดี ที่กํากับ ดูแลการดําเนินงานดานตางๆ ของ
มหาวิทยาลัย เปนผูรับผิดชอบหลักในการระบุและวิเคราะหความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย โดยพิจารณาจากขอมูล
ที่เกี่ยวของ รวมทั้งพิจารณาจากผลการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงของคณะ/หนวยงาน มาพิจารณาประเมิน
สภาพแวดล อมของหน ว ยงานตามความเชื่อ มโยงวัต ถุป ระสงค ขั้น ตอนการดํา เนิ น งานของมหาวิท ยาลัย กั บ
มาตรฐานการควบคุ ม ภายในและการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน เพื่ อ เสนอให เ ป น ความเสี่ ย งระดั บ
มหาวิ ทยาลั ย (กองแผนงาน เปนหนวยงานประสานขอมู ลความเสี่ย งจากคณะ/หนว ยงาน และสงขอมูลให
หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก)
ทั้งนี้ ในการระบุและวิเคราะหความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย หนวยงานผูรับผิดชอบหลักในแต
ละดาน ควรจัดประชุมหารือรวมกับคณะ/หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหการพิจารณาความเสี่ยงครอบคลุมการ
ดําเนินงานดานตางๆ ของมหาวิทยาลัย ทั้งในมติดานยุทธศาสตรดําเนินงาน และมติหนวยงาน
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(2) มหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย
และเจาหนาที่อาวุโสระดับมหาวิทยาลัย เปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย เพื่อเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบกําหนดเปนความเสี่ยง
ระดับมหาวิทยาลัย ตามลําดับ
ขั้นที่ 3 การประเมินและจัดลําดับความเสี่ยง
1. การประเมินความเสี่ยง ใหระดับคณะ/หนวยงาน และระดับมหาวิทยาลัยดําเนินการประเมินความ
เสี่ยง โดยใชหลักเกณฑการพิจารณาระดับความเสี่ยง และ Risk Matrix สําหรับวัดระดับความเสี่ยง ที่มหาวิทยาลัย
กําหนด
2. การจัดลําดับความเสี่ยง ใหพิจารณาจากระดับความเสี่ยง โดยใหความเสี่ยงที่มีระดับต่ํา เปนความ
เสี่ยงที่อยูในระดับที่ยอมรับได สวนความเสี่ยงที่มีระดับปานกลาง สูง และสูงมาก ใหพิจารณากําหนดแผนบริหาร
ความเสี่ย ง และแผนการปรั บ ปรุ งการควบคุ มภายใน ใหอยูในระดับ ที่ย อมรับได โดยใหพิจ ารณาจําแนกตาม
ผลกระทบความเสี่ยงและลักษณะความเสี่ยง ดังนี้
1) ความเสี่ ย งที่ ส ง ผลกระทบต อ วั ต ถุ ป ระสงค ใ นภาพรวมระดั บ คณะ/หน ว ยงาน หรื อ ระดั บ
มหาวิทยาลัย และไมสามารถจัดการใหอยูในระดับที่ยอมรับได ภายใตการบริหารและจัดการของหนวยงานใด
หนวยงานหนึ่งภายในคณะ/หนวยงาน หรือภายในมหาวิทยาลัย ตองอาศัยความรวมมือจากคณะ/หนวยงานตางๆ
หรือตองบูรณาการการดําเนินงานจากหลายหนวยงาน ใหกําหนดเปนแผนบริหารความเสี่ยงระดับคณะ/หนวยงาน
หรือระดับมหาวิทยาลัย
2) ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการปรับปรุง แกไข หรือพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานของระดับคณะ/
หนวยงาน หรือระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถจัดการใหอยูในระดับที่ยอมรับได ภายใตการบริหารและจัดการของ
หนวยงานใดหนวยงานหนึ่งภายในคณะ/หนวยงาน หรือภายในมหาวิทยาลัย ใหกําหนดเปนแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายในระดับคณะ/หนวยงาน หรือระดับมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ การพิจารณาประเมินและจัดลําดับความเสี่ยง อาจดําเนินการควบคุมกับขั้นที่ 2 การระบุและ
วิเคราะหความเสี่ยง โดยระดับคณะ/หนวยงานใหผูบริหารหรือคณะกรรมการประจําหนวยงาน เปนผูพิจารณา
สํ าหรั บ ระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ให ค ณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งและควบคุ ม ภายในระดั บ มหาวิ ทยาลั ย และ
เจาหนาที่ระดับอาวุโสของมหาวิทยาลัย เปนผูพิจารณา เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบตามลําดับ
ขั้นที่ 4 การกําหนดแผนบริหารความเสี่ยง และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
1. การกําหนดเปนแผนการบริหารความเสี่ยง และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ทั้งระดับคณะ/
หนวยงาน และระดับมหาวิทยาลัย จะตองเปนกิจกรรมที่สามารถควบคุมความเสี่ยง หรือชวยลดความนาจะเปนใน
การเกิดเหตุการณที่เปนความเสี่ยง หรือลดความเสียหาย/ความรุนแรงจากความเสี่ยง โดยตองคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้
ประกอบการกําหนดแผน
1) ศึกษาความเปนไปไดและคาใชจายของกิจกรรม/ทางเลือกการจัดการความเสียง
2) วิเคราะหถึงผลไดผลเสียของแตละกิจกรรม/ทางเลือกการจัดการความเสี่ยง
- ผลได คือ ผลลัพธที่เกิดขึ้นเมื่อนํามาตรการ/กิจกรรมนั้นมาใชจัดการความเสี่ยง อาจเกิด
ในทันที หรือในระยะยาว
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อนาคต

- ผลเสีย ไดแก ตนทุน เวลา หรือความสะดวกที่เสียไป รวมไปถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นไดใน

2. เพื่อใหการบริหารแผนบริหารความเสี่ยง และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ทั้งระดับคณะ/หนวยงาน และระดับมหาวิทยาลัย ควรระบุขั้นตอน วิธีการดําเนินงาน หนวยงานที่
รับผิดชอบ กําหนดวันแลวเสร็จ และตัวชี้วัดการดําเนินงานใหชัดเจน และแจง/ซักซอมใหหนวยงานที่รับผิดชอบ
สามารถนําแผนสูการปฏิบัติ และพิจารณากําหนดผูรับผิดชอบเปนรายบุคคลหรือคณะบุคคล รวมทั้ง กํากับติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงานตามระยะเวลาที่กําหนด
3. การพิจารณากําหนดแผนบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน ระดับคณะ/หนวยงานใหผูบริหาร
หรือคณะกรรมการประจําหนวยงาน เปนผูพิจารณา สําหรับระดับมหาวิทยาลัย ใหคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย และเจาหนาที่ระดับอาวุโสของมหาวิทยาลัย เปนผูพิจารณา เพื่อเสนอ
ตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบตามลําดับ
***ใหคณะ/หน วยงานพิ จารณากําหนดแผนงบประมาณรายจายรองรับ การบริห ารความเสี่ย งและ
ควบคุมภายในของหนวยงาน โดยอาจกําหนดเปนกิจกรรมยอยภายใตโครงการบริหารจัดการหนวยงาน ในแผน
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณตางๆ ของหนวยงาน***
ขั้นที่ 5 การติดตามและประเมินผล
รอบในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน กําหนด
เปนรายไตรมาสของแผนที่เริ่มตน ณ 1 ต.ค. – 30 ก.ย. ของปถัดไป) ดังนี้
รอบการรายงาน
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 4

ผลการดําเนินงาน
ณ สิ้นเดือนธันวาคม
ณ สิ้นเดือนมีนาคม
ณ สิ้นเดือนมิถุนายน
ณ สิ้นเดือนกันยายน

กําหนดสงรายงาน
ภายใน 5 วันทําการแรกของเดือนมกราคม
ภายใน 5 วันทําการแรกของเดือนเมษายน
ภายใน 5 วันทําการแรกของเดือนกรกฎาคม
ภายใน 5 วันทําการแรกของเดือนตุลาคม

แบบรายงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
1. ประเภทรายงาน
1) ระดับคณะ/หนวยงาน

- แบบR-IC1: แบบระบุปญหา/อุปสรรค/ขอจํากัดในการปฏิบัติงาน
- แบบR-IC2: แบบรายงานผลการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยง ระดับหนวยงาน
- แบบPR1: แผนบริหารความเสี่ยง ระดับหนวยงาน
- แบบ ปย.2: รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน ระดับหนวยงาน)
- แบบ ปย.1: รายงานการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน
- แบบMPR1: รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ระดับหนวยงาน
- แบบM-ปย.2: รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับหนวยงาน
- แบบMS: รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ระดับ
หนวยงาน
-
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2) ระดับมหาวิทยาลัย

- แบบR-IC3: แบบรายงานผลการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย
- แบบPR2: แผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย
- แบบ ปอ.2: รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน
- แบบ ปอ.3: รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ระดับมหาวิทยาลัย)
- แบบ ปอ.1: หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
- แบบMPR2: รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ระดับหนวยงาน
- แบบM-ปอ.3: รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับหนวยงาน

** หมายเหตุ 1. แบบรายงานที่มีแถบสี คือ แบบรายงานที่ตองสงมหาวิทยาลัย โดยแบบรายงานที่มีแถบสีออน
เปนแบบรายงานตามที่สํานักงานการตรวจเงินแผนดินกําหนด
2. แบบรายงานที่ไมมีแถบสี เปนแบบที่ใหคณะ/หนวยงานนําไปปรับใชตามความเหมาะสม (ไม
บังคับ) และเก็บไวที่หนวยงาน
2. แบบรายงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
กระบวนการ
ขั้นที่ 1 การกําหนดวัตถุประสงคของหนวยงาน
ขั้นที่ 2 การระบุและวิเคราะหความเสี่ยง
ขั้นที่ 3 การประเมินระดับความเสีย่ งและ
จัดลําดับความเสี่ยง

ขั้นที่ 4 การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง และ
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ขั้นที่ 5 การติดตามและประเมินผล

แบบรายงาน

ระดับสวนงานยอย
(คณะ/วิทยาลัย)
(1) แบบR-IC1: แบบระบุปญหา/
อุปสรรค/ขอจํากัดในการ
ปฏิบัติงาน
(2) แบบR-IC2: แบบรายงานผลการ
วิเคราะหและประเมินความเสีย่ ง
ระดับหนวยงาน
(3) แบบ ปย.1: รายงานการประเมิน
องคประกอบของการควบคุม
ภายใน
(4) แบบPR1: แผนบริหารความเสี่ยง
ระดับหนวยงาน
(5) แบบ ปย.2: รายงานการ
ประเมินผลและการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน (แผนการปรับปรุง
การควบคุมภายใน ระดับ
หนวยงาน)
(6) แบบMPR1: รายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยง ระดับหนวยงาน
(7) แบบM-ปย.2: รายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายใน ระดับ
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ระดับมหาวิทยาลัย

(1) แบบR-IC3: แบบรายงานผลการ
วิเคราะหและประเมินความเสีย่ ง
ระดับมหาวิทยาลัย
(2) แบบ ปอ.2: รายงานผลการ
ประเมินองคประกอบของการ
ควบคุมภายใน
(3) แบบ ปอ.1: หนังสือรับรองการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน
(4) แบบPR2: แผนบริหารความเสี่ยง
ระดับมหาวิทยาลัย
(5) แบบ ปอ.3: รายงานแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน
(แผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน ระดับมหาวิทยาลัย)
(6) แบบMPR2: รายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยง ระดับหนวยงาน
(7) แบบM-ปอ.3: รายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายใน ระดับ

กระบวนการ

แบบรายงาน

ระดับสวนงานยอย
(คณะ/วิทยาลัย)
หนวยงาน
(8) แบบMS: รายงานสรุปผลการ
ดําเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายใน ระดับ
หนวยงาน

ระดับมหาวิทยาลัย
หนวยงาน

หมายเหตุ
- แบบ R-IC1, แบบ MPR1 และ แบบ M-ปย.2 เปนแบบที่ใหคณะ/หนวยงานนําไปปรับใชตามความเหมาะสม (ไม
บังคับ) และเก็บไวที่หนวยงาน
- แบบ ปอ.1 และ แบบ ปอ.3 มหาวิทยาลัยตองสงใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน, สํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ภายในเดือนธันวาคมของทุกป
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ปฏิทินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ปฏิทินการดําเนินงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ลํา
กระบวนการ/กิจกรรมการดําเนินการ
ดับ
ดานบริหารความเสี่ยง
ที่
1 ขั้นที่ 1 การกําหนดวัตถุประสงคของหนวยงาน

- กําหนดวัตถุประสงคของหนวยงาน และกําหนดหรือทบทวนนโยบาย/แนวทางการดําเนินงาน
- ศึกษาผลการดําเนินงาน :
1) ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานที่กําหนด ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และผล
การประเมินจากหนวยงานที่เกีย่ วของ
2) ผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
3) ผลการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
4) ผลการประเมินสภาพแวดลอมของหนวยงานตามความเชื่อมโยงวัตถุประสงค ขั้นตอนการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยกับมาตรฐานการควบคุมภายในและการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ปงบประมาณ
กอนหนา

ก.ค.



ส.ค.

ก.ย.





ขั้นที่ 2 การระบุและวิเคราะหความเสี่ยง





3

ขั้นที่ 3 การประเมินระดับความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยง





4

ขั้นที่ 4 การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

2
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- ดําเนินการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และจัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยง

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

ก.ย.














- การประเมินระดับความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยง



- จัดทําแผนการบริหารความเสี่ยง และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน และสื่อสารแผน
- ดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง







(ครั้ง
ที่
1)

ขั้นที่ 5 การติดตามและประเมินผล

- การดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

16







(ครั้ง
ที่
2)







(ครั้ง
ที่
3)


(ครั้งที่
4)

สรุปกระบวนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในที่เนนการมีสวนรวมของบุคลากรทุกระดับ

หมายเหตุ แบบรายงานทีม่ ีแถบสี คือ แบบรายงานที่ตองสงมหาวิทยาลัย โดยแบบรายงานที่มีแถบสีออน เปนแบบ
รายงานตามทีส่ ํานักงานการตรวจเงินแผนดินกําหนด

17

จากแผนภาพขางตน เปนการแสดงสรุปภาพรวมการดําเนินงานตามแนวปฏิบัติตามกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่เนนการมีสวนรวมของบุคลากรทุกระดับ โดยเริ่ม
จากผู ป ฏิ บั ติงาน/ กลุ มงาน (แล ว แต ความเหมาะสมของคณะ/หนว ยงานที่จ ะกําหนดวาเป น ระดับ ใด) เปน ผู
พิจารณาผลการดําเนินงานในสวนที่ตนเองรับผิดชอบ แลวเสนอใหผูบริหารของคณะ/หนวยงานใชประกอบการ
พิ จ ารณาระบุ แ ละวิ เ คราะห ค วามเสี่ ย ง เพื่ อ ระบุ เ ป น ความเสี่ ย งของคณะ/หน ว ยงาน หรื อ เสนอต อ ให ร ะดั บ
มหาวิทยาลัยพิจารณา ระบุเปนความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย จากนั้น ในแตละระดับ ทั้งระดับคณะ/หนวยงาน
และระดับมหาวิทยาลัย จึงดําเนินการประเมินและจัดลําดับความเสี่ยง เพื่อกําหนดแผนการจัดการความเสี่ยง
เพื่อใหเปนความเสี่ยงที่อยูในระดับที่ยอมรับได วาจะไมสงผลกระทบตอการบรรลุเปาหมายการดําเนินงานของ
หนวยงาน และบรรลุตามวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน
ในส ว นกระบวนการระบุ และวิ เ คราะหความเสี่ย ง และการประเมิน และจัดลํ าดับ ความเสี่ ย งระดั บ
มหาวิทยาลัย หนวยงานกลางของมหาวิทยาลัย ไดแก สํานักวิทยบริการ สํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย และ
หน ว ยงานภายในสํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี ภายใต การกํ า ดับ ดูแ ลของอธิก ารบดี รองอธิ ก ารบดี และ/หรือ ผูช ว ย
อธิการบดี จะมีบทบาทสําคัญในการพิจารณาระบุและวิเคราะหความเสี่ยง และการประเมินและจัดลําดับความ
เสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ใหครอบคลุมการดําเนินงานดานตาง ๆ ในสวนที่เกี่ยวของ ซึ่งสามารถจําแนกเปนดาน
ตาง ๆ ดังนี้
ดานการดําเนินงาน
1. ดานการผลิตบัณฑิต
- ดานวิชาการ
- ดานการพัฒนานักศึกษา
2. ดานการวิจัย บริการวิชาการ และ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
3. ดานการบริหารจัดการ
- ดานนโยบายและแผน และ
การงบประมาณ
- ดานคลังและทรัพยสิน
- ดานการบริหารทรัพยากรมนุษย
- ดานการบริหารทั่วไปและชุมชน
สัมพันธ
- ดานการบริหารกายภาพและ
สิ่งแวดลอม
- ดานวิเทศสัมพันธ
- ดานกฎหมายและนิติการ

ผูกํากับดูแล
- รองอธิการบดีฝายวิชาการ
- ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ
- รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
- รองอธิการบดีฝายวิจัยและ
นวัตกรรม
- ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการ

หนวยงานกลางที่รับผิดชอบหลัก
-

กองบริการการศึกษา
สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สํานักงานบริหารบัณฑิตศึกษา
สํานักงานพัฒนานักศึกษา
สํานักงานสงเสริมบริหารการวิจัย บริการ
วิชาการและศิลปวัฒนธรรม

- รองอธิการบดีฝายแผนและพัฒนา

- กองแผนงาน

- ผูชวยอธิการบดีฝายคลังและ
ทรัพยสิน
- รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากร
มนุษย
- รองอธิการบดีฝายบริหารและชุมชน
สัมพันธ
- รองอธิการบดีฝายบริหารกายภาพ
และสิ่งแวดลอม
- ผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ
- ผูชวยอธิการบดีฝายกฎหมายและ
นิติการ
- ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
- หัวหนาสํานักงานกฎหมายและนิติ
การ

- กองคลัง
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- กองการเจาหนาที่
- กองกลาง
- สํานักงานบริหารกายภาพและ
สิ่งแวดลอม
- สํานักงานวิเทศสัมพันธ
- สํานักงานกฎหมายและนิติการ

ดานการดําเนินงาน
- ดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาและสารสนเทศ

ผูกํากับดูแล
หนวยงานกลางที่รับผิดชอบหลัก
- รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ - สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาและ
การศึกษาและสารสนเทศ
สารสนเทศ
- ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ
- สํานักวิทยบริการ
- ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอรและ - สํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย
เครือขาย

ทั้งนี้ ในการดําเนิ นการ หนวยงานผูรับผิดชอบหลักในแตละดาน ควรจั ดประชุมหารือรว มกับคณะ/
หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหการพิจารณาความเสี่ยงครอบคลุมการดําเนินงานดานตางๆ ของมหาวิทยาลัย ทั้งใน
มติดานยุทธศาสตรดําเนินงานและมติหนวยงาน
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บทที่ 3 หลักเกณฑประกอบพิจารณาความเสี่ยง
การประเมินสภาพแวดลอมของหนวยงาน
การประเมินสภาพแวดลอมของหนวยงาน เปนสิ่งที่คณะ/หนวยงานตางๆ ตองพิจารณา ในกระบวนการ
ระบุและวิเคราะหความเสี่ยง ภายหลังจากที่ผูปฏิบัติงาน/กลุมงาน (แลวแตความเหมาะสมของคณะ/หนวยงานที่
จะกําหนดวาใหนําเสนอในระดับใด) นําเสนอขอมูลปญหา/อุปสรรค จากการปฏิบัติงาน หรือจากการใชชีวิตใน
มหาวิทยาลัย ตอหนวยงานตนสังกัดแลว คณะ/หนวยงาน จะตองนําขอมูลที่ได มาพิจารณาประเมินสภาพแวดลอม
ของหนวยงานตามความเชื่อมโยงวัตถุประสงค ขั้นตอนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยกับมาตรฐานการควบคุม
ภายในและการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งจะทําใหทราบความเสี่ยงของหนวยงาน
ความเชื่อมโยงวัตถุประสงค ขั้นตอนการดําเนินงานของคณะ/มหาวิทยาลัยกับมาตรฐานการควบคุม
ภายในและการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน เชื่ อ มโยงวั ต ถุ ป ระสงค ขั้ น ตอนการดํ า เนิ น งานของคณะ/
มหาวิทยาลัยดานตางๆ ทั้งดานการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
(การบริหารจัดการแทรกอยูกับทุกดาน) กับมาตรฐานการควบคุมภายในและการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
เพื่อใหเห็นภาพความเชื่อมโยงระหวางการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน การประกันคุณภาพการศึกษา กับ
การดําเนิ นงานตามกลยุทธ ของคณะ/มหาวิทยาลัย ซึ่งจะชวยให ลดขั้นตอนการในประเมินความเสี่ย งเพื่อการ
บริหารความเสี่ยง และการประเมินผลการควบคุมภายในตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ใหเปนกระบวนการ
เดียวกัน โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานตามขั้นตอนดานตางๆ ของคณะ/มหาวิทยาลัย แลวใชความเชื่อมโยงที่
กําหนดเปนตัวบงบอกความเสี่ยง ประกอบการระบุและวิเคราะหความเสี่ยงของหนวยงาน
ความเชื่อมโยงวัตถุประสงค ขั้นตอนการดําเนินงานของคณะ/มหาวิทยาลัยกับมาตรฐานการควบคุม
ภายในและการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ดานตาง ๆ ของคณะ/มหาวิทยาลัย สามารถแสดงรายละเอียดได
ดังตอไป

ความเชื่อมโยงวัตถุประสงค ขั้นตอนการดําเนินงานของคณะ/มหาวิทยาลัยกับมาตรฐานการควบคุมภายในและการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
1. ดานการสรางบัณฑิต
วัตถุประสงค (เปาประสงค) : บัณฑิตมีความรูความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม ใฝรู และมีสมรรถนะในการประกอบอาชีพเปนที่ยอมรับของสังคม และอาจารยสามารถ
จัดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพและพัฒนาตนเองใหพรอมทันตอพลวัตรของสังคม
ขั้นตอนหลัก

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

1. สรางและ/หรือ
พัฒนาหลักสูตร และ
บริหารหลักสูตร

2) เพื่อใหการบริหาร
หลักสูตรทุกระดับเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐาน
คุณภาพ

มาตรการ

1.2

1.3

2. บริหารจัดการทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน
1) เพื่อใหอาจารยมี
2.1 พัฒนาอาจารย
ความรูความเขาใจ ทักษะ 2.1,2.2,2.3,2.5
และสมรรถนะทั้งดาน

ตัวบงชี้
(มาตรฐานที่
เกี่ยวของ)

หนวย
นับ

ระดับ
ตัวบงชี้

- รอยละของหลักสูตร
ที่ไดมาตรฐานกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
รอยละ กระบวนการ
ระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ (TQF)
- ระบบและกลไกการ
พัฒนาและบริหาร คะแนน กระบวนการ
หลักสูตร
- รอยละของอาจารย
ประจําหลักสูตรที่มี
สวนรวมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน
ติดตาม และทบทวน
รอยละ กระบวนการ
การดําเนินงาน
หลักสูตร (TQF 1)

- ระบบการพัฒนา
อาจารยและบุคลากร
สายสนับสนุน

คะแนน กระบวนการ
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หนวยงานหลัก

หนวยงานที่เกี่ยวของ

ทุกคณะ/วิทยาลัย/
วิทยาเขต

สํานักงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

ทุกคณะ/วิทยาลัย/
วิทยาเขต

ตัวบงชี้
QA

1.6 ระดับคณะ

ความเชื่อมโยง QA กับ IC
องคประกอบ
จุดที่
IC
ประเมิน IC

รายละเอียด
ยอย IC

3

3.1-3.2

3.1-3.2

สํานักงานพัฒนาคุณภาพ
1.1 ระดับหลักสูตร
การศึกษา

3

3.1-3.2

3.1-3.2

ทุกคณะ/วิทยาลัย/
วิทยาเขต

สํานักงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

-

-

-

ทุกคณะ/วิทยาลัย/
วิทยาเขต

สํานักงานพัฒนาคุณภาพ 4.1 ระดับหลักสูตร
การศึกษา
5.1 ระดับคณะ

1

1.3

1.3.4-5

-

ขั้นตอนหลัก

วัตถุประสงคขั้นตอน
หลัก
วิชาการและวิชาชีพ
สามารถจัดการเรียนการ
สอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ รวมทั้งสามารถ
วิจัยและพัฒนานวัตกรรม
การเรียนรูที่เหมาะสม
และรองรับการเปด
ประชาคมอาเซียน
2) เพื่อใหอาจารยสามารถ
เปนที่ปรึกษาใหแก
นักศึกษาไดอยางมี
ประสิทธิภาพและคุณภาพ
3) เพื่อใหอาจารยมีระดับ
คุณวุฒิทางการศึกษาและ
ตําแหนงทางวิชาการใน
สัดสวนที่เหมาะสมตาม
เกณฑคุณภาพการศึกษา

2.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
2.2.1 กําหนดนโยบาย
และแผนการ
ดําเนินงานโดยเนนการ
1) เพื่อใหมีระบบบริหาร
สรางเครือขายความ
จัดการที่มีธรรมาภิบาล
รวมมือกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ นําแผนสูการ
ปฏิบัติโดยมีการติดตาม

มาตรการ

2.3

2.4

6.1

ตัวบงชี้
(มาตรฐานที่
เกี่ยวของ)

หนวย
นับ

ระดับ
ตัวบงชี้

- ระบบและกลไกการ
ใหคําปรึกษาและ
คะแนน กระบวนการ
บริการดานขอมูล
ขาวสาร
- อาจารยประจําที่มี
คะแนน กระบวนการ
คุณวุฒิปริญญาเอก

- อาจารยประจําที่
ดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ

- ภาวะผูนาํ ของสภา
มหาวิทยาลัยและ
ผูบริหารทุกระดับ

คะแนน กระบวนการ

คะแนน กระบวนการ
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ความเชื่อมโยง QA กับ IC
องคประกอบ
จุดที่
IC
ประเมิน IC

หนวยงานหลัก

หนวยงานที่เกี่ยวของ

ทุกคณะ/วิทยาลัย/
วิทยาเขต

สํานักงานพัฒนา
นักศึกษา

1.5 ระดับคณะ

3

3.1-3.2

3.1-3.2

ทุกคณะ/วิทยาลัย/
วิทยาเขต

กองการเจาหนาที่

-

-

-

-

ทุกคณะ/วิทยาลัย/
วิทยาเขต

กองการเจาหนาที่

-

-

-

-

สํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย

5.1 ระดับคณะ
5.1 ระดับคณะ
5.1 ระดับคณะ
5.1 ระดับคณะ
5.1 ระดับคณะ
5.1 ระดับคณะ
5.1 ระดับคณะ

1
1
5
1
4
1
4

1.1,1.2
1.1
5.9
1.5
4.6
1.2
4.7

1.1.5,1.2.7
1.1.1
5.9
1.5.1-2
4.6
1.2.7
4.7

ทุกคณะ/วิทยาลัย/
วิทยาเขต/สํานัก

ตัวบงชี้
QA

รายละเอียด
ยอย IC

ขั้นตอนหลัก

วัตถุประสงคขั้นตอน
หลัก

มาตรการ

และประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผน
และประเมินผลแผน

2.2.1 (ตอ)

2) เพื่อใหมีแผนการ
ดําเนินงานดานการสราง
บัณฑิตที่ตอบสนองความ
ตองการของ
กลุมเปาหมายอยาง
ชัดเจน และถายทอดสู
การปฏิบัตอิ ยางเปน
รูปธรรม
3) เพื่อใหมีเครือขายความ
รวมมือทางวิชาการกับ
สถาบันอุดมศึกษาและ
หนวยงานทั้งในประเทศ
และตางประเทศ โดยเนน
กลุมประเทศอาเซียน

ความเชื่อมโยง QA กับ IC
องคประกอบ
จุดที่
IC
ประเมิน IC
5
5.8

ตัวบงชี้
(มาตรฐานที่
เกี่ยวของ)

หนวย
นับ

ระดับ
ตัวบงชี้

หนวยงานหลัก

หนวยงานที่เกี่ยวของ

- ระดับความสําเร็จ
ของระบบบริหาร
จัดการที่ดีและมีธรร
มาภิบาล

ระดับ

ผลผลิต

ทุกคณะ/วิทยาลัย/
วิทยาเขต/สํานัก

สํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย

-

1

1.1

1.1.1-5

กองแผนงาน

ทุกคณะ/วิทยาลัย/วิทยา
เขต/สํานัก

5.1 ระดับคณะ

2

2.1

2.1.1-2.2.3

5.1 ระดับคณะ

5

5.3

5.3

5.1 ระดับคณะ

5

5.1,5.5,5.9

5.1,5.5,5.9

ทุกคณะ/วิทยาลัย/วิทยา
เขต/สํานัก

5.1 ระดับคณะ

5

5.2

5.2

ทุกคณะ/วิทยาลัย/วิทยา
เขต/สํานัก

5.1 ระดับคณะ
5.1 ระดับคณะ
5.1 ระดับคณะ
5.1 ระดับคณะ
5.1 ระดับคณะ
5.1 ระดับคณะ
5.1 ระดับคณะ
5.1 ระดับคณะ
5.1 ระดับคณะ

2
1
1
2
2
2
2
5
5

2.3
1.1
1.2
2.3
2.4
2.5
2.5
5.1,5.4,5.9
5.7

2.3.1
1.1.4
1.2.5-6
2.3.2
2.4.1-2
2.5.1-4
2.5.5
5.1,5.4,5.9
5.7

5.1 ระดับคณะ

3

3.1-3.2

3.1-3.2

- กระบวนการพัฒนา
แผน

คะแนน กระบวนการ

ตัวบงชี้
QA
5.1 ระดับคณะ

รายละเอียด
ยอย IC
5.8

6.1.1,6.1.3

1.11

4) เพื่อใหมีระบบการ
ติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานตามแผนที่
6.1.2,6.4,6.4.1กําหนด สอดคลองกับ
4
แนวทางการประเมินตาม
มาตรฐานที่เกี่ยวของ และ
สงผลใหการสรางบัณฑิต
บรรลุตามเปาหมายที่
กําหนด
6.4.5-6

- กระบวนการพัฒนา
แผน

- ระบบบริหารความ
เสี่ยง

คะแนน กระบวนการ

คะแนน กระบวนการ

กองแผนงาน

กองแผนงาน,
สํานักงานตรวจสอบ
ภายใน

- ระบบและกลไกการ
สํานักงานประกัน
คะแนน กระบวนการ
ประกันคุณภาพ
คุณภาพการศึกษาและ
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ทุกคณะ/วิทยาลัย/วิทยา
เขต/สํานัก

ขั้นตอนหลัก
2.2.2 ปรับปรุง
โครงสรางและกรอบ
อัตรากําลังของสวนงาน
และหนวยงานภายใน

วัตถุประสงคขั้นตอน
หลัก
- เพื่อใหมีโครงสรางและ
กรอบอัตรากําลังที่
เหมาะสม

1) เพื่อใหมีระบบการ
บริหารงานบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพ โปรงใส
เปนธรรม
2.2.3 พัฒนาระบบ
บริหารทรัพยากรมนุษย 2) เพื่อใหบุคลากรทุก
เพื่อสนับสนุนการ
ระดับมีความรูความเขาใจ
ดําเนินงานดานการ
ทักษะ และสมรรถนะทั้ง
สรางบัณฑิต
ดานการปฏิบัติงานและ
ดานวิชาชีพ สนับสนุนการ
ดําเนินงานแบบมุงเนน
ผลสัมฤทธิ์
3) เพื่อใหบุคลากรทุก
ระดับไดรับการพัฒนา
2.2.3 (ตฮ)
และมีความกาวหนาตาม
สายงาน
4) เพื่อใหบุคลากรทุก
ระดับมีสวัสดิการและ
สวัสดิภาพ และทํางานใน
องคกรอยางมีความสุข
2.2.4 ปรับปรุงและ
- เพื่อใหการดําเนินงาน
จัดทํามาตรฐาน
เปนไปตามมาตรฐาน
หลักเกณฑ แนวปฏิบัติ
กฎหมาย และระเบียบ
สําหรับการปฏิบัติงานที่ ขอบังคับที่เกี่ยวของใน
เกี่ยวของกับการสราง
ดานการสรางบัณฑิต
บัณฑิต โดยเนนการ รวมทั้งผูรับบริการมีความ
จัดการความรูภ ายใน พึงพอใจตอการใหบริการ

มาตรการ

6.2

7.1

7.2,7.3,7.7

7.4

7.5

6.1.4-6,6.7,7.6

ตัวบงชี้
(มาตรฐานที่
เกี่ยวของ)
ภายใน
- มีโครงสรางและ
กรอบอัตรากําลังที่
เหมาะสมของ
หนวยงาน
- ระบบการพัฒนา
อาจารยและบุคลากร
สายสนับสนุน

- รอยละของบุคลากร
ที่มีสมรรถนะตาม
เกณฑมาตรฐาน

- รอยละของบุคลากร
ที่มีความสุขในการ
ทํางาน

หนวย
นับ

ระดับ
ตัวบงชี้

หนวยงานหลัก

หนวยงานที่เกี่ยวของ

สารสนเทศ
มี/ไมมี

กระบวนการ

คะแนน กระบวนการ

รอยละ

รอยละ

ผลผลิต

-

1

1.4

1.4.1-3

กองการเจาหนาที่

ทุกคณะ/วิทยาลัย/วิทยา
เขต/สํานัก

-

1

1.6

1.6.1-4

5.1 ระดับคณะ

1

1.3

1.3.1-5

5.1 ระดับคณะ

1

1.2

1.2.1-3

5.1 ระดับคณะ

1

1.3

1.3.4

5.1 ระดับคณะ

3

3.1-3.2

3.1-3.2

-

-

-

-

- การพัฒนาสถาบันสู
สถาบันเรียนรู

คะแนน กระบวนการ

ทุกคณะ/วิทยาลัย/
วิทยาเขต/สํานัก

- ระดับความพึงพอใจ
ของผูรับบริการที่มีตอ

ระดับ

ทุกคณะ/วิทยาลัย/
วิทยาเขต/สํานัก
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รายละเอียด
ยอย IC

ทุกคณะ/วิทยาลัย/วิทยา
เขต/สํานัก

กองการเจาหนาที่

ผลลัพธ

ความเชื่อมโยง QA กับ IC
องคประกอบ
จุดที่
IC
ประเมิน IC

กองการเจาหนาที,่ กอง
แผนงาน

กองการเจาหนาที่

ผลลัพธ

ตัวบงชี้
QA

ทุกคณะ/วิทยาลัย/วิทยา
เขต/สํานัก

ทุกคณะ/วิทยาลัย/วิทยา
เขต/สํานัก

กองบริการการศึกษา,
สํานักงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา, สํานักงาน
บริหารบัณฑิตศึกษา และ
ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ
กองบริการการศึกษา,
สํานักงานพัฒนาคุณภาพ

ขั้นตอนหลัก

วัตถุประสงคขั้นตอน
หลัก

มาตรการ

องคกร
2.2.5 สงเสริมและ
สนับสนุนสิ่งสนับสนุน
การเรียนการสอนและ
แหลงเรียนรูสําหรับ
นักศึกษา

2.2.6 พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารและตัดสินใจที่
เกี่ยวของกับการผลิต
บัณฑิต
2.2.7 ปรับปรุง
กายภาพ ระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการของ
มหาวิทยาลัย สงเสริม
การอนุรักษสิ่งแวดลอม
และพลังงาน สราง
พื้นที่สีเขียวและลด
ภาวะโลกรอน
2.2.8 พัฒนาระบบและ
กลไกการเงินและ

- เพื่อใหมีสิ่งสนับสนุนการ
เรียนการสอนและแหลง
เรียนรูสําหรับนักศึกษา
อยางพอเพียงและทั่วถึง

- เพื่อใหมีระบบ
สารสนเทศที่มีคุณภาพ มี
ความเชื่อมโยงกันระหวาง
หนวยงานภายในที่
เกี่ยวของ สําหรับการ
บริหารและตัดสินใจที่
เกี่ยวของกับการผลิต
บัณฑิต

1.6

ตัวบงชี้
(มาตรฐานที่
เกี่ยวของ)
การดําเนินงานดาน
การสรางบัณฑิต

- หองสมุด อุปกรณ
การศึกษา และ
สภาพแวดลอมการ
เรียนรู

หนวย
นับ

ระดับ
ตัวบงชี้

หนวยงานหลัก

หนวยงานที่เกี่ยวของ
การศึกษา, สํานักงาน
บริหารบัณฑิตศึกษา และ
ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ

คะแนน กระบวนการ

กองบริการการศึกษา,
สํานักงานบริหาร
บัณฑิตศึกษา,
สํานักงานพัฒนา
นักศึกษา,สํานัก
คอมพิวเตอรและ
เครือขาย,สํานักวิทย
บริการ

1.6,6.3,6.5

- ระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารและ
การตัดสินใจ

สํานักคอมพิวเตอร
และเครือขาย,กอง
คะแนน กระบวนการ บริการการศึกษา,กอง
การเจาหนาที,่ กองคลัง
,กองแผนงาน

- เพื่อใหมีระบบ
สาธารณูปการทาง
กายภาพ สําหรับคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของนักศึกษาและ
บุคลากร

6.8

- ระดับความพึงพอใจ
ของผูรับบริการที่มีตอ
ระบบสาธารณูปการ
การประหยัดพลังงาน
และการอนุรกั ษ
สิ่งแวดลอมของ
มหาวิทยาลัย

ระดับ

- เพื่อใหการบริหาร
การเงินและงบประมาณ

6.3

- ระบบและกลไก
การเงินและ

ผลลัพธ

คะแนน กระบวนการ
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ทุกคณะ/วิทยาลัย/วิทยา
เขต/สํานัก

ทุกคณะ/วิทยาลัย/วิทยา
เขต/สํานัก

ตัวบงชี้
QA

ความเชื่อมโยง QA กับ IC
องคประกอบ
จุดที่
IC
ประเมิน IC

รายละเอียด
ยอย IC

6.1 ระดับหลักสูตร

3

3.1-3.2

3.1-3.2

5.1 ระดับคณะ

4

4.1-4.4

4.1-4.4

5.1 ระดับคณะ

4

4.5

4.5

สํานักงานบริหาร
กายภาพและ
สิ่งแวดลอม

ทุกคณะ/วิทยาลัย/วิทยา
เขต/สํานัก

-

3

3.1-3.2

3.1-3.2

กองแผนงาน,กองคลัง,
สํานักงานตรวจสอบ

ทุกคณะ/วิทยาลัย/วิทยา
เขต/สํานัก

5.1 ระดับคณะ
5.1 ระดับคณะ

1
3

1.1
3.3-3.6

1.1.2
3.3-3.6

ขั้นตอนหลัก
งบประมาณสนับสนุน
การดําเนินงาน

วัตถุประสงคขั้นตอน
หลัก

มาตรการ

เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ โปรงใส
ตรวจสอบได เปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานที่
เกี่ยวของ

3. ดําเนินการรับนักศึกษา
- เพื่อใหระบบการสื่อสาร
และประชาสัมพันธมี
3.1 พัฒนา
ประสิทธิภาพ เพือ่ การ
ระบบสื่อสารและ
ถายทอดนโยบาย
ประชาสัมพันธหลักสูตร
แผนงาน ขอมูลหลักสูตร
และผลการดําเนินงาน
การศึกษา และขาวสาร
ของมหาวิทยาลัยตอ
ตางๆ ตลอดจนการสราง
กลุมเปาหมาย
ภาพลักษณที่ดีของ
มหาวิทยาลัย
- เพื่อใหขยายโอกาสทาง
3.2 พัฒนาระบบการ
การศึกษาและดึงดูด
รับเขาศึกษา
นักเรียนผูมีความสามารถ
พิเศษหรือผูมีศักยภาพสูง
4. สรางและพัฒนาระบบและกลไกใหนักศึกษาคง
อยู
4.1 สงเสริม สนับสนุน - เพื่อใหนักศึกษาสามารถ
การปรับตัวในการใช ใชชีวิตในมหาวิทยาลัยได
ชีวิตในมหาวิทยาลัย อยางมีความสุขและเขาคง
ใหแกนักศึกษา
อยูในมหาวิทยาลัย
4.2 สงเสริมและ
- เพื่อใหนักศึกษามี
สนับสนุนการจัด
คุณภาพชีวิตที่ดี มีความ
สวัสดิการและการสราง ปลอดภัยและมีความสุข

6.6

ตัวบงชี้
(มาตรฐานที่
เกี่ยวของ)
งบประมาณ

- รอยละของผลการ
รับนักศึกษาเทียบกับ
แผนที่กําหนด

หนวย
นับ

ระดับ
ตัวบงชี้

หนวยงานหลัก
ภายใน

รอยละ กระบวนการ

1.1

-

1.8

หนวยงานที่เกี่ยวของ

- รอยละของนักศึกษา
คงอยูหลังจากรับเขา รอยละ กระบวนการ
ศึกษา
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งานประชาสัมพันธ
กองกลาง, งานรับเขา
ศึกษา กองบริการ
การศึกษา

ทุกคณะ/วิทยาลัย/วิทยา
เขต

งานรับเขาศึกษา กอง
บริการการศึกษา

ทุกคณะ/วิทยาลัย/วิทยา
เขต

สํานักงานพัฒนา
นักศึกษา

ทุกหลักสูตรการศึกษา
ของคณะ/วิทยาลัย/
วิทยาเขต

ตัวบงชี้
QA
5.1 ระดับคณะ
5.1 ระดับคณะ
5.1 ระดับคณะ

ความเชื่อมโยง QA กับ IC
องคประกอบ
จุดที่
รายละเอียด
IC
ประเมิน IC
ยอย IC
5
5.9
5.9
3
3.3
3.7
5
5.6,5.10.1-2 5.6,5.10.1-2

5.1 ระดับคณะ

5

5.9

5.9

-

3

3.1-3.2

3.1-3.2

-

3

3.1-3.2

3.1-3.2

ขั้นตอนหลัก

วัตถุประสงคขั้นตอน
หลัก

มาตรการ

สวัสดิภาพใหแก
นักศึกษา
5. จัดการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา
5.1 พัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอน
ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอุดมศึกษา โดย
- เพื่อใหนักศึกษามีความรู
เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ความสามารถ และทักษะ
กระบวนการเรียนรูที่ให
สามารถเรียนรูและพัฒนา
นักศึกษามี
ตนเองไดอยางตอเนื่อง
ประสบการณในการ
และรองรับการเปด
ทํางานจริง เรียนรู
ประชาคมอาเซียน
รวมกับชุมชน และ
รองรับการเปด
ประชาคมอาเซียน

หนวย
นับ

ระดับ
ตัวบงชี้

ความเชื่อมโยง QA กับ IC
องคประกอบ
จุดที่
IC
ประเมิน IC

หนวยงานหลัก

หนวยงานที่เกี่ยวของ

ทุกคณะ/วิทยาลัย/
วิทยาเขต

สํานักงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา,สํานักงาน
บริหารบัณฑิตศึกษา

5.1 5.2 ระดับ
หลักสูตร

3

3.1-3.2

3.1-3.2

สํานักงานพัฒนา
นักศึกษา

ทุกคณะ/วิทยาลัย/วิทยา
เขต

1.6 ระดับคณะ

3

3.1-3.2

3.1-3.2

สํานักงานพัฒนา
นักศึกษา

ทุกคณะ/วิทยาลัย/วิทยา
เขต

5.4 ระดับ
หลักสูตร

3

3.1-3.2

3.1-3.2

สํานักงานพัฒนา
นักศึกษา

ทุกคณะ/วิทยาลัย/วิทยา
เขต

3.2 ระดับ
หลักสูตร

1

1.2

1.2.3-4

ตัวบงชี้
QA

รายละเอียด
ยอย IC

- ระบบและกลไกการ
คะแนน กระบวนการ
จัดการเรียนการสอน

1.4,1.5

5.2 พัฒนากิจกรรม
นักศึกษาตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาทุกดาน
- เพื่อใหนักศึกษามี
คุณธรรม จริยธรรมตาม
ลักษณะที่พึงประสงค

ตัวบงชี้
(มาตรฐานที่
เกี่ยวของ)

1.7,1.10,1.12

- ระดับความพึงพอใจ
ของผูเรียนที่มีตอ
คะแนน กระบวนการ
คุณภาพการจัดการ
เรียนการสอน

- ระบบและกลไกการ
สงเสริมกิจการ
คะแนน กระบวนการ
นักศึกษา
- ระบบและกลไกการ
พัฒนาสัมฤทธิผลการ
คะแนน กระบวนการ
เรียนตามคุณลักษณะ
ของบัณฑิต
- ระดับความสําเร็จ
ของการเสริมสราง
คุณธรรมจริยธรรมที่
จัดใหกับนักศึกษา

คะแนน กระบวนการ
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ขั้นตอนหลัก

6. ประเมินผล
นักศึกษา

วัตถุประสงคขั้นตอน
หลัก

- เพื่อใหทราบผลการ
ดําเนินงานดานการสราง
บัณฑิตของมหาวิทยาลัย
ตามแผนที่กําหนด และ
มาตรฐานที่เกี่ยวของ

มาตรการ

ทุกมาตรการใน
กลยุทธที่ 1-2

ตัวบงชี้
(มาตรฐานที่
เกี่ยวของ)
- คุณภาพของบัณฑิต
ปริญญาตรี โทและ
เอก ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาแหงชาติ
(สมศ. 2)
- รอยละบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีที่สอบผาน
ใบประกอบวิชาชีพ
(กรณีหลักสูตรที่มี
วิชาชีพ) ในครั้งแรก
- รอยละของผูสําเร็จ
การศึกษาที่ไดงานทํา
ตรงสาขา
- บัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีที่ไดงานทํา
หรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ป
(สมศ. 1)
- รอยละความพึง
พอใจของนายจางที่มี
ตอผูสําเร็จการศึกษา
- ผลการพัฒนา
บัณฑิตตามอัตลักษณ
- ดัชนีคุณภาพ
อาจารย : การพัฒนา
คณาจารย (สมศ. 14)

ความเชื่อมโยง QA กับ IC
องคประกอบ
จุดที่
IC
ประเมิน IC

หนวย
นับ

ระดับ
ตัวบงชี้

หนวยงานหลัก

หนวยงานที่เกี่ยวของ

คะแนน

ผลผลิต

ทุกคณะ/วิทยาลัย/
วิทยาเขต

สํานักงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

สมศ.2

5

5.5

5.5

รอยละ

ผลผลิต

คณะวิศวกรรมศาสตร
,คณะเภสัชศาสตร,
วิทยาลัยแพทยศาสตร
และการสาธารณสุข
,คณะพยาบาลศาสตร

-

-

5

5.5

5.5

รอยละ

ผลผลิต

ทุกคณะ/วิทยาลัย/
วิทยาเขต

กองแผนงาน

-

5

5.5

5.5

รอยละ

ผลผลิต

ทุกคณะ/วิทยาลัย/
วิทยาเขต

กองแผนงาน

สมศ.1

5

5.5

5.5

รอยละ

ผลลัพธ

ทุกคณะ/วิทยาลัย/
วิทยาเขต

กองแผนงาน, สํานักงาน
บริหารบัณฑิตศึกษา

-

5

5.5

5.5

คะแนน

ผลผลิต

ทุกคณะ/วิทยาลัย/
วิทยาเขต

กองแผนงาน

-

5

5.5

5.5

ระดับ

ผลผลิต

ทุกคณะ/วิทยาลัย/
วิทยาเขต

สํานักงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา,กองการ
เจาหนาที่

สมศ.14

5

5.5

5.5

ตัวบงชี้
QA

รายละเอียด
ยอย IC

หมายเหตุ QA หมายถึง ตัวบงชี้การประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย, IC หมายถึง เกณฑมาตรฐานตามตัวบงชี้การประกันคุณภาพ , สมศ. คือ ตัวบงชี้ตามเกณฑประกันคุณภาพภายนอกตามที่สาํ นักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องคกรมหาชน) กําหนด, สกอ. หมายถึง ตัวบงชี้การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามที่สาํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กําหนด
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2. ดานการวิจัย
วัตถุประสงค (เปาประสงค) : มหาวิทยาลัยมีองคความรูและนวัตกรรมที่พัฒนาขีดความสามารถของชุมชน และยกระดับความเปนอยูของชุมชน
ขั้นตอนหลัก

วัตถุประสงคขั้นตอนหลัก

- เพื่อใหมีงานวิจยั ที่สอดคลองกับนโยบาย
ของประเทศ และสามารถแกปญหาและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนในทองถิ่นให
เขมแข็งและโดดเดนเปนชื่อเสียงของ
มหาวิทยาลัย และสื่อสารเพื่อนําสูก ารปฏิบัติ
2. บริหารจัดการทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน
1. กําหนดนโยบาย
ประเด็น โจทยการ
วิจัย

1) เพื่อใหมีระบบกลไกการบริหารงานวิจัย
รวมทั้งทรัพยากรสนับสนุนการดําเนินการให
สามารถดําเนินงานเชิงรุกไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2.1 พัฒนาระบบและ
กลไกการบริหาร
2) เพื่อใหมีงานวิจยั เพื่อแกปญหาและ
งานวิจัย
ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนในทองถิ่นให
เขมแข็งและโดดเดนเปนชื่อเสียงของ
มหาวิทยาลัย
3) เพื่อใหมีความรวมมือดานการวิจยั กับ
หนวยงานทั้งในและตางประเทศ และเพิม่ ขีด
ความสามารถในการแสวงหาแหลงทุนวิจัย

2.2 พัฒนานักวิจยั

มาตรการ

ตัวบงชี้ (มาตรฐานที่
เกี่ยวของ)

-

- รอยละของจํานวน
โครงการวิจัยที่ดาํ เนินการ
เทียบกับแผนทีก่ ําหนด (รอย
ละของจํานวนการจัดสรร
เทียบกับแผน)

3.1

- ระบบและกลไกการพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค

หนวย
นับ

ระดับ
ตัวบงชี้

ความเชื่อมโยง QA กับ IC
องคประกอบ
จุดที่
IC
ประเมิน IC

หนวยงานหลัก

หนวยงานที่
เกี่ยวของ

รอยละ กระบวนการ

สํานักงานสงเสริม
บริหารการวิจัย
บริการวิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรม

ทุกคณะ/วิทยาลัย/
วิทยาเขต/สํานัก

5.1
ระดับคณะ

2

2.1

2.1.1-3

ทุกคณะ/วิทยาลัย/
วิทยาเขต/สํานัก

2.1
ระดับคณะ

3

3.1-3.2

3.1-3.2

คะแน
น

สํานักงานสงเสริม
บริหารการวิจัย
บริการวิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรม
กองแผนงาน,
สํานักงานสงเสริม
บริหารการวิจัย
บริการวิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรม

ทุกคณะ/วิทยาลัย/
วิทยาเขต/สํานัก

2.2
ระดับคณะ

1

1.1

1.1-2

ทุกคณะ/วิทยาลัย/
วิทยาเขต/สํานัก

2.3
ระดับคณะ

3

3.1-3.2

3.1-3.2

กระบวนการ

ตัวบงชี้
QA

รายละเอียด
ยอย IC

3.2

3.4

4) เพื่อใหมีโครงสรางพื้นฐานเพื่อสงเสริมการ
วิจัยศูนยความเชี่ยวชาญอุทยานวิทยาศาสตร

3.5

- เพื่อใหนักวิจัยไดพัฒนาขีดความสามารถ
ในการทําวิจัย และไดสรางนักวิจยั รุนใหม

3.3

- เงินสนับสนุนงานวิจัยและ
งานสรางสรรคตอจํานวน
อาจารยประจําและนักวิจยั

คะแน
น
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กระบวนการ

สํานักงานสงเสริม
บริหารการวิจัย
บริการวิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรม

ขั้นตอนหลัก

วัตถุประสงคขั้นตอนหลัก

2.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการทัว่ ไปสนับสนุนการวิจยั
2.3.1 ปรับปรุง
โครงสรางและกรอบ
- เพื่อใหมีโครงสรางและกรอบอัตรากําลังที่
อัตรากําลังของสวน
เหมาะสม
งานและหนวยงาน
ภายใน
1) เพื่อใหมีระบบการบริหารงานบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรม
2.3.2 พัฒนาระบบ
บริหารทรัพยากร
มนุษยเพื่อสนับสนุน
การดําเนินงานดาน
การวิจยั

3. ดําเนิน
โครงการวิจัยตาม
แผนที่กําหนด

3. (ตอ)

2) เพื่อใหบุคลากรทุกระดับมีความรูความ
เขาใจ ทักษะ และสมรรถนะทั้งดานการ
ปฏิบัติงานและดานวิชาชีพ สนับสนุนการ
ดําเนินงานแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์
3) เพื่อใหบุคลากรทุกระดับไดรับการพัฒนา
และมีความกาวหนาตามสายงาน
4) เพื่อใหบุคลากรทุกระดับมีสวัสดิการและ
สวัสดิภาพ และทํางานในองคกรอยางมี
ความสุข

1) เพื่อใหนักวิจัยสามารถดําเนิน
โครงการวิจัยแลวเสร็จตามแผนทีก่ ําหนด
และบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ

2) เพื่อใหการเบิกจายเงินในโครงการเปนไป
ดวยความเรียบรอย เปนไปตามระเบียบ
ขอบังคับที่เกี่ยวของ

ความเชื่อมโยง QA กับ IC
องคประกอบ
จุดที่
IC
ประเมิน IC

มาตรการ

ตัวบงชี้ (มาตรฐานที่
เกี่ยวของ)

หนวย
นับ

ระดับ
ตัวบงชี้

หนวยงานหลัก

หนวยงานที่
เกี่ยวของ

6.2

- มีโครงสรางและกรอบ
อัตรากําลังที่เหมาะสมของ
หนวยงาน

มี/ไมมี

กระบวนการ

กองการเจาหนาที,่
กองแผนงาน

ทุกคณะ/วิทยาลัย/
วิทยาเขต/สํานัก

-

1

1.4

1.4.1-3

7.1

- ระบบการพัฒนาอาจารย
และบุคลากรสายสนับสนุน
(สกอ. 2.4)

คะแนน

กระบวนการ

กองการเจาหนาที่

ทุกคณะ/วิทยาลัย/
วิทยาเขต/สํานัก

-

1

1.6

1.6.1-4

7.2,7.3,7.7

- รอยละของบุคลากรที่มี
สมรรถนะตามเกณฑ
มาตรฐาน

รอยละ

1

1.3

1.3.1-5

1

1.2

1.2.1-3

1

1.3

1.3.4

5

5.1-5.9

5.1-5.9

3

3.3-3.6

3.3-3.6

5

5.9

5.9

3

3.3

3.7

7.4
7.5

-

-

- รอยละของบุคลากรที่มี
ความสุขในการทํางาน

- รอยละของจํานวน
โครงการวิจัยทีแ่ ลวเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กําหนด

- รอยละของจํานวน
โครงการวิจัยทีแ่ ลวเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กําหนด

รอยละ

ผลผลิต

ผลลัพธ

รอยละ

ผลผลิต

รอยละ

ผลผลิต
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กองการเจาหนาที่

ทุกคณะ/วิทยาลัย/
วิทยาเขต/สํานัก

กองการเจาหนาที่

ทุกคณะ/วิทยาลัย/
วิทยาเขต/สํานัก

สํานักงานสงเสริม
บริหารการวิจัย
บริการวิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรม, กอง
แผนงาน

สํานักงานสงเสริม
บริหารการวิจัย
บริการวิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรม,กอง
คลัง,สํานักงาน

ตัวบงชี้
QA

5.1
ระดับคณะ
5.1
ระดับคณะ
5.1
ระดับคณะ

ทุกคณะ/วิทยาลัย/
วิทยาเขต/สํานัก

5.1
ระดับคณะ

ทุกคณะ/วิทยาลัย/
วิทยาเขต/สํานัก

5.1
ระดับคณะ
5.1
ระดับคณะ
5.1

รายละเอียด
ยอย IC

ขั้นตอนหลัก

วัตถุประสงคขั้นตอนหลัก

มาตรการ

ตัวบงชี้ (มาตรฐานที่
เกี่ยวของ)

หนวย
นับ

ระดับ
ตัวบงชี้

หนวยงานหลัก

หนวยงานที่
เกี่ยวของ

ตรวจสอบภายใน

4. การเผยแพร
ผลการวิจยั

5. ประเมินผล
งานวิจัย

1) เพื่อใหมีการเผยแพร ประยุกตใช จัดการ
ความรู การบูรณาการวิจัย การเรียนการ
สอน บริการวิชาการ เชื่อมโยงงานวิจยั สู
อุตสาหกรรม
2) เพื่อใหมีการบริหารจัดการทรัพยสินทาง
ปญญา

- เพื่อใหทราบผลการดําเนินงานดานการวิจัย
ของมหาวิทยาลัยตามแผนที่กาํ หนด และ
มาตรฐานที่เกี่ยวของ

3.6
3.7

ทุก
มาตรการ
ในกลยุทธ
ที่ 3

- ระบบและกลไกจัดการ
ความรูจากงานวิจยั หรืองาน
สรางสรรค

คะแนน

- งานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ที่ไดรับการตีพิมพหรือ
รอยละ
เผยแพร (สมศ. 5)
- งานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ที่นําไปใชประโยชน
รอยละ
(สมศ. 6)
- ผลงานวิชาการที่ไดรับการ
รอยละ
รับรองคุณภาพ (สมศ. 7)

กระบวนการ

ผลลัพธ
ผลลัพธ
ผลลัพธ

สํานักงานสงเสริม
บริหารการวิจัย
บริการวิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรม

สํานักงานสงเสริม
บริหารการวิจัย
บริการวิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรม

ความเชื่อมโยง QA กับ IC
องคประกอบ
จุดที่
IC
ประเมิน IC

รายละเอียด
ยอย IC

5

5.6,5.10.12

5.6,5.10.12

5

5.9

5.9

2.1
ระดับคณะ

3

3.1-3.2

3.1-3.2

สมศ.5

5

5.5

5.5

สมศ.6

5

5.5

5.5

สมศ.7

5

5.5

5.5

ตัวบงชี้
QA

ระดับคณะ
5.1
ระดับคณะ
5.1
ระดับคณะ
ทุกคณะ/วิทยาลัย/
วิทยาเขต/สํานัก

ทุกคณะ/วิทยาลัย/
วิทยาเขต/สํานัก

หมายเหตุ QA หมายถึง ตัวบงชี้การประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย, IC หมายถึง เกณฑมาตรฐานตามตัวบงชี้การประกันคุณภาพ , สมศ. คือ ตัวบงชี้ตามเกณฑประกันคุณภาพภายนอกตามที่สาํ นักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องคกรมหาชน) กําหนด, สกอ. หมายถึง ตัวบงชี้การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามที่สาํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กําหนด
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แมน้ําโขง

3. ดานการบริการวิชาการ
วัตถุประสงค (เปาประสงค) : มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการบริหารงานบริการวิชาการที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตอีสานใตและอนุภูมิภาคลุม

ขั้นตอนหลัก

วัตถุประสงคขั้นตอนหลัก

มาตรการ

ตัวบงชี้ (มาตรฐานที่เกีย่ วของ)

หนวย
นับ

1. กําหนดนโยบาย
ประเด็น หัวขอการ
บริการวิชาการ

- เพื่อใหมีงานบริการวิชาการที่สอดคลอง
กับนโยบายของประเทศ และสามารถ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
เขตอีสานใตและอนุภูมภิ าคลุมแมนา้ํ โขง

-

- รอยละของจํานวนโครงการที่
ดําเนินการเทียบกับแผนที่กาํ หนด
(รอยละของจํานวนการจัดสรร
เทียบกับแผน)

รอยละ

4.1

- ระบบและกลไกการบริการทาง
วิชาการแกสังคม

คะแนน กระบวนการ สํานักงานสงเสริม ทุกคณะ/วิทยาลัย/
บริหารการวิจัย
วิทยาเขต/สํานัก
บริการวิชาการ
และ
ศิลปวัฒนธรรม

2. บริหารจัดการทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน
2.1 พัฒนาระบบ - เพื่อใหมีระบบและกลไกการบริหารงาน
และกลไกการ
บริการวิชาการใหมีประสิทธิภาพ เพื่อให
บริหารงานบริการ
เกิดการบูรณาการกับการวิจยั และการ
วิชาการ
เรียนการสอน

2.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการทัว่ ไปสนับสนุนการบริการวิชาการ
2.2.1 ปรับปรุง
- เพื่อใหมโี ครงสรางและกรอบอัตรากําลัง
6.2
โครงสรางและกรอบ
ที่เหมาะสม
อัตรากําลังของสวน
งานและหนวยงาน
ภายใน
2.2.2 พัฒนาระบบ 1) เพื่อใหมีระบบการบริหารงานบุคคลที่มี
7.1
บริหารทรัพยากร
ประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรม
มนุษยเพื่อสนับสนุน
การดําเนินงานดาน
การบริการวิชาการ
2.2.2 (ตอ)
2) เพื่อใหบุคลากรทุกระดับมีความรูความ 7.2,7.3,7.7
เขาใจ ทักษะ และสมรรถนะทั้งดานการ
ปฏิบัติงานและดานวิชาชีพ สนับสนุนการ
ดําเนินงานแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์

- มีโครงสรางและกรอบ
อัตรากําลังที่เหมาะสมของ
หนวยงาน

มี/ไมมี

ระดับ
ตัวบงชี้

หนวยงานหลัก

หนวยงานที่
เกี่ยวของ

กระบวนการ สํานักงานสงเสริม ทุกคณะ/วิทยาลัย/
บริหารการวิจัย
วิทยาเขต/สํานัก
บริการวิชาการ
และ
ศิลปวัฒนธรรม

กระบวนการ

ตัวบงชี้
QA
5.1
ระดับคณะ

ความเชื่อมโยง QA กับ IC
องคประกอบ
จุดที่
IC
ประเมิน IC
2
2.1

รายละเอียด
ยอย IC
2.1.1-3

2.1
ระดับคณะ

3

3.1-3.2

3.1-3.2

กองการ
เจาหนาที,่ กอง
แผนงาน

ทุกคณะ/วิทยาลัย/
วิทยาเขต/สํานัก

-

1

1.4

1.4.1-3

- ระบบการพัฒนาอาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุน (สกอ.
2.4)

คะแนน กระบวนการ

กองการ
เจาหนาที่

ทุกคณะ/วิทยาลัย/
วิทยาเขต/สํานัก

-

1

1.6

1.6.1-4

- รอยละของบุคลากรที่มี
สมรรถนะตามเกณฑมาตรฐาน

รอยละ

กองการ
เจาหนาที่

ทุกคณะ/วิทยาลัย/
วิทยาเขต/สํานัก

5.1
ระดับคณะ
5.1
ระดับคณะ

1

1.3

1.3.1-5

1

1.2

1.2.1-3
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ผลผลิต

ขั้นตอนหลัก

วัตถุประสงคขั้นตอนหลัก

มาตรการ

ตัวบงชี้ (มาตรฐานที่เกีย่ วของ)

หนวย
นับ

ระดับ
ตัวบงชี้

หนวยงานหลัก

3) เพื่อใหบุคลากรทุกระดับไดรับการ
7.4
- รอยละของบุคลากรที่มีความสุข รอยละ
ผลลัพธ
กองการ
พัฒนาและมีความกาวหนาตามสายงาน
ในการทํางาน
เจาหนาที่
4) เพื่อใหบุคลากรทุกระดับมีสวัสดิการ
7.5
และสวัสดิภาพ และทํางานในองคกร
อยางมีความสุข
2.2.3 พัฒนาระบบ - เพื่อใหมีระบบสารสนเทศที่มีคุณภาพ มี 1.6,6.3,6.5
- ระบบสารสนเทศเพื่อการ
คะแนน กระบวนการ
สํานัก
สารสนเทศเพื่อการ
ความเชื่อมโยงกันระหวางหนวยงาน
บริหารและการตัดสินใจ (สกอ.
คอมพิวเตอรและ
บริหารและตัดสินใจ ภายในที่เกีย่ วของ สําหรับการบริหารและ
7.3)
เครือขาย,
ที่เกี่ยวของกับการ
ตัดสินใจที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน
สํานักงานสงเสริม
ดําเนินงาน
บริหารการวิจัย
บริการวิชาการ
และ
ศิลปวัฒนธรรม
2.2.4 พัฒนาระบบ
- เพื่อใหการบริหารการเงินและ
6.3
- ระบบและกลไกการเงินและ
คะแนน กระบวนการ กองแผนงาน,
และกลไกการเงิน
งบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
งบประมาณ (สกอ. 8.1)
สํานักงานสงเสริม
และงบประมาณ
โปรงใส ตรวจสอบได เปนไปตามเกณฑ
บริหารการวิจัย
สนับสนุนการ
มาตรฐานที่เกี่ยวของ
บริการวิชาการ
ดําเนินงาน
และ
ศิลปวัฒนธรรม
3. ดําเนินโครงการ 1) เพื่อใหผูรับผิดชอบโครงการสามารถ
- รอยละของจํานวนโครงการ
รอยละ
ผลผลิต
สํานักงานสงเสริม
บริการวิชาการตาม ดําเนินโครงการวิจัยแลวเสร็จตามแผนที่
บริการวิชาการที่แลวเสร็จภายใน
บริหารการวิจัย
แผนที่กําหนด
กําหนด และบรรลุตามวัตถุประสงคของ
ระยะเวลาทีก่ ําหนด
บริการวิชาการ
โครงการ
และ
ศิลปวัฒนธรรม,
กองแผนงาน
2) เพื่อใหการเบิกจายเงินในโครงการ
สํานักงานสงเสริม
เปนไปดวยความเรียบรอย เปนไปตาม
บริหารการวิจัย
ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ
บริการวิชาการ
และ
ศิลปวัฒนธรรม,
กองคลัง,

33

หนวยงานที่
เกี่ยวของ
ทุกคณะ/วิทยาลัย/
วิทยาเขต/สํานัก

ตัวบงชี้
QA
5.1
ระดับคณะ

ความเชื่อมโยง QA กับ IC
องคประกอบ
จุดที่
IC
ประเมิน IC
1
1.3

รายละเอียด
ยอย IC
1.3.4

ทุกคณะ/วิทยาลัย/
วิทยาเขต/สํานัก

5.1
ระดับคณะ
5.1
ระดับคณะ

4

4.1-4.4

4.1-4.4

4

4.5

4.5

ทุกคณะ/วิทยาลัย/
วิทยาเขต/สํานัก

5.1
ระดับคณะ

1

1.1

1.1-2

ทุกคณะ/วิทยาลัย/
วิทยาเขต/สํานัก

5.1
ระดับคณะ

5

5.1-5.9

5.1-5.9

ทุกคณะ/วิทยาลัย/
วิทยาเขต/สํานัก

5.1
ระดับคณะ
5.1
ระดับคณะ
5.1
ระดับคณะ

3

3.3-3.6

3.3-3.6

5

5.9

5.9

3

3.3

3.7

ขั้นตอนหลัก

วัตถุประสงคขั้นตอนหลัก

มาตรการ

ตัวบงชี้ (มาตรฐานที่เกีย่ วของ)

หนวย
นับ

ระดับ
ตัวบงชี้

หนวยงานหลัก

หนวยงานที่
เกี่ยวของ

สํานักงาน
ตรวจสอบภายใน

5. ประเมินผลการ
ใหบริการวิชาการ

3) เพื่อใหมีถายทอดความรูแ ละ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมบนฐานวัฒนธรรม
ทองถิ่นที่ดีงาม เพื่อเสริมสรางความ
เขมแข็งและการพึ่งพาตนเองของชุมชน
ทองถิ่น
4) เพื่อใหมีการสรางเครือขายความ
รวมมือกับชุมชน หนวยงานของรัฐ
ตลอดจนภาคธุรกิจอุตสาหกรรม เพื่อการ
เรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของ
ชุมชนและสังคม
5) เพื่อใหมีการสรางเสริมสุขภาวะและ
บริการสุขภาพ เพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวติ
ของชุมชน
6) เพื่อใหมีการสรางความเขมแข็งของ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่
เปาหมาย เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู
ของเด็ก เยาวชนและชุมชน
- เพื่อใหทราบผลการดําเนินงานดานการ
บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยตามแผน
ที่กําหนด และมาตรฐานที่เกีย่ วของ

4.3

4.2

- กระบวนการบริการทางวิชาการ คะแนน กระบวนการ สํานักงานสงเสริม ทุกคณะ/วิทยาลัย/
ใหเกิดประโยชนตอสังคม
บริหารการวิจัย
วิทยาเขต/สํานัก
บริการวิชาการ
และ
ศิลปวัฒนธรรม

ตัวบงชี้
QA
5.1
ระดับคณะ
5.1
ระดับคณะ
3.1
ระดับคณะ

ความเชื่อมโยง QA กับ IC
องคประกอบ
จุดที่
IC
ประเมิน IC
5
5.6,5.10.12
5
5.9
3

3.1-3.2

รายละเอียด
ยอย IC
5.6,5.10.1-2
5.9
3.1-3.2

4.4
4.5

ทุก
มาตรการ
ในกลยุทธ
ที่ 4

ผลการเรียนรูและเสริมสราง
คะแนน
ผลลัพธ
สํานักงานสงเสริม ทุกคณะ/วิทยาลัย/
สมศ.9
5
5.5
5.5
ความเขมแข็งของชุมชนหรือ
บริหารการวิจัย
วิทยาเขต/สํานัก
องคกรภายนอก (สมศ. 9)
บริการวิชาการ
และ
- รอยละความพึงพอใจของ
รอยละ
ผลลัพธ
5
5.5
5.5
ศิลปวัฒนธรรม
ผูรับบริการ/หนวยงาน/องคกรที่
รับบริการวิชาการและวิชาชีพตอ
ประโยชนจากบริการ
หมายเหตุ QA หมายถึง ตัวบงชี้การประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย, IC หมายถึง เกณฑมาตรฐานตามตัวบงชี้การประกันคุณภาพ , สมศ. คือ ตัวบงชี้ตามเกณฑประกันคุณภาพภายนอกตามที่สาํ นักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องคกรมหาชน) กําหนด, สกอ. หมายถึง ตัวบงชี้การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามที่สาํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กําหนด
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4. ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
วัตถุประสงค (เปาประสงค) : มหาวิทยาลัยเปนแหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่น และประเทศในอาเซียน
ขั้นตอนหลัก

มาตรการ

ตัวบงชี้ (มาตรฐานที่เกีย่ วของ)

หนวย
นับ

- เพื่อใหมีงานทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรมที่
สอดคลองกับนโยบายของประเทศ และ
สงผลใหมหาวิทยาลัยเปนแหลงเรียนรูดา น
ศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่น และประเทศ
ในอาเซียน
2. บริหารจัดการทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน
2.1 พัฒนาระบบ
- เพื่อใหมีระบบและกลไกการบริหารงาน
5.1
และกลไกการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหมี
บริหารงานทํานุ
ประสิทธิภาพ เพื่อใหเกิดการบูรณาการกับ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม การวิจยั การเรียนการสอน และกิจกรรม
นักศึกษา
2.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการทัว่ ไปสนับสนุนการทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม
2.2.1 ปรับปรุง
- เพื่อใหมโี ครงสรางและกรอบอัตรากําลัง
6.2
โครงสรางและกรอบ
ที่เหมาะสม
อัตรากําลังของสวน
งานและหนวยงาน
ภายใน
2.2.2 พัฒนาระบบ 1) เพื่อใหมีระบบการบริหารงานบุคคลที่มี
7.1
บริหารทรัพยากร
ประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรม
มนุษยเพื่อสนับสนุน
การดําเนินงานดาน
การทํานุบาํ รุง
ศิลปวัฒนธรรม
2.2.2 (ตอ)
2) เพื่อใหบุคลากรทุกระดับมีความรูความ 7.2,7.3,7.7
เขาใจ ทักษะ และสมรรถนะทั้งดานการ
ปฏิบัติงานและดานวิชาชีพ สนับสนุนการ
ดําเนินงานแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์

- รอยละของจํานวนโครงการที่
ดําเนินการเทียบกับแผนที่
กําหนด (รอยละของจํานวนการ
จัดสรรเทียบกับแผน)

รอยละ กระบวนการ สํานักงานสงเสริม ทุกคณะ/วิทยาลัย/
บริหารการวิจัย
วิทยาเขต/สํานัก
บริการวิชาการ
และ
ศิลปวัฒนธรรม

- ระบบและกลไกการทํานุบาํ รุง
ศิลปวัฒนธรรม

คะแนน

กระบวนการ สํานักงานสงเสริม ทุกคณะ/วิทยาลัย/
บริหารการวิจัย
วิทยาเขต/สํานัก
บริการวิชาการ
และ
ศิลปวัฒนธรรม

- มีโครงสรางและกรอบ
อัตรากําลังที่เหมาะสมของ
หนวยงาน

มี/ไมมี

กระบวนการ

กองการ
เจาหนาที,่ กอง
แผนงาน

- ระบบการพัฒนาอาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุน

คะแนน

กระบวนการ

- รอยละของบุคลากรที่มี
สมรรถนะตามเกณฑมาตรฐาน

รอยละ

ผลผลิต

1. กําหนดนโยบาย
ประเด็น หัวขอการ
ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

วัตถุประสงคขั้นตอนหลัก
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ระดับ
ตัวบงชี้

หนวยงานหลัก

หนวยงานที่
เกี่ยวของ

ตัวบงชี้
QA
5.1
ระดับคณะ

ความเชื่อมโยง QA กับ IC
องคประกอบ
จุดที่
IC
ประเมิน IC
2
2.1

รายละเอียด
ยอย IC
2.1.1-3

4.1
ระดับคณะ

3

3.1-3.2

3.1-3.2

ทุกคณะ/วิทยาลัย/
วิทยาเขต/สํานัก

-

1

1.4

1.4.1-3

กองการ
เจาหนาที่

ทุกคณะ/วิทยาลัย/
วิทยาเขต/สํานัก

-

1

1.6

1.6.1-4

กองการ
เจาหนาที่

ทุกคณะ/วิทยาลัย/
วิทยาเขต/สํานัก

5.1
ระดับคณะ

1

1.3

1.3.1-5

ขั้นตอนหลัก

2.2.3 พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารและตัดสินใจ
ที่เกี่ยวของกับการ
ดําเนินงาน

วัตถุประสงคขั้นตอนหลัก

มาตรการ

3) เพื่อใหบุคลากรทุกระดับไดรับการ
7.4
พัฒนาและมีความกาวหนาตามสายงาน
4) เพื่อใหบุคลากรทุกระดับมีสวัสดิการ
7.5
และสวัสดิภาพ และทํางานในองคกรอยาง
มีความสุข
- เพื่อใหมีระบบสารสนเทศที่มีคุณภาพ มี 1.6,6.3,6.5
ความเชื่อมโยงกันระหวางหนวยงาน
ภายในที่เกีย่ วของ สําหรับการบริหารและ
ตัดสินใจที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน

2.2.4 พัฒนาระบบ
และกลไกการเงิน
และงบประมาณ
สนับสนุนการ
ดําเนินงาน

- เพื่อใหการบริหารการเงินและ
งบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
โปรงใส ตรวจสอบได เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานที่เกี่ยวของ

3. ดําเนินโครงการ
ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมตาม
แผนที่กําหนด

1) เพื่อใหผูรับผิดชอบโครงการสามารถ
ดําเนินโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
แลวเสร็จตามแผนที่กาํ หนด และบรรลุ
ตามวัตถุประสงคของโครงการ

6.3

ตัวบงชี้ (มาตรฐานที่เกีย่ วของ)

หนวย
นับ

ระดับ
ตัวบงชี้

หนวยงานหลัก

หนวยงานที่
เกี่ยวของ

- รอยละของบุคลากรที่มี
ความสุขในการทํางาน

รอยละ

ผลลัพธ

กองการ
เจาหนาที่

ทุกคณะ/วิทยาลัย/
วิทยาเขต/สํานัก

- ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการตัดสินใจ

คะแนน

- ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ

- รอยละของจํานวนโครงการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่แลว
เสร็จภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด

ความเชื่อมโยง QA กับ IC
องคประกอบ
จุดที่
IC
ประเมิน IC
1
1.2

รายละเอียด
ยอย IC
1.2.1-3

1

1.3

1.3.4

สํานัก
ทุกคณะ/วิทยาลัย/
คอมพิวเตอรและ วิทยาเขต/สํานัก
เครือขาย,
สํานักงานสงเสริม
บริหารการวิจัย
บริการวิชาการ
และ
ศิลปวัฒนธรรม
คะแนน กระบวนการ
กองแผนงาน,
ทุกคณะ/วิทยาลัย/
สํานักงาน
วิทยาเขต/สํานัก
ตรวจสอบภายใน
,สํานักงาน
สงเสริมบริหาร
การวิจยั บริการ
วิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรม

5.1
ระดับคณะ
5.1
ระดับคณะ

4

4.1-4.4

4.1-4.4

4

4.5

4.5

5.1
ระดับคณะ

1

1.1

1.1-2

รอยละ

5.1
ระดับคณะ

5

5.1-5.9

5.1-5.9

5.1
ระดับคณะ

3

3.3-3.6

3.3-3.6

2) เพื่อใหการเบิกจายเงินในโครงการ
เปนไปดวยความเรียบรอย เปนไปตาม
ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ
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กระบวนการ

ตัวบงชี้
QA
5.1
ระดับคณะ
5.1
ระดับคณะ

ผลผลิต

สํานักงานสงเสริม ทุกคณะ/วิทยาลัย/
บริหารการวิจัย
วิทยาเขต/สํานัก
บริการวิชาการ
และ
ศิลปวัฒนธรรม,
กองแผนงาน
สํานักงานสงเสริม ทุกคณะ/วิทยาลัย/
บริหารการวิจัย
วิทยาเขต/สํานัก
บริการวิชาการ

ขั้นตอนหลัก

วัตถุประสงคขั้นตอนหลัก

มาตรการ

ตัวบงชี้ (มาตรฐานที่เกีย่ วของ)

หนวย
นับ

ระดับ
ตัวบงชี้

หนวยงานหลัก

หนวยงานที่
เกี่ยวของ

และ
ศิลปวัฒนธรรม,
กองคลัง,
สํานักงาน
ตรวจสอบภายใน

5. ประเมินผลการ
ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

3) เพื่อใหมีการศึกษา คนควา วิจัย รวบรวม
และเผยแพรองคความรูแ ละภูมิปญญาดาน
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณี
โดยเนนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางและ
ภูมิภาคลุมน้ําโขง และประเทศในอาเซียน
4) เพื่อใหมีการจัดการความรูด าน
ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร และภูมิปญญา
ทองถิ่น
5) เพื่อใหมีนกั ศึกษาและบุคลากรตระหนักถึง
คุณคาของขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น และมี
สุนทรียภาพทางศิลปะ ตลอดจนรูเทาทัน
วัฒนธรรมของประเทศตางๆ

- เพื่อใหทราบผลการดําเนินงานดานการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย
ตามแผนที่กําหนด และมาตรฐานที่
เกี่ยวของ

5.2

- การสงเสริมและสนับสนุนดาน
ศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ. 10)

คะแนน

- ระดับความสําเร็จในการเปน
แหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรม
ทองถิ่น

ระดับ

5.3

กระบวนการ สํานักงานสงเสริม ทุกคณะ/วิทยาลัย/
บริหารการวิจัย
วิทยาเขต/สํานัก
บริการวิชาการ
และ
ศิลปวัฒนธรรม,
สํานักงานพัฒนา
นักศึกษา

ตัวบงชี้
QA
5.1
ระดับคณะ
5.1
ระดับคณะ
5.1
ระดับคณะ
5.1
ระดับคณะ
สมศ.10

ความเชื่อมโยง QA กับ IC
องคประกอบ
จุดที่
IC
ประเมิน IC
5
5.9
3
5

3.3

รายละเอียด
ยอย IC
5.9
3.7

5.6,5.10.1-2 5.6,5.10.1-2

5

5.9

5.9

3

3.1-3.2

3.1-3.2

5

5.5

5.5

5.4

ทุก
มาตรการ
ในกลยุทธ
ที่ 5

ผลลัพธ

สํานักงานสงเสริม ทุกคณะ/วิทยาลัย/
บริหารการวิจัย
วิทยาเขต/สํานัก
บริการวิชาการ
และ
ศิลปวัฒนธรรม

-

หมายเหตุ QA หมายถึง ตัวบงชี้การประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย, IC หมายถึง เกณฑมาตรฐานตามตัวบงชี้การประกันคุณภาพ , สมศ. คือ ตัวบงชี้ตามเกณฑประกันคุณภาพภายนอกตามที่สาํ นักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องคกรมหาชน) กําหนด, สกอ. หมายถึง ตัวบงชี้การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามที่สาํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กําหนด
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หลักเกณฑประกอบการพิจารณาระดับความเสี่ยง

การกําหนดประเด็นโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ประเด็นความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง ใชเปนแนวทางในการพิจารณาระดับความเสี่ยง ตามลักษณะของความที่พบใน
หนวยงาน ซึ่งแสดงรายละเอียด ดังนี้
การพิจารณา
ระดับคะแนน
1 = ต่ํามาก
2 = ต่ํา
3 = ปานกลาง
4 = สูง
5 = สูงมาก
1. โอกาสของการเกิดความเสี่ยง (Likelihood: L)
(1) โอกาสที่จะเกิดเชิงคุณภาพ

มีโอกาสเกิดในกรณียกเวน

อาจมีโอกาสเกิดแตนานๆ ครั้ง

มีโอกาสเกิดบางครั้ง

(2) โอกาสที่จะเกิดเชิงปริมาณ

10%
(ตองวิธีคิดและระบุตัวตั้ง/
ตัวหารประกอบ)
5 ปตอครั้ง

20%
(ตองวิธีคิดและระบุตัวตั้ง/
ตัวหารประกอบ)
2-3 ปตอครั้ง

50%
(ตองวิธีคิดและระบุตัวตั้ง/
ตัวหารประกอบ)
1 ปตอครั้ง

2. ความรุนแรง/ผลกระทบของความเสี่ยง (Consequences: C/Impact: I)
(1) ดานทรัพยสิน/ เงิน และทรัพยากร

(3) ดานการปฏิบัติงานและวินัยบุคลากร

ไมสะดวกตอการปฏิบตั ิงาน
นาน ๆ ครั้ง

สูญเสียทรัพยสินพอสมควร/ >
10,000 - 50,000 บาท
ทําใหเกิดความลาชาของ
โครงการ มากกวา 1.5 เดือน
ถึง 3 เดือน
ไมสะดวกตอการปฏิบตั ิงานบ
อยครั้ง

(4) ดานความปลอดภัยตอชีวิต

ไมมีการบาดเจ็บรุนแรง

มีการบาดเจ็บรุนแรง

(2) ตอองคกรดานเวลา

สูญเสียทรัพยสินเล็กนอย/ ไม
เกิน 10,000 บาท
ทําใหเกิดความลาชาของ
โครงการ ไมเกิน 1.5 เดือน

ไมมีการเจ็บปวย แตทําใหเกิด มีการเจ็บปวยเล็กนอย ไม
ความรําคาญใจเล็กนอย
รุนแรง สามารถหายเองได
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สูญเสียทรัพยสินมาก/ >
50,000 - 2.5 แสนบาท
ทําใหเกิดความลาชาของ
โครงการ มากกวา 3 เดือน ถึง
4.5 เดือน
ถูกทําทัณฑบน คุณภาพชีวิต
และบรรยากาศการปฏิบัติงาน
ที่ไมเหมาะสม
มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุด
งาน/หยุดเรียน
มีการเจ็บปวย ตองเขารับการ
รักษา และหายจากการ
เจ็บปวย

มีโอกาสในการเกิดคอนขางสูง
หรือบอยๆ
70%
(ตองวิธีคิดและระบุตัวตั้ง/
ตัวหารประกอบ)
1-6 เดือนตอครั้งแตไมเกิน 5
ครั้ง

มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง

สูญเสียทรัพยสินมาก/ > 2.5
แสนบาท - 10 ลานบาท
ทําใหเกิดความลาชาของ
โครงการ มากกวา 4.5 เดือน ถึง
6 เดือน
ถูกลงโทษทางวินัย ตัดเงินเดือน
ไมไดขึ้นเงินเดือน

สูญเสียทรัพยสินอยางมหันต/
> 10 ลานบาท
ทําใหเกิดความลาชาของ
โครงการ มากกวา 6 เดือน

มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นพัก
งาน/พักการเรียน
มีการเจ็บปวยเรื้อรัง ตองเขารับ
การรักษาอยางตอเนื่อง

80%
(ตองวิธีคิดและระบุตัวตั้ง/
ตัวหารประกอบ)
1 เดือนตอครั้งหรือมากกวา

ถูกเลิกจางออกจากงาน และ
อันตรายตอรางกายและชีวิต
โดยตรง
มีการบาดเจ็บถึงขั้นเสียชีวิต
มีการเจ็บปวยถึงขั้นเสียชีวิต

การพิจารณา
(5) ดานชื่อเสียง/ภาพลักษณของหนวยงาน

1 = ต่ํามาก

มีความพึงพอใจ/ >80%
หรือ 1 ขาว
ยังคงรักษาระดับความพึง
พอใจไวไดมากกวา 90%
มีการโจษถึงมหาวิทยาลัย
ในทางไมดี
-

(6) ดานกฎ ระเบียบ สัญญาและขอบังคับ
(7) ตอองคกรดานการดําเนินงานตามเกณฑ
มาตรฐาน
(8) ตอองคกรดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา
(9) ตอองคกรดานการดําเนินงานตามภารกิจ
ขององคกร (ดานยุทธศาสตร)

มูลคาความสูญเสีย/ เสีย
คาปรับไมเกิน 1 แสนบาทตอ
ป
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่
กําหนดอยางสมบูรณ
ไดคะแนนอยูในชวง 4.51 - 5
การดําเนินงานเปนไปดวย
ความเรียบรอยและบรรลุ
เปาหมายที่กําหนด

2 = ต่ํา

มีความพึงพอใจ/ >60-80%
หรือ 2 ขาว
ยังคงรักษาระดับความพึง
พอใจไวไดมากกวา 80%
มีขาวเชิงลบในสิ่งพิมพ, ผล
การประเมินของ สมศ. ต่ํากวา
คูแขง
มูลคาความสูญเสีย/ เสีย
คาปรับไมเกิน 5 แสนบาทตอ
ป
เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
บางสวนและสามารถ
ปฏิบัติงานไดตามความ
เหมาะสม
ไดคะแนนอยูในชวง 3.51 4.5
บรรลุเปาหมายที่กําหนด การ
ดําเนินงานเพียงบางสวนยัง
พบขอผิดพลาดหรือมีปญ
 หา
อุปสรรค
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ระดับคะแนน
3 = ปานกลาง

4 = สูง

5 = สูงมาก

มีความพึงพอใจ/ >40-60%
หรือ 3 ขาว
ยังคงรักษาระดับความพึง
พอใจไวไดมากกวา 70%
ผลการประเมินผูสวนไดสวน
เสีย ผูป กครอง นักศึกษามี
ความรูส ึกไมดี
พาดหัวขาวในหนา
หนังสือพิมพ, วิทยุ, โทรทัศน
ในเชิงลบ
มูลคาความสูญเสีย/ เสีย
คาปรับไมเกิน 1 ลานบาทตอ
ป
ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
แตไมกอใหเกิดความเสียหาย
ใหองคกร

มีความพึงพอใจ/>20-40%
หรือ 4 ขาว
ยังคงรักษาระดับความพึงพอใจ
ไวไดมากกวา 60%
ถูกตักเตือนจากหนวยงานกํากับ,
ถูก สมศ. ประเมินต่าํ กวา 3,
นักศึกษามีการประทวง
พาดหัวขาวในหนาหนังสือพิมพ,
วิทยุ, โทรทัศนในเชิงลบ 1 วัน
อยางตอเนื่อง
มูลคาความสูญเสีย/ เสียคาปรับ
ไมเกิน 2 ลานบาทตอป

มีความพึงพอใจ/ <20% หรือ
>5 ขาว
ยังคงรักษาระดับความพึงพอใจ
ไวไดมากกวา 50%
ถูกถอนใบอนุญาต คณะวิชา
ไมไดรับการรับรองวิทยฐานะ,
ถูกฟองรอย, ถูกปด
พาดหัวขาวในหนาหนังสือพิมพ
, วิทยุ, โทรทัศนในเชิงลบ
มากกวา 1 วัน อยางตอเนื่อง
มูลคาความสูญเสีย/ เสียคา
ปรับตั้งแต 2 ลานบาทตอป

ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
และกอใหเกิดความเสียหายให
องคกรเล็กนอย

ไดคะแนนอยูในชวง 2.51 3.5
ไมบรรลุเปาหมายที่กําหนด
เพียงเล็กนอย แตการ
ดําเนินงานเปนไปดวยความ
เรียบรอย

ไดคะแนนอยูในชวง 1.5 - 2.5

ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่
กําหนด และกอใหเกิดความ
เสียหายใหกับองคกรอยาง
รุนแรง
ไดคะแนนอยูในชวง 0 - 1.5

การดําเนินงานยังมีขอผิดพลาด
มีปญหาอุปสรรค และไมเปนไป
ตามเปาหมายที่กําหนดเล็กนอย

การดําเนินงานยังมีขอผิดพลาด
มีปญหาอุปสรรค และไมเปนไป
ตามเปาหมายที่กําหนด เกิดผล
เสียหายตอองคกรอยางมาก

ผลกระทบ (C)

Risk Matrix สําหรับวัดระดับของความเสี่ยง (D= L x C)
คณะ/มหาวิทยาลัยไดกําหนด Risk Matrix เพื่อใชวัดระดับความเสี่ยง ดังนี้
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ตํ่า

บทที่ 4 แบบรายงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
แบบรายงานระดับคณะ/หนวยงาน
1. แบบR-IC1

คําอธิบายแบบR-IC1
แบบฟอรม/ขอ/หัวตาราง

คําอธิบายการกรอกขอมูล/ตัวอยางการกรอก

1. ดานการดําเนินงาน
2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

-

- ระบุอยางใดอยางหนึ่งจาก ดังนี้ การสรางบัณฑิต, การวิจัย, การบริการวิชาการ หรือการทํานุบาํ รุง
ศิลปวัฒนธรรม โดยหากตองการระบุหลายดาน จํานวนแบบจะมีจาํ นวนเทากับจํานวนดานที่ระบุ
ปญหา/อุปสรรค/ขอจํากัด - ระบุปญหา/อุปสรรค/ขอจํากัดในการดําเนินงานในสวนที่เกี่ยวของ หรือการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย
ในการปฏิบัติงาน/ความ โดยควรมีขอมูล/สถิติอา งอิงประกอบดวย เชน ดานการสรางบัณฑิต: ผูสําเร็จการศึกษาสาขาวิชา....
เสี่ยง
สวนใหญไมมีงานทําหลังสําเร็จการศึกษา เพราะผลการศึกษารอยละของบัณฑิตที่มีงานทําของ
สาขาวิชา... ป ....เทากับ 40 เทานั้น เปนตน
สาเหตุของปญหา/
- ระบุสาเหตุของปญหา/อุปสรรค/ขอจํากัดที่ระบุในขอ 2 โดยชี้ใหเห็นวาสาเหตุเกิดจากตัวบุคคล
อุปสรรค/ขอจํากัดในการ ระบบ/กระบวนการ วัสดุอุปกรณ นโยบาย หรืออื่นๆ และใหอธิบายถึงลักษณะของสิ่งที่เปนสาเหตุ ให
ปฏิบัติงาน/ความเสี่ยง
ชัดเจน เชน จากขอ 2 ระบุสาเหตุเปน การจัดกระบวนการเรียนการสอนของสาขาวิชา...ยังไมเนนการ
จัดประสบการณภาคสนามในสถานประกอบการ หรือแหลงงานที่ตรงกับสาขาวิชา เทาที่ควร เปนตน
ความถี่ในการเกิดปญหา/ - ระบุความถี่ในการเกิดปญหา/อุปสรรค/ขอจํากัดที่ระบุในขอ 2 เชน จากขอ 2 ระบุความถี่ เปน เปน
อุปสรรค/ขอจํากัดในการ ประจําทุกป, 2-3 ปตอครั้ง, รอยละ 60 ของผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด เปนตน
ปฏิบัติงาน/ความเสี่ยง
ผลกระทบที่เกิดจาก
- ระบุผลกระทบที่เกิดจากปญหา/อุปสรรค/ขอจํากัดที่ระบุในขอ 2 เชน จากขอ 2 ระบุผลกระทบ
ปญหา/อุปสรรค/ขอจํากัด เปน สงผลใหความนิยมตอการเรียนในสาขาวิชา...ลดลง, ผลการดําเนินงานดานการสรางบัณฑิตของ
ในการปฏิบัติงาน/ความ สาขาวิชา...ไมบรรลุตามเปาหมายทีก่ ําหนด เปนตน
เสี่ยง
การควบคุมที่มีอยูทแี่ ลวที่ - ระบุการควบคุมที่มีอยูแลว ซึ่งเปนขั้นตอน/วิธีปฏิบัติงาน/นโยบาย/กฎเกณฑที่ใชปฏิบัติอยูสาํ หรับ
คาดวาจะจัดการปญหา/ กิจกรรมตาง ๆ ที่คาดวาจะจัดการปญหา/อุปสรรค/ขอจํากัดที่ระบุในขอ 2 ได และระบุผลการประเมิน
อุปสรรค/ขอจํากัดในการ การควบคุมนั้น ตอการจัดการปญหา/อุปสรรค/ขอจํากัดที่ระบุ เชน จากขอ 2 ระบุเปน สาขาวิชา...ได
ปฏิบัติงาน/ความเสี่ยงได กําหนดใหนักศึกษาเขาฝกงานในสถานประกอบการเปนเวลาไมนอยกวา 300 ชั่วโมง โดยสาขาวิชายัง
ไมมีสวนชวยสงเสริมหรือสนับสนุนใหนักศึกษาเขาฝกประสบการณในแหลงงานที่ตรงตามสาขาวิชา
และสาขาวิชาหรือคณะยังไมมีความรวมมือกับแหลงงาน เกี่ยวกับแหลงงานในอนาคตของนักศึกษา
สงผลใหนักศึกษาสวนใหญยังไมมีงานทําหลังสําเร็จการศึกษา เปนตน
ระดับการจัดการปญหา/
- ระบุการระดับการจัดการปญหา/อุปสรรค/ขอจํากัดที่ระบุในขอ 2 โดยทําเครื่องหมาย ลงใน ซึ่ง
อุปสรรค/ขอจํากัดในการ สามารถระบุไดมากกวา 1 ตัวเลือก และหากเลือก 2) และ 3) ใหระบุฝาย/งาน หรือหนวยงานที่ควร
ปฏิบัติงาน/ความเสี่ยง
เปนผูจัดการ โดยพิจารณาจากสาเหตุของปญหาฯ วาสาเหตุเกิดที่ระดับใด การจัดการควรอยูในระดับ
(โปรดระบุ ü)
นั้น
ขอเสนอแนะ/แนวทางใน - ระบุขอเสนอแนะ/แนวทางการแกไขปญหา/อุปสรรค/ขอจํากัดที่ระบุในขอ 2 โดยจําแนกตามที่ระบุ
การแกไขปญหา/
ในขอ 7 และควรระบุใหชัดเจนในรูปแบบและวิธีการดําเนินการ เพื่อเปนขอมูลใหหนวยงานตนสังกัด
อุปสรรค/ขอจํากัดในการ พิจารณากําหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยงตอไป
ปฏิบัติงาน/ความเสี่ยง
ผูลงชื่อในการเสนอขอมูล - ผูลงชื่อในการเสนอขอมูล ใหเปนชื่อผูเสนอ กรณีที่หนวยงานจัดใหมีการนําเสนอเปนรายบุคคล หรือ
เปนหัวหนาภาควิชา/ฝาย/กอง/งาน กรณีที่หนวยงานจัดใหมกี ารรายงานในภาพของฝาย/กอง/งาน
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ความ
เชื่อมโยง
แบบR-IC2
ขอ1.
แบบR-IC2
(1)
แบบR-IC2
(2)
แบบR-IC2
(10)
แบบR-IC2
(9)
แบบR-IC2
(4),(5)

แบบR-IC2
(16)
แบบR-IC2
(19)
-

2. แบบR-IC2
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คําอธิบายแบบR-IC2
แบบฟอรม/ขอ/หัวตาราง
1.

ชื่อสวนงานยอย
และปงบประมาณ
ดานการดําเนินงาน

2.

ขั้นตอนหลักที่

2.1

หัวขอรอง (ถามี)

2.2

หัวขอยอย (ถามี)

3.

วัตถุประสงค
ขั้นตอนหลัก

(1)

ความเสี่ยง

(2)

คําอธิบายการกรอกขอมูล/ตัวอยางการกรอก
- ระบุชื่อของคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต/สํานัก/หนวยงาน ซึ่งมีสถานะเปนสวนงานยอยของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี และระบุปงบประมาณ เปนปงบประมาณที่จะดําเนินการตอไป
- ระบุอยางใดอยางหนึ่งจาก ดังนี้ การสรางบัณฑิต, การวิจัย, การบริการวิชาการ หรือการทํานุบาํ รุง
ศิลปวัฒนธรรม โดยหากตองการระบุหลายดาน จํานวนแบบจะมีจาํ นวนเทากับจํานวนดานที่ระบุ
- ระบุขั้นตอนหลักตามความเชื่อมโยงวัตถุประสงคและขั้นตอนการดําเนินงานดานตางๆ ของมหาวิทยาลัย
กับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และมาตรฐานการควบคุมภายใน เชน หาก 1. ระบุเปน
ดานการสรางบัณฑิต ขั้นตอนหลัก เลือกระบุเปนขั้นตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน 1. สรางและ/หรือพัฒนา
หลักสูตร และบริหารหลักสูตร, 5. จัดการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา เปนตน โดยหากตองการระบุ
หลายขั้นตอนหลัก จํานวนแบบจะมีจาํ นวนเทากับจํานวนขั้นตอนหลักที่ระบุ
- ระบุหัวขอรองของขั้นตอนหลัก (ถามี) ตามความเชื่อมโยงวัตถุประสงคและขั้นตอนการดําเนินงานดาน
ตางๆ ของมหาวิทยาลัยกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และมาตรฐานการควบคุมภายใน
โดยระบุใหสอดคลองกับขอ 1. และ 2. เชน หาก 1. ระบุเปนดานการสรางบัณฑิต, 2. ระบุเปน 5. จัดการ
เรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา, 2.1 อาจระบุเปน 5.1 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ กระบวนการเรียนรูที่ใหนักศึกษามีประสบการณ
ในการทํางานจริง เรียนรูรวมกับชุมชน และรองรับการเปดประชาคมอาเซียน เปนตน โดยหากตองการระบุ
หลายหัวขอรอง จํานวนแบบจะมีจาํ นวนเทากับจํานวนหัวขอรองที่ระบุ
- ระบุหัวขอยอยของขั้นตอนรอง (ถามี) ตามความเชื่อมโยงวัตถุประสงคและขั้นตอนการดําเนินงานดาน
ตางๆ ของมหาวิทยาลัยกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และมาตรฐานการควบคุมภายใน
โดยระบุใหสอดคลองกับขอ 1., 2., 2.1 เชน หาก 1. ระบุเปนดานการสรางบัณฑิต, 2. ระบุเปน 5. จัดการ
เรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา, 2.1 ระบุเปน 5.1 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ กระบวนการเรียนรูที่ใหนกั ศึกษามีประสบการณใน
การทํางานจริง เรียนรูรวมกับชุมชน และรองรับการเปดประชาคมอาเซียน, 2.2 จะไมตองระบุ เนื่องจาก
หัวขอรอง 5.1 ไมมีหัวขอยอย ใหใส "-" ไว เปนตน หากหัวขอรองมีหวั ขอยอย ใหระบุลําดับและชือ่ หัวขอ
ยอยนั้นๆ โดยหากตองการระบุหลายหัวขอยอย จํานวนแบบจะมีจํานวนเทากับจํานวนหัวขอยอยที่ระบุ
- ระบุวัตถุประสงคของขั้นตอนหลัก ตามความเชื่อมโยงวัตถุประสงคและขั้นตอนการดําเนินงานดานตางๆ
ของมหาวิทยาลัยกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และมาตรฐานการควบคุมภายใน โดย
ระบุใหสอดคลองกับขอ 1., 2., 2.1, 2.2 เชน หาก 1. ระบุเปนดานการสรางบัณฑิต, 2. ระบุเปน 5. จัดการ
เรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา, 2.1 ระบุเปน 5.1 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ กระบวนการเรียนรูที่ใหนกั ศึกษามีประสบการณใน
การทํางานจริง เรียนรูรวมกับชุมชน และรองรับการเปดประชาคมอาเซียน, 2.2 ระบุเปน "-", 3. จะระบุเปน
เพื่อใหนักศึกษามีความรู ความสามารถ และทักษะ สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดอยางตอเนื่อง และ
รองรับการเปดประชาคมอาเซียน เปนตน
- ระบุเหตุการณที่ไมพึงประสงค ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคต และมีผลกระทบ หรือทําใหการดําเนินงานไม
ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายของหนวยงาน รวมทั้งกระทบตอความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของการควบคุมดานใดดานหนึ่งหรือหลายดาน คือ

1. ดานการดําเนินงาน (Operation) = O
2. ดานความถูกตองเชื่อถือไดของรายงานทางการเงิน (Financial Reporting) = F
3. ดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ฯลฯ (Compliance) = C
ซึ่งเปนการสรุปขอมูลที่ไดจากแบบR-IC1 ขอ 2 หรือจากการประชุมพิจารณารวมกันของบุคลากรในหนวยงาน และ
สอดคลองกับแบบ ปย.2 ใน (4) โดยมีขอมูล/สถิติรองรับการระบุ เพื่อจะไดใชประกอบการกําหนดตัวบงชี้ของความ
เสี่ยง เชน ดานการสรางบัณฑิต: ผูสําเร็จการศึกษาคณะ....สวนใหญไมมีงานทําหลังสําเร็จการศึกษา เพราะผล
การศึกษารอยละของบัณฑิตที่มีงานทําของคณะ... ป ....เทากับ 40 เทานั้น เปนตน

สาเหตุหรือปจจัยที่ - ระบุสาเหตุหรือปจจัยที่ทาํ ใหเกิดความเสี่ยงที่ระบุใน (1) โดยชี้ใหเห็นวาสาเหตุเกิดจากตัวบุคคล ระบบ/
ทําใหเกิดความเสี่ยง กระบวนการ วัสดุอุปกรณ นโยบาย หรืออื่นๆ และใหอธิบายถึงลักษณะของสิ่งที่เปนสาเหตุ ใหชัดเจน ซึ่ง
เปนการสรุปขอมูลที่ไดจากแบบR-IC1 ขอ 3 หรือจากการประชุมพิจารณารวมกันของบุคลากรในหนวยงาน
เชน จากตัวอยางการระบุใน (1) อาจระบุสาเหตุใน (2) เปน การจัดกระบวนการเรียนการสอนของคณะ...ยัง
ไมเนนการจัดประสบการณภาคสนามในสถานประกอบการ หรือแหลงงานที่ตรงกับสาขาวิชา เทาที่ควร เปน
ตน
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ความ
เชื่อมโยง
แบบR-IC1
ขอ 1
-

-

-

-

แบบR-IC1
ขอ 2,
แบบ ปย.2
(4)

แบบR-IC1
ขอ 3

แบบฟอรม/ขอ/หัวตาราง
(3)

ประเภทความเสี่ยง

(4)

การควบคุมที่มีอยู

(5)

การประเมินผลการ
ควบคุม

(6)

ตัวบงชี้ความเสี่ยง

(7)

เปาหมายตัวบงชี้

(8)

หนวยนับ

(9)

ขอความระบุความ
รุนแรง

(10) ขอความระบุโอกาส

คําอธิบายการกรอกขอมูล/ตัวอยางการกรอก
- ระบุประเภทความเสี่ยงซึ่งสอดคลองกับสาเหตุฯ ที่ระบุใน (2) และสอดคลองเกณฑประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน โดยเลือกระบุเปนอยางใดอยางหนึ่ง จากประเภทตางๆ ดังนี้
1. ดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ)
2. ดานทรัพยากร (ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ)
3. ดานทรัพยากร (อาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภค)
4. ดานยุทธศาสตร หรือกลยุทธของมหาวิทยาลัย
5. ดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
6. ดานการปฏิบัติงาน (กระบวนการบริหารหลักสูตร)
7. ดานการปฏิบัติงาน (การบริหารงานวิจัย)
8. ดานการปฏิบัติงาน (ระบบงาน)
9. ดานการปฏิบัติงาน (ระบบประกันคุณภาพ)
10. ดานบุคลากร
11. ดานธรรมาภิบาล
12. ดานจรรยาบรรณของอาจารยและบุคลากร
13. ดานอันตรายที่เกิดจากสารเคมี สารทางชีวะ และการเผยแพรเชื้อโรค
14. ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
15. ดานอื่นๆ (ระบุ)
- ระบุการควบคุมที่มีอยูแลว ซึ่งเปนขั้นตอน/วิธีปฏิบัติงาน/นโยบาย/กฎเกณฑที่ใชปฏิบัติอยูสาํ หรับ
กิจกรรมตาง ๆ ที่คาดวาจะจัดการความเสี่ยงที่ระบุใน (1) ซึ่งเปนการสรุปขอมูลที่ไดจากแบบR-IC1 ขอ 6
หรือจากการประชุมพิจารณารวมกันของบุคลากรในหนวยงาน และสอดคลองกับแบบ ปย.2 ใน (2) เชน
จาก (1) อาจระบุ (4) เปน คณะ...ไดกําหนดใหนักศึกษาเขาฝกงานในสถานประกอบการเปนเวลาไมนอยกวา
300 ชั่วโมง เปนตน
- ระบุผลการประเมินการควบคุมที่มีอยูที่ระบุใน (4) เพื่อใหเห็นวาเพียงพอและมีประสิทธิผลหรือไม โดย
ตอบคําถามตอไป
1. การกําหนด/สั่งอยางเปนทางการใหปฏิบัติตามการควบคุมหรือไม
2. มีการปฏิบัตจิ ริงตามการควบคุมหรือไม
3. ถามีการปฏิบัติจริง การควบคุมชวยใหงานสําเร็จตามวัตถุประสงคที่กําหนดหรือไม
4. ประโยชนที่ไดรับ คุมคากับตนทุนของการควบคุมหรือไม
ซึ่งเปนการสรุปขอมูลที่ไดจากแบบR-IC1 ขอ 6 หรือจากการประชุมพิจารณารวมกันของบุคลากรใน
หนวยงาน และสอดคลองกับแบบ ปย.2 ใน (3) กรณีที่การควบคุมไมเพียงพอตอการจัดการความเสี่ยง เชน
จากตัวอยางการระบุ (1) และ (4) อาจระบุ (5) เปน คณะยังไมมีการกําหนดมาตรการที่มีสวนชวยสงเสริม
หรือสนับสนุนใหนักศึกษาเขาฝกประสบการณในแหลงงานที่ตรงตามสาขาวิชา โดยการสรางความรวมมือกับ
แหลงงานในอนาคตของนักศึกษา สงผลใหนักศึกษาสวนใหญยังไมมีงานทําหลังสําเร็จการศึกษา เปนตน
- ระบุตัวบงชี้ความเสี่ยง ตามความเชื่อมโยงวัตถุประสงคและขั้นตอนการดําเนินงานดานตางๆ ของ
มหาวิทยาลัยกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และมาตรฐานการควบคุมภายใน โดยระบุ
ใหสอดคลองกับขอ 1., 2., 2.1, 2.2 เชน จากตัวอยางการระบุขอ 1., 2., 2.1, 2.2 อาจระบุ (6) เปน ระบบ
และกลไกการจัดการเรียนการสอน (สกอ. 2.6) และ รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป (สมศ.1) เปนตน ทั้งนี้ 1 ความเสี่ยงอาจมีตัวบงชี้หลายตัวได ในลักษณะ
ของตัวอยางขางตน โดยมีทั้งตัวบงชี้ที่วดั ระดับกระบวนการ และตัวบงชี้วัดระดับผลผลิต
- ระบุเปาหมายตัวบงชี้ที่ระบุใน (6) โดยใชคาเปาหมายตามแผนกลยุทธของหนวยงาน ที่สอดคลองกับแผน
กลยุทธของมหาวิทยาลัย
- ระบุหนวยนับของตัวบงชี้ที่ระบุใน (6) เชน จากตัวอยางการระบุ (6) ใหระบุ (7) เปน คะแนน, รอยละ
เปนตน
- ระบุผลกระทบจะเกิดขึ้นจากความเสีย่ งที่ระบุใน (1) ซึ่งเปนการสรุปขอมูลที่ไดจากแบบR-IC1 ขอ 5 หรือ
จากการประชุมพิจารณารวมกันของบุคลากรในหนวยงาน โดยแนวทางการระบุใหพิจารณาจากหลักเกณฑ
ประกอบการพิจารณาระดับความเสีย่ ง เชน จากตัวอยางการระบุ (1) อาจระบุ (9) เปน สงผลใหความพึง
พอใจ/ความนิยมตอสาขาวิชา เหลือรอยละ 40 เทานั้น, ผลการดําเนินงานดานการสรางบัณฑิตของ
สาขาวิชา...ไมบรรลุตามเปาหมายทีก่ ําหนด เปนตน
- ระบุโอกาสหรือความถี่ในการความเสีย่ งที่ระบุใน (1) ซึ่งเปนการสรุปขอมูลที่ไดจากแบบR-IC1 ขอ 4 หรือ
จากการประชุมพิจารณารวมกันของบุคลากรในหนวยงาน โดยแนวทางการระบุใหพิจารณาจากหลักเกณฑ
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ความ
เชื่อมโยง
-

แบบR-IC1
ขอ 6,
แบบ ปย.2
(2)
แบบR-IC1
ขอ 6,
แบบ ปย.2
(3)

-

แบบR-IC1
ขอ 5

แบบR-IC1
ขอ 4

แบบฟอรม/ขอ/หัวตาราง

คําอธิบายการกรอกขอมูล/ตัวอยางการกรอก

ประกอบการพิจารณาระดับความเสีย่ งเชน จากตัวอยางการระบุ (1) อาจระบุ (10) เปน เปนประจําทุกป,
2-3 ปตอครั้ง, รอยละ 60 ของผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด (ตัวตั้ง=30x100 ตัวหาร=50) เปนตน
(11) ระดับความรุนแรง
- ระบุตัวเลข จาก 1 - 5 เพื่อบอกคาความรุนแรงจากการเกิดความเสี่ยง ที่สอดคลองกับการระบุใน (9) และ
ใชหลักเกณฑประกอบการพิจารณาระดับความเสี่ยง ประกอบ เชน จากตัวอยางการระบุ (9) จะได (11) เปน
4, 3 เปนตน
(12) ระดับโอกาส
- ระบุตัวเลข จาก 1 - 5 เพื่อบอกคาโอกาสในการเกิดความเสี่ยง ที่สอดคลองกับการระบุใน (10) และใช
หลักเกณฑประกอบการพิจารณาระดับความเสี่ยง ประกอบ เชน จากตัวอยางการระบุ (10) จะได (12) เปน
5, 2, 3 เปนตน
(13) ผลคูณ
- ระบุผลคูณระหวางระดับความรุนแรงกับระดับโอกาส โดยเอาตัวเลขใน (11) คูณกับตัวเลขใน (12)
(14) ระดับความเสี่ยง
- ระบุระดับความเสี่ยง โดยเอาผลคูณใน (13) ไปเทียบกับ Risk Matrix: สําหรับวัดระดับของความเสีย่ ง
(15) วิธีจัดการความเสี่ยง - ระบุวิธจี ัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมกับสาเหตุความเสี่ยง โดยพิจารณาเลือกจากวิธกี ารจัดการแบบ 4T
ดังนี้
1. Take: ยอมรับความเสี่ยง 2. Treat: ลด/ควบคุมความเสี่ยง 3. Terminate: หลีกเลี่ยงความเสี่ยง และ 4.
Transfer: กระจาย/โอนความเสี่ยง ซึ่งในการระบุใหระบุเฉพาะชือ่ ภาษาอังกฤษ เทานั้น เชน Take, Treat,
Terminate, Transfer เปนตน
(16) หนวยงานหลัก
- ระบุชื่อหนวยงาน/ฝาย ที่จะเปนหนวยงานหลักในการจัดการความเสี่ยง ซึ่งควรเปนหนวยงานที่สามารถ
จัดการความเสี่ยงตามสาเหตุของการเกิดความเสี่ยง ซึ่งเปนการสรุปขอมูลที่ไดจากแบบR-IC1 ขอ 7 หรือจาก
การประชุมพิจารณารวมกันของบุคลากรในหนวยงาน
(17) การจัดการแบบ R
- ระบุ ü กรณีที่เปนความเสี่ยงที่สงผลกระทบตอวัตถุประสงคในภาพรวมระดับคณะ/หนวยงาน และไม
สามารถจัดการใหอยูในระดับทีย่ อมรับได ภายใตการบริหารและจัดการของหนวยงานใดหนวยงานหนึ่ง
ภายในคณะ/หนวยงาน ตองอาศัยความรวมมือจากหนวยงานตางๆ หรือตองบูรณาการการดําเนินงานจาก
หลายหนวยงาน เพื่อจะไดกําหนดเปนแผนบริหารความเสี่ยงระดับคณะ/หนวยงานตอไป
(18) การจัดการแบบ IC - ระบุ ü กรณีที่เปนความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการปรับปรุง แกไข หรือพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานของ
ระดับคณะ/หนวยงาน หรือระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถจัดการใหอยูในระดับที่ยอมรับได ภายใตการ
บริหารและจัดการของหนวยงานใดหนวยงานหนึ่งภายในคณะ/หนวยงาน เพื่อจะไดกําหนดเปนแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายในระดับคณะ/หนวยงานตอไป
(19) แนวทาง/
- ระบุแนวทาง/ขอเสนอแนะ/วิธกี ารดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง ซึ่งเปนการสรุปขอมูลที่ไดจากแบบRขอเสนอแนะ/
IC1 ขอ 8 หรือจากการประชุมพิจารณารวมกันของบุคลากรในหนวยงาน และสอดคลองกับสรุปผลจากแบบ
วิธีการดําเนินการ
ปย.2 ใน (5) โดยเปนวิธีการทีจ่ ะชวยปองกันหรือลดโอกาสในการเกิดความเสีย่ ง คือ แกไขไมใหเกิดสาเหตุ
เพื่อจัดการความ
ความเสี่ยง หรือเปนวิธีการลดผลกระทบจากความเสี่ยง ความเสียหายจากความเสี่ยง กรณีที่ไมสามารถแกไข
เสี่ยง
ที่สาเหตุของความเสี่ยงได
(20) หมายเหตุ
- ระบุขอมูลอื่นที่ตองการแจงใหทราบ เชน วิธีดําเนินการและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของ เปนตน
นอกเหนือจากที่ไดระบุแลว

46

ความ
เชื่อมโยง
-

แบบR-IC1
ขอ 7
-

-

แบบR-IC1
ขอ 8,
แบบ ปย.2
(5)
-

3. แบบPR1
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คําอธิบายแบบ PR1
แบบฟอรม/ขอ/หัวตาราง
(1)

ชื่อสวนงานยอย
และ
ปงบประมาณ
ดานการ
ดําเนินงาน/
ขั้นตอนหลัก/
วัตถุประสงค
ขั้นตอนหลัก
ความเสี่ยง

คําอธิบายการกรอกขอมูล/ตัวอยางการกรอก
- ระบุชื่อของคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต/สํานัก/หนวยงาน ซึ่งมีสถานะเปนสวนงานยอยของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี และระบุปงบประมาณ เปนปงบประมาณที่จะดําเนินการตอไป

(5)

- ระบุอยางใดอยางหนึ่งจาก ดังนี้ การสรางบัณฑิต, การวิจัย, การบริการวิชาการ หรือการทํานุบาํ รุง
ศิลปวัฒนธรรม, ขั้นตอนหลัก, หัวขอรอง (ถามี), หัวขอยอย (ถามี) และวัตถุประสงคของขั้นตอนหลัก ตาม
ความเชื่อมโยงวัตถุประสงคและขั้นตอนการดําเนินงานดานตางๆ ของมหาวิทยาลัยกับมาตรฐานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน และมาตรฐานการควบคุมภายใน ซึ่งเปนขอมูลเดียวกันกับแบบR-IC2 ขอ 1-3
โดยในการระบุใหพิมพแยกคนละบรรทัดภายในคอลัมนเดียวกัน
- ระบุเหตุการณที่ไมพึงประสงค ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคต และมีผลกระทบ หรือทําใหการดําเนินงานไม
ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายของหนวยงาน ซึ่งเปนขอมูลเดียวกันกับแบบR-IC2 ใน
(1)
สาเหตุหรือปจจัย - ระบุสาเหตุหรือปจจัยที่ทาํ ใหเกิดความเสี่ยงที่ระบุใน (1) ซึ่งเปนขอมูลเดียวกันกับแบบR-IC2 ใน (2)
ที่ทําใหเกิดความ
เสี่ยง
ตัวบงชี้ความ
- ระบุตัวบงชี้ความเสี่ยง ซึ่งเปนขอมูลเดียวกันกับแบบR-IC2 ใน (6)
เสี่ยง
เปาหมายตัวบงชี้ - ระบุเปาหมายตัวบงชี้ที่ระบุใน (6) ซึ่งเปนขอมูลเดียวกันกับแบบR-IC2 ใน (7)

(6)

หนวยนับ

(7)

วิธีการ
- ระบุแนวทาง/ขอเสนอแนะ/วิธกี ารดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง โดยเปนวิธีการที่จะชวยปองกันหรือ
ดําเนินการเพื่อ ลดโอกาสในการเกิดความเสี่ยง คือ แกไขไมใหเกิดสาเหตุความเสี่ยง หรือเปนวิธกี ารลดผลกระทบจากความ
จัดการความ
เสี่ยง ความเสียหายจากความเสี่ยง กรณีที่ไมสามารถแกไขที่สาเหตุของความเสี่ยงได ซึ่งเปนรายละเอียด
เสี่ยง
ของขอมูลในแบบR-IC2 ใน (19) โดยอาจระบุขั้นตอนเปนขอๆ เพื่อใหเห็นวิธกี ารดําเนินการที่ชัดเจนขึ้น
กําหนดแลวเสร็จ - ระบุวันเดือนปท่จี ะดําเนินการตาม (7) แลวเสร็จ โดยไมควรระบุเปน 30 กันยายน ... ทั้งหมด แตระบุ
ตามกิจกรรมที่กาํ หนด ซึ่งอาจแลวเสร็จกอน 30 กันยายน ... และหากใน (7) ระบุขั้นตอนเปนขอๆ และแต
ละขอกําหนดแลวเสร็จไมเทากัน ควรระบุจําแนกตามขั้นตอน
หนวยงาน/ผูที่
- ระบุหนวยงาน/คณะบุคคล/ผูรับผิดชอบหลักในการดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงใน (7) ซึ่งเปนขอมูล
รับผิดชอบหลัก เดียวกันกับแบบR-IC2 ใน (16)
งบประมาณ
- ระบุกรอบงบประมาณ (บาท) ที่ตองใชในการดําเนินการตาม (7) โดยใหหนวยงาน/ผูรับผิดชอบหลักเปน
(บาท)
ผูกําหนด ซึ่งพิจารณาคาใชจายทีจ่ ะเกิดขึ้นจากกิจกรรม/ขั้นตอนทีก่ ําหนดใน (7)
รหัสกิจกรรม
- ระบุรหัสกิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจําปที่บรรจุแผนงบประมาณที่ระบุใน (10) ที่กําหนดไวใน
ระบบ UBUFMIS โดยใหหนวยงาน/ผูรับผิดชอบหลักเปนผูระบุ ทั้งนี้ คณะ/หนวยงานอาจพิจารณากําหนด
แผนงบประมาณรายจายรองรับการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของหนวยงาน โดยอาจกําหนดเปน
กิจกรรมยอยภายใตกจิ กรรมโครงการบริหารจัดการหนวยงาน ในแผนงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณตางๆ ของหนวยงาน ดังนั้น ใน (11) ใหระบุเปนรหัสกิจกรรมโครงการบริหารจัดการหนวยงาน
หมายเหตุ
- ระบุขอมูลอื่นที่ตองการแจงใหทราบ เชน วิธีดําเนินการและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของ เปนตน
นอกเหนือจากที่ไดระบุแลว

(2)
(3)
(4)

(8)
(9)
(10)
(11)

(12)

- ระบุหนวยนับของตัวบงชี้ที่ระบุใน (6) ซึ่งเปนขอมูลเดียวกันกับแบบR-IC2 ใน (8)
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ความ
เชื่อมโยง
แบบR-IC2
ขอ 1-3

แบบR-IC2
(1)
แบบR-IC2
(2)
แบบR-IC2
(6)
แบบR-IC2
(7)
แบบR-IC2
(8)
แบบR-IC2
(19)
แบบR-IC2
(16)
-

-

4. แบบ ปย.2
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คําอธิบายแบบ ปย.2
แบบฟอรม/ขอ/หัวตาราง

คําอธิบายการกรอกขอมูล/ตัวอยางการกรอก

-

ชื่อสวนงานยอย

(1)

ชื่อรายงาน
งวดรายงาน
กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/
โครงการ/
กิจกรรม/
ดานของงานที่
ประเมิน
และวัตถุประสงค
ของ
การควบคุม
การควบคุมที่ยัง - ระบุการควบคุมทีย่ ังมีอยู ซึ่งเปนขั้นตอน/วิธีปฏิบัติงาน/นโยบาย/กฎเกณฑที่ใชปฏิบัติอยูสําหรับกิจกรรม
มีอยู
ตาง ๆ โดยเปนขอมูลเดียวกันกับแบบR-IC2 ใน (4) หรืออาจเปนรายละเอียดยอยของขอมูลดังกลาวก็ได
การประเมินผล
- ระบุผลการประเมินการควบคุมที่ยังมีอยู ใน (2) วาเพียงพอและมีประสิทธิผลหรือไม โดยตอบคําถาม
การควบคุม
ตอไป
1. การกําหนด/สั่งอยางเปนทางการใหปฏิบัติตามการควบคุมหรือไม
2. มีการปฏิบัตจิ ริงตามการควบคุมหรือไม
3. ถามีการปฏิบัติจริง การควบคุมชวยใหงานสําเร็จตามวัตถุประสงคที่กําหนดหรือไม
4. ประโยชนที่ไดรับ คุมคากับตนทุนของการควบคุมหรือไม
ซึ่งเปนขอมูลเดียวกันกับแบบR-IC2 ใน (5) หรือผลการประเมินการรายละเอียดการควบคุมที่ยังมีอยูใน (2)
ความเสี่ยงที่ยังมี - ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู ซึ่งเปนขอมูลเดียวกันกับแบบR-IC2 ใน (1)
อยู
การปรับปรุงการ - ระบุการปรับปรุงการควบคุม ซึ่งเปนแนวทาง/ขอเสนอแนะ/วิธีการดําเนินการเพื่อจัดการความเสีย่ ง โดย
ควบคุม
เปนวิธีการที่จะชวยปองกันหรือลดโอกาสในการเกิดความเสี่ยง คือ แกไขไมใหเกิดสาเหตุความเสี่ยง หรือเปน
วิธีการลดผลกระทบจากความเสี่ยง ความเสียหายจากความเสี่ยง กรณีที่ไมสามารถแกไขที่สาเหตุของความ
เสี่ยงได ซึ่งเปนรายละเอียดของขอมูลในแบบR-IC2 ใน (19) โดยอาจระบุขั้นตอนเปนขอๆ เพื่อใหเห็นวิธกี าร
ดําเนินการที่ชัดเจนขึ้น
กําหนดเสร็จ
- ระบุวันเดือนปที่จะดําเนินการตาม (5) แลวเสร็จ โดยไมควรระบุเปน 30 กันยายน ... ทั้งหมด แตระบุตาม
กิจกรรมที่กําหนด ซึ่งอาจแลวเสร็จกอน 30 กันยายน ... และหากใน (7) ระบุขนั้ ตอนเปนขอๆ และแตละ
ขอกําหนดแลวเสร็จไมเทากัน ควรระบุจาํ แนกตามขั้นตอน
ผูรับผิดชอบ
- ระบุหนวยงาน/คณะบุคคล/ผูรับผิดชอบหลักในการดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงใน (5) ซึ่งเปนขอมูล
เดียวกันกับแบบR-IC2 ใน (16)
หมายเหตุ
- ระบุขอมูลอื่นที่ตองการแจงใหทราบ เชน วิธีดําเนินการและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของ เปนตน
นอกเหนือจากที่ไดระบุแลว
ชื่อผูรายงาน
- ลงลายมือชื่อ หรือ ลายเซ็นคณบดี/ผูอํานวยการของคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต/สํานัก หรือผูไดรับ
ตําแหนงและ
มอบหมายใหรับผิดชอบในการจัดทํา พรอมทั้งตําแหนงและลงวันที่ เดือน ป พ.ศ. ที่จัดทําเสร็จสิ้น
วันที่

(2)
(3)

(4)
(5)

(6)
(6)
(7)
-

- ระบุชื่อของคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต/สํานัก/หนวยงาน ซึ่งมีสถานะเปนสวนงานยอยของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
- ระบุชื่อรายงานเปน "รายงานการประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน"
- ระบุสําหรับงวดปสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 25xx (กรณีรายงานตามปงบประมาณ)
- ระบุรายละเอียดกระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ดานของงานที่ประเมิน ซึ่งเปนกระบวนการ
ยอยต่าํ กวาขั้นตอนหลักที่กาํ หนด หรืออาจเปนหัวขอรอง/หัวขอยอยของขั้นตอนหลักที่กําลังประเมิน โดยใช
ความเชื่อมโยงวัตถุประสงคและขั้นตอนการดําเนินงานดานตางๆ ของมหาวิทยาลัยกับมาตรฐานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน และมาตรฐานการควบคุมภายใน เปนหลักในการพิจารณา และระบุวัตถุประสงค
ของการควบคุมดังกลาว ซึ่งเปนขอมูลยอยจากแบบR-IC2 ขอ 1, 2, 2.1, 2.2 โดยในการระบุใหพิมพแยกคน
ละบรรทัดภายในคอลัมนเดียวกัน
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ความ
เชื่อมโยง
แบบR-IC2
ขอ 1,2,
2.1,2.2

แบบR-IC2
(4)
แบบR-IC2
(5)

แบบR-IC2
(1)
แบบR-IC2
(19)

แบบR-IC2
(16)
-

5. แบบ ปย.1
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คําอธิบายแบบ ปย.1
แบบฟอรม/ขอ/หัวตาราง
-

ชื่อสวนงานยอย

-

ชื่อรายงาน
งวดรายงาน

(1)

องคประกอบของ
การควบคุมภายใน

(2)

ผลการประเมิน/
ขอสรุป

-

ผลการประเมิน
โดยรวม
ชื่อผูรายงาน
ตําแหนงและวันที่

-

คําอธิบายการกรอกขอมูล/ตัวอยางการกรอก
- ระบุชื่อของคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต/สํานัก/หนวยงาน ซึ่งมีสถานะเปนสวนงานยอย
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- ระบุชื่อรายงานเปน "รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน"
- ระบุวันสุดทายของรอบระยะเวลาในการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน
โดยระบุเปน "ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 25....." และระบุปลงใน.....แลวแต
ปงบประมาณ
- ระบุขอมูลสรุปการควบคุมภายในของแตละองคประกอบ โดยระบุใหสอดคลองเกณฑ
มาตรฐานที่กําหนด (โดยสามารถดูตัวอยางการรายงานไดจากคูมือแนวทางการจัดวาง
ระบบการควบคุมภายในและการประเมินการควบคุมภายในของสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดิน
- ระบุผลการประเมิน/ขอสรุปของแตละองคประกอบของการควบคุมภายใน พรอม
จุดออน หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู ซึ่งสอดคลองกับความเสี่ยงตามแบบR-IC2 (1) และ
สามารถระบุองคประกอบของการควบคุมภายในที่พบจุดออน หรือความเสี่ยง ตามความ
เชื่อมโยงวัตถุประสงคและขั้นตอนการดําเนินงานดานตางๆ ของมหาวิทยาลัยกับมาตรฐาน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และมาตรฐานการควบคุมภายใน
- ระบุสรุปผลการประเมินโดยรวมขององคประกอบของการควบคุมภายใน ซึ่งเปนการ
สรุปจากผลการประเมิน/ ขอสรุปใน (2)
- ลงลายมือชื่อ หรือ ลายเซ็นคณบดี/ผูอํานวยการของคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต/สํานัก
หรือผูไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบในการจัดทํา พรอมทั้งตําแหนงและลงวันที่ เดือน ป
พ.ศ. ที่จัดทําเสร็จสิ้น

52

ความ
เชื่อมโยง
-

แบบR-IC2
(1)

-

6. แบบMPR1
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คําอธิบายแบบMPR1
แบบฟอรม/ขอ/หัวตาราง
ชื่อสวนงานยอย และ
ปงบประมาณ
ครั้งที่ ...........ณ วันที่
.......................................

คําอธิบายการกรอกขอมูล/ตัวอยางการกรอก
- ระบุชื่อของคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต/สํานัก/หนวยงาน ซึ่งมีสถานะเปนสวนงานยอยของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี และระบุปงบประมาณของแผนที่ทําการติดตามผล
- ระบุครั้งที่และวันเดือนป ที่เปนรอบของการติดตาม ตามปฏิทินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ดังนี้

ความเชื่อมโยง
-

(1)

- ระบุเหมือนกับแบบPR1 ใน (1) โดยในการระบุใหพิมพแยกคนละบรรทัดภายในคอลัมนเดียวกัน

แบบPR1 ใน (1)

- ระบุเหมือนกับแบบPR1 ใน (2)
- ระบุเหมือนกับแบบPR1 ใน (3)

แบบPR1 ใน (2)
แบบPR1 ใน (3)

- ระบุเหมือนกับแบบPR1 ใน (4)
- ระบุเหมือนกับแบบPR1 ใน (5)
- ระบุเหมือนกับแบบPR1 ใน (6)
- ระบุเหมือนกับแบบPR1 ใน (7)

แบบPR1 ใน (4)
แบบPR1 ใน (5)
แบบPR1 ใน (6)
แบบPR1 ใน (7)

- ระบุเหมือนกับแบบPR1 ใน (8)
- ระบุเหมือนกับแบบPR1 ใน (9)
- ระบุชื่อหนวยงาน/คณะบุคคล/ผูรับผิดชอบหลักในการดําเนินการจัดการความเสี่ยง ตามที่ระบุในแบบPR1
ใน (9)
- ระบุผลการดําเนินงานในลักษณะที่สอดคลองกับวิธกี ารดําเนินการ ใน (7) เพื่อเสนอใหเห็นผลการ
ดําเนินงานตามแผนที่กําหนด เชน หากใน (7) ระบุวธิ ีการดําเนินงานระบุเปนขอๆ จากขอ 1-5 และผลการ
ดําเนินงานไดดําเนินการจาก ขอ 1-3 แลว ใหระบุผลการดําเนินงานเปน "มีการดําเนินการตามขั้นตอนที่ 1-2
และขณะนี้อยูระหวางการดําเนินการในขั้นตอนที่ 3" เปนตน
- ระบุสถานะของผลการดําเนินงานใน (11) เทียบกับแผนวิธกี ารดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง ใน (7)
โดยระบุตัวเลขตางๆ ตามสถานะการดําเนินการตามแผนที่กาํ หนด ดังนี้
(1) หมายถึง ยังไมไดดําเนินการ

แบบPR1 ใน (8)
แบบPR1 ใน (9)
แบบPR1 ใน (9)

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

(12)

ดานการดําเนินงาน/
ขั้นตอนหลัก/วัตถุประสงค
ขั้นตอนหลัก
ความเสี่ยง
สาเหตุหรือปจจัยที่ทําให
เกิดความเสี่ยง
ตัวบงชี้ความเสี่ยง
เปาหมายตัวบงชี้
หนวยนับ
วิธีการดําเนินการเพื่อ
จัดการความเสี่ยง
ระยะเวลาดําเนินการ
หนวยงาน/ผูที่รับผิดชอบ
หนวยงานที่รายงาน
(หนวยงานหลัก)
ผลการดําเนินการเพื่อ
จัดการความเสี่ยง
สถานะเทียบกับแผน

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

-

-

-

(2) หมายถึง อยูระหวางดําเนินการ ยังไมแลวเสร็จ
(3) หมายถึง ดําเนินการแลวเสร็จ

(13)

คาตัวบงชี้

(14)

ประเมินผลการจัดการ

(15)

หมายเหตุ

จากตัวอยางการระบุใน (11) ทําใหสามารถระบุ (12) เปน "(2)"
- ระบุคาตัวบงชี้ ใน (4) ณ ปจจุบันที่มกี ารรายงาน โดยระบุใหสอดคลองกับหนวยนับ และคาเปาหมายที่
กําหนด หากยังไมมีผลที่ชัดเจนในรอบที่มีการรายงาน ใหระบุเปน N/A กอน แตเมื่อถึงรอบการรายงานครั้งที่
4 ใหระบุคาตัวบงชี้ที่ชัดเจน
- ระบุผลการประเมินผลการจัดการความเสี่ยง โดยพิจารณาสถานะเทียบกับแผน ใน (12) และคาตัวบงชี้ ใน
(13) วาเมื่อมีการดําเนินการตามแผนแลว คาตัวบงชี้ความเสี่ยง บรรลุตามเปาหมายที่กาํ หนดไวหรือไม โดย
ระบุเปนตัวเลขตางๆ ดังนี้
(1) หมายถึง ยอมรับความเสี่ยงได เนื่องจากคาตัวบงชี้บรรลุเปาหมายที่กําหนด
(2) หมายถึง ยังยอมรับความเสี่ยงไมได เนื่องจากคาตัวบงชี้ยังไมบรรลุเปาหมายที่กําหนด
(3) หมายถึง ยังสรุปไมได เนื่องจากยังดําเนินการตามแผนไมแลวเสร็จ และยังไมทราบผลตัวบงชี้ที่ชัดเจน

- ระบุขอมูลอื่นที่ตองการแจงใหทราบ เชน วิธีดําเนินการและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของ เปนตน
นอกเหนือจากที่ไดระบุแลว
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-

-

-

7. แบบM-ปย.2
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คําอธิบายแบบM-ปย.2
แบบฟอรม/ขอ/หัวตาราง
-

(1)

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(7)
(8)
(9)

(10)

คําอธิบายการกรอกขอมูล/ตัวอยางการกรอก

ชื่อสวนงานยอย และ
- ระบุชื่อของคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต/สํานัก/หนวยงาน ซึ่งมีสถานะเปนสวนงานยอยของ
ปงบประมาณ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และระบุปงบประมาณของแผนที่ทําการติดตามผล
ครั้งที่ ...........ณ วันที่
- ระบุครั้งที่และวันเดือนป ที่เปนรอบของการติดตาม ตามปฏิทินการบริหารความเสี่ยงและ
....................................... ควบคุมภายใน ดังนี้
1) ครั้งที่ 1 ระบุเปน "ครั้งที่ 1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25....(ระบุป พ.ศ. ที่รายงาน)"
2) ครั้งที่ 2 ระบุเปน "ครั้งที่ 2 ณ วันที่ 31 มีนาคม 25....(ระบุป พ.ศ. ที่รายงาน)"
3) ครั้งที่ 3 ระบุเปน "ครั้งที่ 3 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 25....(ระบุป พ.ศ. ที่รายงาน)"
4) ครั้งที่ 4 ระบุเปน "ครั้งที่ 4 ณ วันที่ 30 กันยายน 25....(ระบุป พ.ศ. ที่รายงาน)"

กระบวนการปฏิบัติงาน/ - ระบุเหมือนกับแบบ ปย. 2 ใน (1) โดยในการระบุใหพิมพแยกคนละบรรทัดภายในคอลัมน
โครงการ/กิจกรรม/ดาน เดียวกัน
ของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงคของ
การควบคุม
ความเสี่ยง
- ระบุเหมือนกับแบบ ปย. 2 ใน (4)
ตัวบงชี้
- ระบุเหมือนกับแบบR-IC1 ใน (8)
คาเปาหมายตัวบงชี้
- ระบุเหมือนกับแบบR-IC1 ใน (9)
หนวยนับ
- ระบุเหมือนกับแบบR-IC1 ใน (10)
การปรับปรุงการควบคุม - ระบุเหมือนกับแบบ ปย. 2 ใน (5)
กําหนดเสร็จ/
- ระบุเหมือนกับแบบ ปย. 2 ใน (6)
ผูรับผิดชอบหลัก
- ระบุเหมือนกับแบบ ปย. 2 ใน (6)
หนวยงานที่รายงาน
- ระบุชื่อหนวยงาน/คณะบุคคล/ผูรับผิดชอบหลักในการดําเนินการจัดการความเสี่ยง ตามที่ระบุ
(หนวยงานหลัก)
ในแบบ ปย. 2 ใน (6)
ผลการดําเนินการเพื่อ
- ระบุผลการดําเนินงานในลักษณะที่สอดคลองกับวิธกี ารดําเนินการ ใน (6) เพื่อเสนอใหเห็นผล
จัดการความเสี่ยง
การดําเนินงานตามแผนที่กาํ หนด เชน หากใน (6) ระบุวธิ ีการดําเนินงานระบุเปนขอๆ จากขอ 1-5
และผลการดําเนินงานไดดําเนินการจาก ขอ 1-3 แลว ใหระบุผลการดําเนินงานเปน "มีการ
ดําเนินการตามขั้นตอนที่ 1-2 และขณะนี้อยูระหวางการดําเนินการในขั้นตอนที่ 3" เปนตน
สถานะเทียบกับแผน
- ระบุสถานะของผลการดําเนินงานใน (9) เทียบกับแผนวิธกี ารดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
ใน (6) โดยระบุตวั เลขตางๆ ตามสถานะการดําเนินการตามแผนที่กําหนด ดังนี้

ความ
เชื่อมโยง
-

แบบ ปย. 2 ใน (1)

แบบ ปย. 2 ใน (4)
แบบR-IC1 ใน (8)
แบบR-IC1 ใน (8)
แบบR-IC1 ใน (8)
แบบ ปย. 2 ใน (5)
แบบ ปย. 2 ใน (6)
แบบ ปย. 2 ใน (6)
แบบ ปย. 2 ใน (6)
-

-

(1) หมายถึง ยังไมไดดําเนินการ
(2) หมายถึง อยูระหวางดําเนินการ ยังไมแลวเสร็จ
(3) หมายถึง ดําเนินการแลวเสร็จ

(11)

คาตัวบงชี้

(12)

ประเมินผลการจัดการ

(13)

หมายเหตุ

จากตัวอยางการระบุใน (9) ทําใหสามารถระบุ (10) เปน "(2)"
- ระบุคาตัวบงชี้ ใน (3) ณ ปจจุบันที่มกี ารรายงาน โดยระบุใหสอดคลองกับหนวยนับ และคา
เปาหมายทีก่ ําหนด หากยังไมมีผลที่ชัดเจนในรอบที่มีการรายงาน ใหระบุเปน N/A กอน แตเมื่อถึง
รอบการรายงานครั้งที่ 4 ใหระบุคาตัวบงชี้ที่ชัดเจน
- ระบุผลการประเมินผลการจัดการความเสี่ยง โดยพิจารณาสถานะเทียบกับแผน ใน (10) และ
คาตัวบงชี้ ใน (11) วาเมื่อมีการดําเนินการตามแผนแลว คาตัวบงชี้ความเสี่ยง บรรลุตามเปาหมาย
ที่กําหนดไวหรือไม โดยระบุเปนตัวเลขตางๆ ดังนี้
(1) หมายถึง ยอมรับความเสี่ยงได เนือ่ งจากคาตัวบงชี้บรรลุเปาหมายที่กําหนด
(2) หมายถึง ยังยอมรับความเสี่ยงไมได เนื่องจากคาตัวบงชี้ยังไมบรรลุเปาหมายที่กําหนด
(3) หมายถึง ยังสรุปไมได เนื่องจากยังดําเนินการตามแผนไมแลวเสร็จ และยังไมทราบผลตัวบงชี้ที่ชัดเจน

- ระบุขอมูลอื่นที่ตองการแจงใหทราบ เชน วิธีดําเนินการและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของ เปนตน
นอกเหนือจากที่ไดระบุแลว

56

-

-

8. แบบMS
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คําอธิบายแบบMS
แบบฟอรม/ขอ/หัวตาราง
-

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

-

ชื่อหนวยงาน

ขอ 1

แผนบริหารความเสี่ยง

ขอ 2

แผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

-

ชื่อผูรายงาน ตําแหนงและ
วันที่

คําอธิบายการกรอกขอมูล/ตัวอยางการกรอก
- ระบุปงบประมาณของแผนที่ทาํ การติดตามผล และระบุครั้งที่และวันเดือนป ที่
เปนรอบของการติดตาม ตามปฏิทินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ดังนี้
1) ครั้งที่ 1 ระบุเปน " ณ เดือนธันวาคม 25....(ระบุป พ.ศ. ที่รายงาน)"
2) ครั้งที่ 2 ระบุเปน "ณ เดือนมีนาคม 25....(ระบุป พ.ศ. ที่รายงาน)"
3) ครั้งที่ 3 ระบุเปน "ณ เดือนมิถุนายน 25....(ระบุป พ.ศ. ที่รายงาน)"
4) ครั้งที่ 4 ระบุเปน "ณ เดือนกันยายน 25....(ระบุป พ.ศ. ที่รายงาน)"
- ระบุชื่อของคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต/สํานัก/หนวยงาน ซึ่งมีสถานะเปนสวนงาน
ยอยของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- ทําเครื่องหมาย ü ลงใน £ และเติมขอมูลผลการดําเนินงานตามประเด็นที่
กําหนดใหครบถวน โดยเปนขอมูลสรุปจากแบบMPR1 ของหนวยงาน ซึ่งในสวน
ปญหา/อุปสรรค และแนวทางแกไข ใหระบุเฉพาะกรณีที่ตองอาศัยความรวมมือกับ
คณะ/หนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
- ทําเครื่องหมาย ü ลงใน £ และเติมขอมูลผลการดําเนินงานตามประเด็นที่
กําหนดใหครบถวน โดยเปนขอมูลสรุปจากแบบM-ปย.2 ของหนวยงาน ซึ่งในสวน
ปญหา/อุปสรรค และแนวทางแกไข ใหระบุเฉพาะกรณีที่ตองอาศัยความรวมมือกับ
คณะ/หนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
- ลงลายมือชื่อ หรือ ลายเซ็นคณบดี/ผูอํานวยการของคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต/
สํานัก หรือผูไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบในการจัดทํา พรอมทั้งตําแหนงของ
ผูรายงาน
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ความ
เชื่อมโยง
-

แบบMPR1

แบบM-ปย. 2

-

แบบรายงานระดับมหาวิยาลัย
1. แบบR-IC3
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คําอธิบายแบบ R-IC3
แบบฟอรม/ขอ/หัวตาราง
1.
2.

ปงบประมาณ
ดานการ
ดําเนินงาน
ขั้นตอนหลักที่

2.1

หัวขอรอง (ถา
มี)

2.2

หัวขอยอย (ถา
มี)

3.

วัตถุประสงค
ขั้นตอนหลัก

(1)

ความเสี่ยง

คําอธิบายการกรอกขอมูล/ตัวอยางการกรอก
- ระบุปงบประมาณ เปนปงบประมาณที่จะดําเนินการตอไป
- ระบุอยางใดอยางหนึ่งจาก ดังนี้ การสรางบัณฑิต, การวิจัย, การบริการวิชาการ หรือการทํานุบาํ รุง
ศิลปวัฒนธรรม โดยหากตองการระบุหลายดาน จํานวนแบบจะมีจาํ นวนเทากับจํานวนดานที่ระบุ
- ระบุขั้นตอนหลักตามความเชื่อมโยงวัตถุประสงคและขั้นตอนการดําเนินงานดานตางๆ ของมหาวิทยาลัยกับ
มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และมาตรฐานการควบคุมภายใน เชน หาก 1. ระบุเปนดาน
การสรางบัณฑิต ขั้นตอนหลัก เลือกระบุเปนขั้นตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน 1. สรางและ/หรือพัฒนาหลักสูตร และ
บริหารหลักสูตร, 5. จัดการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา เปนตน โดยหากตองการระบุหลายขั้นตอนหลัก
จํานวนแบบจะมีจํานวนเทากับจํานวนขัน้ ตอนหลักที่ระบุ โดยพิจารณาสรุปขอมูลที่ไดจากแบบR-IC2 ขอ 2.
และจากการพิจารณาของผูบริหารหนวยงานในสํานักงานอธิการบดีรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ และไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ระดับมหาวิทยาลัย
- ระบุหัวขอรองของขั้นตอนหลัก (ถามี) ตามความเชื่อมโยงวัตถุประสงคและขั้นตอนการดําเนินงานดานตางๆ
ของมหาวิทยาลัยกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และมาตรฐานการควบคุมภายใน โดยระบุ
ใหสอดคลองกับขอ 1. และ 2. เชน หาก 1. ระบุเปนดานการสรางบัณฑิต, 2. ระบุเปน 5. จัดการเรียนการสอน
และพัฒนานักศึกษา, 2.1 อาจระบุเปน 5.1 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอุดมศึกษา โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ กระบวนการเรียนรูที่ใหนักศึกษามีประสบการณในการทํางานจริง
เรียนรูรวมกับชุมชน และรองรับการเปดประชาคมอาเซียน เปนตน โดยหากตองการระบุหลายหัวขอรอง
จํานวนแบบจะมีจํานวนเทากับจํานวนหัวขอรองที่ระบุ โดยพิจารณาสรุปขอมูลที่ไดจากแบบR-IC2 ขอ 2.1
และจากการพิจารณาของผูบริหารหนวยงานในสํานักงานอธิการบดีรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ และไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ระดับมหาวิทยาลัย
- ระบุหัวขอยอยของขั้นตอนรอง (ถามี) ตามความเชื่อมโยงวัตถุประสงคและขั้นตอนการดําเนินงานดานตางๆ
ของมหาวิทยาลัยกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และมาตรฐานการควบคุมภายใน โดยระบุ
ใหสอดคลองกับขอ 1., 2., 2.1 เชน หาก 1. ระบุเปนดานการสรางบัณฑิต, 2. ระบุเปน 5. จัดการเรียนการ
สอนและพัฒนานักศึกษา, 2.1 ระบุเปน 5.1 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอุดมศึกษา โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ กระบวนการเรียนรูที่ใหนักศึกษามีประสบการณในการทํางานจริง
เรียนรูรวมกับชุมชน และรองรับการเปดประชาคมอาเซียน, 2.2 จะไมตองระบุ เนื่องจาก หัวขอรอง 5.1 ไมมี
หัวขอยอย ใหใส "-" ไว เปนตน หากหัวขอรองมีหัวขอยอย ใหระบุลําดับและชือ่ หัวขอยอยนั้นๆ โดยหาก
ตองการระบุหลายหัวขอยอย จํานวนแบบจะมีจาํ นวนเทากับจํานวนหัวขอยอยที่ระบุ โดยพิจารณาสรุปขอมูลที่
ไดจากแบบR-IC2 ขอ 2.2 และจากการพิจารณาของผูบริหารหนวยงานในสํานักงานอธิการบดีรวมกับ
หนวยงานที่เกีย่ วของ และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ระดับมหาวิทยาลัย
- ระบุวัตถุประสงคของขั้นตอนหลัก ตามความเชื่อมโยงวัตถุประสงคและขั้นตอนการดําเนินงานดานตางๆ
ของมหาวิทยาลัยกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และมาตรฐานการควบคุมภายใน โดยระบุ
ใหสอดคลองกับขอ 1., 2., 2.1, 2.2 เชน หาก 1. ระบุเปนดานการสรางบัณฑิต, 2. ระบุเปน 5. จัดการเรียน
การสอนและพัฒนานักศึกษา, 2.1 ระบุเปน 5.1 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอุดมศึกษา โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ กระบวนการเรียนรูที่ใหนักศึกษามีประสบการณในการทํางานจริง
เรียนรูรวมกับชุมชน และรองรับการเปดประชาคมอาเซียน, 2.2 ระบุเปน "-", 3. จะระบุเปน เพื่อใหนักศึกษามี
ความรู ความสามารถ และทักษะ สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดอยางตอเนื่อง และรองรับการเปด
ประชาคมอาเซียน เปนตน โดยพิจารณาสรุปขอมูลที่ไดจากแบบR-IC2 ขอ 3 และจากการพิจารณาของ
ผูบริหารหนวยงานในสํานักงานอธิการบดีรวมกับหนวยงานที่เกีย่ วของ และไดรับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ระดับมหาวิทยาลัย
- ระบุเหตุการณที่ไมพึงประสงค ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคต และมีผลกระทบ หรือทําใหการดําเนินงานไมประสบ
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายของมหาวิทยาลัย รวมทั้งกระทบตอความสําเร็จตามวัตถุประสงค
ของการควบคุมดานใดดานหนึ่งหรือหลายดาน คือ
1. ดานการดําเนินงาน (Operation) = O
2. ดานความถูกตองเชื่อถือไดของรายงานทางการเงิน (Financial Reporting) = F
3. ดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ฯลฯ (Compliance) = C
โดยมีขอมูล/สถิติรองรับการระบุ เพื่อจะไดใชประกอบการกําหนดตัวบงชี้ของความเสี่ยง เชน ดานการสราง
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ความ
เชื่อมโยง
แบบR-IC2
ขอ 1.
แบบR-IC2
ขอ 2.

แบบR-IC2
ขอ 2.1

แบบR-IC2
ขอ 2.2

แบบR-IC2
ขอ 3

แบบR-IC2
(1)

แบบฟอรม/ขอ/หัวตาราง

(2)

สาเหตุหรือ
ปจจัยที่ทาํ ให
เกิดความเสี่ยง

(3)

ประเภทความ
เสี่ยง

(4)

การควบคุมที่มี
อยู

(5)

การประเมินผล
การควบคุม

(6)

ตัวบงชี้ความ
เสี่ยง

คําอธิบายการกรอกขอมูล/ตัวอยางการกรอก
บัณฑิต: ผูสําเร็จการศึกษาคณะ....สวนใหญไมมีงานทําหลังสําเร็จการศึกษา เพราะผลการศึกษารอยละของ
บัณฑิตที่มีงานทําของมหาวิทยาลัย ป ....เทากับ 40 เทานั้น เปนตน โดยพิจารณาสรุปขอมูลที่ไดจากแบบRIC2 ใน (1) และจากการพิจารณาของผูบริหารหนวยงานในสํานักงานอธิการบดีรวมกับหนวยงานที่เกีย่ วของ
และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ระดับมหาวิทยาลัย
- ระบุสาเหตุหรือปจจัยที่ทาํ ใหเกิดความเสี่ยงที่ระบุใน (1) โดยชี้ใหเห็นวาสาเหตุเกิดจากตัวบุคคล ระบบ/
กระบวนการ วัสดุอุปกรณ นโยบาย หรืออื่นๆ และใหอธิบายถึงลักษณะของสิ่งที่เปนสาเหตุ ใหชัดเจน เชน
จาก (1) อาจระบุสาเหตุใน (2) เปน การจัดกระบวนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยยังไมเนนการจัด
ประสบการณภาคสนามในสถานประกอบการ หรือแหลงงานที่ตรงกับสาขาวิชา เทาที่ควร เปนตน โดย
พิจารณาสรุปขอมูลที่ไดจากแบบR-IC2 ใน (2) และจากการพิจารณาของผูบริหารหนวยงานในสํานักงาน
อธิการบดีรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ระดับ
มหาวิทยาลัย
- ระบุประเภทความเสี่ยงซึ่งสอดคลองกับสาเหตุฯ ที่ระบุใน (2) และสอดคลองเกณฑประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน โดยเลือกระบุเปนอยางใดอยางหนึ่ง จากประเภทตางๆ ดังนี้
1. ดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ)
2. ดานทรัพยากร (ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ)
3. ดานทรัพยากร (อาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภค)
4. ดานยุทธศาสตร หรือกลยุทธของมหาวิทยาลัย
5. ดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
6. ดานการปฏิบัติงาน (กระบวนการบริหารหลักสูตร)
7. ดานการปฏิบัติงาน (การบริหารงานวิจัย)
8. ดานการปฏิบัติงาน (ระบบงาน)
9. ดานการปฏิบัติงาน (ระบบประกันคุณภาพ)
10. ดานบุคลากร
11. ดานธรรมาภิบาล
12. ดานจรรยาบรรณของอาจารยและบุคลากร
13. ดานอันตรายที่เกิดจากสารเคมี สารทางชีวะ และการเผยแพรเชื้อโรค
14. ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
15. ดานอื่นๆ (ระบุ)
- ระบุการควบคุมที่มีอยูแลว ซึ่งเปนขั้นตอน/วิธีปฏิบัติงาน/นโยบาย/กฎเกณฑที่ใชปฏิบัติอยูสาํ หรับกิจกรรม
ตาง ๆ ที่คาดวาจะจัดการความเสี่ยงที่ระบุใน (1) เชน จาก (1) อาจระบุ (4) เปน มหาวิทยาลัยโดยคณะวิชา
ตางๆ ไดกําหนดใหนักศึกษาเขาฝกงานในสถานประกอบการเปนเวลาไมนอยกวา 300 ชั่วโมง เปนตน โดย
พิจารณาสรุปขอมูลที่ไดจากแบบR-IC2 ใน (4) และจากการพิจารณาของผูบริหารหนวยงานในสํานักงาน
อธิการบดีรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ระดับ
มหาวิทยาลัย
- ระบุผลการประเมินการควบคุมที่มีอยู ที่ระบุใน (4) เพื่อใหเห็นวาเพียงพอและมีประสิทธิผลหรือไม โดยตอบ
คําถามตอไป
1. การกําหนด/สั่งอยางเปนทางการใหปฏิบัติตามการควบคุมหรือไม
2. มีการปฏิบัตจิ ริงตามการควบคุมหรือไม
3. ถามีการปฏิบัติจริง การควบคุมชวยใหงานสําเร็จตามวัตถุประสงคที่กําหนดหรือไม
4. ประโยชนที่ไดรับ คุมคากับตนทุนของการควบคุมหรือไม
โดยพิจารณาสรุปขอมูลที่ไดจากแบบR-IC2 ใน (5) และจากการพิจารณาของผูบริหารหนวยงานใน
สํานักงานอธิการบดีรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ฯ ระดับมหาวิทยาลัย กรณีที่การควบคุมไมเพียงพอตอการจัดการความเสีย่ ง เชน จากตัวอยางการระบุ (1)
และ (4) อาจระบุ (5) เปน มหาวิทยาลัยยังไมมีการกําหนดมาตรการที่ชัดเจนที่สวนชวยสงเสริมหรือสนับสนุน
ใหนักศึกษาเขาฝกประสบการณในแหลงงานที่ตรงตามสาขาวิชา โดยการสรางความรวมมือกับแหลงงานใน
อนาคตของนักศึกษา สงผลใหนักศึกษาสวนใหญยังไมมีงานทําหลังสําเร็จการศึกษา เปนตน
- ระบุตัวบงชี้ความเสี่ยง ตามความเชื่อมโยงวัตถุประสงคและขั้นตอนการดําเนินงานดานตางๆ ของ
มหาวิทยาลัยกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และมาตรฐานการควบคุมภายใน โดยระบุให
สอดคลองกับขอ 1., 2., 2.1, 2.2 เชน จากตัวอยางการระบุขอ 1., 2., 2.1, 2.2 อาจระบุ (6) เปน ระบบและ
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ความ
เชื่อมโยง

แบบR-IC2
(2)

แบบR-IC2
(4)

แบบR-IC2
(5)

แบบR-IC2
(6)

แบบฟอรม/ขอ/หัวตาราง

(7)

เปาหมายตัว
บงชี้

(8)

หนวยนับ

(9)

ขอความระบุ
ความรุนแรง

(10)

ขอความระบุ
โอกาส

(11)

ระดับความ
รุนแรง

(12)

ระดับโอกาส

(13)
(14)

ผลคูณ
ระดับความ
เสี่ยง
วิธีจัดการความ
เสี่ยง

(15)

(16)

(17)

(18)

คําอธิบายการกรอกขอมูล/ตัวอยางการกรอก
กลไกการจัดการเรียนการสอน (สกอ. 2.6) และ รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ป (สมศ.1) เปนตน ทั้งนี้ 1 ความเสี่ยงอาจมีตัวบงชี้หลายตัวได ในลักษณะของตัวอยาง
ขางตน โดยมีทั้งตัวบงชี้ที่วัดระดับกระบวนการ และตัวบงชี้วัดระดับผลผลิต โดยพิจารณาสรุปขอมูลที่ไดจาก
แบบR-IC2 ใน (6) และจากการพิจารณาของผูบริหารหนวยงานในสํานักงานอธิการบดีรวมกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ระดับมหาวิทยาลัย
- ระบุเปาหมายตัวบงชี้ที่ระบุใน (6) โดยใชคาเปาหมายตามแผนกลยุทธของหนวยงาน ที่สอดคลองกับแผนกล
ยุทธของมหาวิทยาลัย โดยพิจารณาสรุปขอมูลที่ไดจากแบบR-IC2 ใน (7) และจากการพิจารณาของผูบริหาร
หนวยงานในสํานักงานอธิการบดีรว มกับหนวยงานที่เกีย่ วของ และไดรับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ระดับมหาวิทยาลัย
- ระบุหนวยนับของตัวบงชี้ที่ระบุใน (6) เชน จากตัวอยางการระบุ (6) ใหระบุ (7) เปน คะแนน, รอยละ เปน
ตน
- ระบุผลกระทบจะเกิดขึ้นจากความเสีย่ งที่ระบุใน (1) ซึ่งเปนการสรุปขอมูลที่ไดจากแบบR-IC2 ใน (9) และ
จากการพิจารณาของผูบริหารหนวยงานในสํานักงานอธิการบดีรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ และไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ระดับมหาวิทยาลัย โดยแนวทางการระบุใหพิจารณาจาก
หลักเกณฑประกอบการพิจารณาระดับความเสี่ยง เชน จากตัวอยางการระบุ (1) อาจระบุ (9) เปน สงผลให
ความพึงพอใจ/ความนิยมตอสาขาวิชา เหลือรอยละ 40 เทานั้น, ผลการดําเนินงานดานการสรางบัณฑิตของ
สาขาวิชา...ไมบรรลุตามเปาหมายทีก่ ําหนด เปนตน
- ระบุโอกาสหรือความถี่ในการความเสีย่ งที่ระบุใน (1) ซึ่งเปนการสรุปขอมูลที่ไดจากแบบR-IC2 ใน (10)
และจากการพิจารณาของผูบริหารหนวยงานในสํานักงานอธิการบดีรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ และไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ระดับมหาวิทยาลัย โดยแนวทางการระบุใหพิจารณาจาก
หลักเกณฑประกอบการพิจารณาระดับความเสี่ยงเชน จากตัวอยางการระบุ (1) อาจระบุ (10) เปน เปน
ประจําทุกป, 2-3 ปตอครั้ง, รอยละ 60 ของผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด (ตัวตั้ง=30x100 ตัวหาร=50) เปนตน
- ระบุตัวเลข จาก 1 - 5 เพื่อบอกคาความรุนแรงจากการเกิดความเสี่ยง ที่สอดคลองกับการระบุใน (9) และ
ใชหลักเกณฑประกอบการพิจารณาระดับความเสี่ยง ประกอบ เชน จากตัวอยางการระบุ (9) จะได (11) เปน
4, 3 เปนตน
- ระบุตัวเลข จาก 1 - 5 เพื่อบอกคาโอกาสในการเกิดความเสี่ยง ที่สอดคลองกับการระบุใน (10) และใช
หลักเกณฑประกอบการพิจารณาระดับความเสี่ยง ประกอบ เชน จากตัวอยางการระบุ (10) จะได (12) เปน 5,
2, 3 เปนตน
- ระบุผลคูณระหวางระดับความรุนแรงกับระดับโอกาส โดยเอาตัวเลขใน (11) คูณกับตัวเลขใน (12)
- ระบุระดับความเสี่ยง โดยเอาผลคูณใน (13) ไปเทียบกับ Risk Matrix: สําหรับวัดระดับของความเสีย่ ง

- ระบุวิธจี ัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมกับสาเหตุความเสี่ยง โดยพิจารณาเลือกจากวิธกี ารจัดการแบบ 4T ดังนี้
1. Take: ยอมรับความเสี่ยง 2. Treat: ลด/ควบคุมความเสี่ยง 3. Terminate: หลีกเลี่ยงความเสี่ยง และ 4.
Transfer: กระจาย/โอนความเสี่ยง ซึ่งในการระบุใหระบุเฉพาะชือ่ ภาษาอังกฤษ เทานั้น เชน Take, Treat,
Terminate, Transfer เปนตน โดยเปนผลการพิจารณาของผูบริหารหนวยงานในสํานักงานอธิการบดีรวมกับ
หนวยงานที่เกีย่ วของ และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ระดับมหาวิทยาลัย
หนวยงานหลัก - ระบุชื่อหนวยงาน/ฝาย ที่จะเปนหนวยงานหลักในการจัดการความเสี่ยง ซึ่งควรเปนหนวยงานที่สามารถ
จัดการความเสี่ยงตามสาเหตุของการเกิดความเสี่ยง โดยพิจารณาสรุปขอมูลที่ไดจากแบบR-IC2 ใน (16) และ
จากการพิจารณาของผูบริหารหนวยงานในสํานักงานอธิการบดีรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ และไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ระดับมหาวิทยาลัย
การจัดการแบบ - ระบุ ü กรณีที่เปนความเสี่ยงที่สงผลกระทบตอวัตถุประสงคในภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย และไมสามารถ
R
จัดการใหอยูในระดับที่ยอมรับได ภายใตการบริหารและจัดการของหนวยงานใดหนวยงานหนึ่งภายในคณะ/
หนวยงาน ตองอาศัยความรวมมือจากหนวยงานตางๆ หรือตองบูรณาการการดําเนินงานจากหลายหนวยงาน
เพื่อจะไดกําหนดเปนแผนบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัยตอไป โดยเปนผลการพิจารณาของผูบริหาร
หนวยงานในสํานักงานอธิการบดีรว มกับหนวยงานที่เกีย่ วของ และไดรับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ระดับมหาวิทยาลัย
การจัดการแบบ - ระบุ ü กรณีที่เปนความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการปรับปรุง แกไข หรือพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานของระดับ
IC
มหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถจัดการใหอยูในระดับที่ยอมรับได ภายใตการบริหารและจัดการของหนวยงานใด
หนวยงานหนึ่งภายในคณะ/หนวยงาน เพื่อจะไดกําหนดเปนแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับคณะ/
หนวยงานตอไป โดยเปนผลการพิจารณาของผูบริหารหนวยงานในสํานักงานอธิการบดีรวมกับหนวยงานที่
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ความ
เชื่อมโยง

แบบR-IC2
(9)

แบบR-IC2
(10)

แบบR-IC2
(16)

แบบฟอรม/ขอ/หัวตาราง
(19)

(20)

แนวทาง/
ขอเสนอแนะ/
วิธีการ
ดําเนินการเพื่อ
จัดการความ
เสี่ยง
หมายเหตุ

คําอธิบายการกรอกขอมูล/ตัวอยางการกรอก
เกี่ยวของ และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ระดับมหาวิทยาลัย
- ระบุแนวทาง/ขอเสนอแนะ/วิธกี ารดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง ซึ่งเปนการสรุปขอมูลที่ไดจากแบบRIC1 ขอ 8 หรือจากการประชุมพิจารณารวมกันของบุคลากรในหนวยงาน โดยเปนวิธกี ารที่จะชวยโอกาสในการ
เกิดความเสี่ยง คือ แกไขไมใหเกิดสาเหตุความเสี่ยง หรือเปนวิธีการลดผลกระทบจากความเสี่ยง ความเสียหาย
จากความเสี่ยง กรณีที่ไมสามารถแกไขที่สาเหตุของความเสี่ยงได โดยพิจารณาสรุปขอมูลที่ไดจากแบบR-IC2
ใน (19) และจากการพิจารณาของผูบริหารหนวยงานในสํานักงานอธิการบดีรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ และ
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ระดับมหาวิทยาลัย
- ระบุขอมูลอื่นที่ตองการแจงใหทราบ เชน วิธีดําเนินการและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของ เปนตน
นอกเหนือจากที่ไดระบุแลว
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ความ
เชื่อมโยง
แบบR-IC2
(19)

2. แบบPR2
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คําอธิบายแบบPR2
แบบฟอรม/ขอ/หัวตาราง

คําอธิบายการกรอกขอมูล/ตัวอยางการกรอก

(1)

ปงบประมาณ
ดานการดําเนินงาน/
ขั้นตอนหลัก/
วัตถุประสงคขั้นตอน
หลัก

(2)

ความเสี่ยง

(3)
(4)

สาเหตุหรือปจจัยที่ทําให
เกิดความเสี่ยง
ตัวบงชี้ความเสี่ยง

(5)

เปาหมายตัวบงชี้

- ระบุเปาหมายตัวบงชี้ที่ระบุใน (6) ซึ่งเปนขอมูลเดียวกันกับแบบR-IC3 ใน (7)

(6)

หนวยนับ

- ระบุหนวยนับของตัวบงชี้ที่ระบุใน (6) ซึ่งเปนขอมูลเดียวกันกับแบบR-IC3 ใน (8)

(7)

วิธีการดําเนินการเพื่อ
จัดการความเสี่ยง

(8)
(9)
(10)
(11)

(12)

- ระบุปงบประมาณ เปนปงบประมาณที่จะดําเนินการตอไป
- ระบุอยางใดอยางหนึ่งจาก ดังนี้ การสรางบัณฑิต, การวิจัย, การบริการวิชาการ หรือการทํานุบาํ รุง
ศิลปวัฒนธรรม, ขั้นตอนหลัก, หัวขอรอง (ถามี), หัวขอยอย (ถามี) และวัตถุประสงคของขั้นตอนหลัก ตาม
ความเชื่อมโยงวัตถุประสงคและขั้นตอนการดําเนินงานดานตางๆ ของมหาวิทยาลัยกับมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และมาตรฐานการควบคุมภายใน ซึ่งเปนขอมูลเดียวกันกับแบบR-IC3 ขอ
1-3 โดยในการระบุใหพิมพแยกคนละบรรทัดภายในคอลัมนเดียวกัน
- ระบุเหตุการณที่ไมพึงประสงค ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคต และมีผลกระทบ หรือทําใหการดําเนินงานไม
ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายของหนวยงาน ซึ่งเปนขอมูลเดียวกันกับแบบR-IC3 ใน
(1)
- ระบุสาเหตุหรือปจจัยที่ทาํ ใหเกิดความเสี่ยงที่ระบุใน (1) ซึ่งเปนขอมูลเดียวกันกับแบบR-IC3 ใน (2)
- ระบุตัวบงชี้ความเสี่ยง ซึ่งเปนขอมูลเดียวกันกับแบบR-IC3 ใน (6)

- ระบุแนวทาง/ขอเสนอแนะ/วิธกี ารดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง โดยเปนวิธีการที่จะชวยโอกาสใน
การเกิดความเสี่ยง คือ แกไขไมใหเกิดสาเหตุความเสี่ยง หรือเปนวิธกี ารลดผลกระทบจากความเสี่ยง ความ
เสียหายจากความเสี่ยง กรณีที่ไมสามารถแกไขที่สาเหตุของความเสี่ยงได ซึ่งเปนรายละเอียดของขอมูลใน
แบบR-IC3 ใน (19) โดยอาจระบุขั้นตอนเปนขอๆ เพื่อใหเห็นวิธกี ารดําเนินการที่ชัดเจนขึ้น
กําหนดแลวเสร็จ
- ระบุวันเดือนปที่จะดําเนินการตาม (7) แลวเสร็จ โดยไมควรระบุเปน 30 กัยนายน ... ทั้งหมด แตระบุ
ตามกิจกรรมที่กาํ หนด ซึ่งอาจแลวเสร็จกอน 30 กันยายน ... และหากใน (7) ระบุขั้นตอนเปนขอๆ และแต
ละขอกําหนดแลวเสร็จไมเทากัน ควรระบุจําแนกตามขั้นตอน
หนวยงาน/ผูที่รับผิดชอบ - ระบุหนวยงาน/คณะบุคคล/ผูรับผิดชอบหลักในการดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงใน (7) ซึ่งเปนขอมูล
หลัก
เดียวกันกับแบบR-IC3 ใน (16)
งบประมาณ (บาท)
- ระบุกรอบงบประมาณ (บาท) ที่ตองใชในการดําเนินการตาม (7) โดยใหหนวยงาน/ผูรับผิดชอบหลักเปน
ผูกําหนด ซึ่งพิจารณาคาใชจายทีจ่ ะเกิดขึ้นจากกิจกรรม/ขั้นตอนทีก่ ําหนดใน (7)
รหัสกิจกรรม
- ระบุรหัสกิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจําปที่บรรจุแผนงบประมาณที่ระบุใน (10) ที่กําหนดไวใน
ระบบ UBUFMIS โดยใหหนวยงาน/ผูรับผิดชอบหลักเปนผูระบุ ทั้งนี้ คณะ/หนวยงานอาจพิจารณากําหนด
แผนงบประมาณรายจายรองรับการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของหนวยงาน โดยอาจกําหนด
เปนกิจกรรมยอยภายใตกจิ กรรมโครงการบริหารจัดการหนวยงาน ในแผนงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณตางๆ ของหนวยงาน ดังนั้น ใน (11) ใหระบุเปนรหัสกิจกรรมโครงการบริหารจัดการหนวยงาน
หมายเหตุ
- ระบุขอมูลอื่นที่ตองการแจงใหทราบ เชน วิธีดําเนินการและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของ เปนตน
นอกเหนือจากที่ไดระบุแลว
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ความ
เชื่อมโยง
แบบR-IC3
ขอ 1-3

แบบR-IC3
(1)
แบบR-IC3
(2)
แบบR-IC3
(6)
แบบR-IC3
(7)
แบบR-IC3
(8)
แบบR-IC3
(19)
แบบR-IC3
(16)
-

-

3. แบบ ปอ.2
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คําอธิบายแบบ ปอ.2
แบบฟอรม/ขอ/หัวตาราง
-

ชื่อหนวยรับตรวจ
ชื่อรายงาน
งวดรายงาน

(1) องคประกอบของการควบคุม
ภายใน
(2) ผลการประเมิน/ ขอสรุป

-

ผลการประเมินโดยรวม

-

ชื่อผูรายงาน ตําแหนงและ
วันที่

คําอธิบายการกรอกขอมูล/ตัวอยางการกรอก
- ระบุชื่อ "มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี" ซึ่งมีฐานะเปนหนวยรับตรวจ
- ระบุชื่อรายงานเปน "รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน"
- ระบุวันสุดทายของรอบระยะเวลาในการประเมินองคประกอบของการควบคุม
ภายใน โดยระบุเปน "ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 25....." และระบุปลงใน.....
แลวแตปงบประมาณ
- ระบุขอมูลสรุปการควบคุมภายในของแตละองคประกอบ โดยระบุใหสอดคลอง
เกณฑมาตรฐานที่กําหนด (โดยสามารถดูตัวอยางการรายงานไดจากคูมือแนวทางการ
จัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินการควบคุมภายในของสํานักงานการ
ตรวจเงินแผนดิน
- ระบุผลการประเมิน/ขอสรุปของแตละองคประกอบของการควบคุมภายใน พรอม
จุดออน หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู ซึ่งสอดคลองกับความเสี่ยงตามแบบR-IC3 (1) และ
สามารถระบุองคประกอบของการควบคุมภายในที่พบจุดออน หรือความเสี่ยง ตาม
ความเชื่อมโยงวัตถุประสงคและขั้นตอนการดําเนินงานดานตางๆ ของมหาวิทยาลัย
กับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และมาตรฐานการควบคุมภายใน
- ระบุสรุปผลการประเมินโดยรวมขององคประกอบของการควบคุมภายใน ซึ่งเปน
การสรุปจากผลการประเมิน/ ขอสรุปใน (2)
- ลงลายมือชื่อ หรือ ลายเซ็นของอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งเปนหัวหนา
หนวยรับตรวจ หรือผูบริหาร หรือผุรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการหรือการบริหาร
ของหนวยรับตรวจ พรอมทั้งตําแหนงและลงวันที่ เดือน ป พ.ศ. ที่จัดทําเสร็จสิน้
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ความ
เชื่อมโยง
-

แบบR-IC3
(1)

-

4. แบบ ปอ.3
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คําอธิบายแบบ ปอ.3

-

แบบฟอรม/ขอ/หัวตาราง

คําอธิบายการกรอกขอมูล/ตัวอยางการกรอก

ชื่อหนวยรับตรวจ
ชื่อรายงาน
งวดรายงาน

- ระบุชื่อ "มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี" ซึ่งมีฐานะเปนหนวยรับตรวจ
- ระบุชื่อรายงานเปน "รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน"
- ระบุวันสุดทายของรอบระยะเวลาของแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน โดยระบุเปน "ณ วันที่ 30 เดือน
กันยายน พ.ศ. 25....." และระบุปลงใน.....แลวแตปงบประมาณ
- ระบุรายละเอียดกระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ดานของงานที่ประเมิน ซึ่งเปนกระบวนการยอย
ต่ํากวาขั้นตอนหลักที่กําหนด หรืออาจเปนหัวขอรอง/หัวขอยอยของขั้นตอนหลัก ตามความเชื่อมโยง
วัตถุประสงคและขั้นตอนการดําเนินงานดานตางๆ ของมหาวิทยาลัยกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน และมาตรฐานการควบคุมภายใน และระบุวัตถุประสงคของการควบคุมดังกลาว ซึ่งเปนขอมูลยอยจาก
แบบR-IC2 ขอ 1, 2, 2.1, 2.2 โดยในการระบุใหพิมพแยกคนละบรรทัดภายในคอลัมนเดียวกัน

(1) กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/
ดานของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงคของ
การควบคุม
(2) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู
(3) งวด/เวลาที่
พบจุดออน
(4) การปรับปรุงการ
ควบคุม

(5) กําหนดเสร็จ
(5) ผูรับผิดชอบ
(6) หมายเหตุ
- ชื่อผูรายงาน ตําแหนง
และวันที่

- ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู ซึ่งเปนขอมูลเดียวกันกับแบบR-IC3 ใน (1) ซึ่งสรุปมาจากแบบR-IC2 ใน (1) และ
แบบ ปย. 2 ใน (4)
- ระบุงวด/เวลาทีพ่ บหรือทราบความเสี่ยงที่ยังมีอยูตามที่ระบุใน (2)
- ระบุการปรับปรุงการควบคุม ซึ่งเปนแนวทาง/ขอเสนอแนะ/วิธีการดําเนินการเพื่อจัดการความเสีย่ ง โดยเปน
วิธีการที่จะชวยปองกันหรือลดโอกาสในการเกิดความเสี่ยง คือ แกไขไมใหเกิดสาเหตุความเสี่ยง หรือเปนวิธกี าร
ลดผลกระทบจากความเสี่ยง ความเสียหายจากความเสี่ยง กรณีที่ไมสามารถแกไขที่สาเหตุของความเสี่ยงได ซึ่ง
เปนรายละเอียดของขอมูลในแบบR-IC3 ใน (19) ซึ่งสรุปผลจากแบบ ปย.2 ใน (5) โดยอาจระบุขั้นตอนเปนขอๆ
เพื่อใหเห็นวิธกี ารดําเนินการที่ชัดเจนขึ้น
- ระบุวันเดือนปที่จะดําเนินการตาม (5) แลวเสร็จ โดยไมควรระบุเปน 30 กันยายน ... ทั้งหมด แตระบุตาม
กิจกรรมที่กําหนด ซึ่งอาจแลวเสร็จกอน 30 กันยายน ... และหากใน (7) ระบุขนั้ ตอนเปนขอๆ และแตละ
ขอกําหนดแลวเสร็จไมเทากัน ควรระบุจาํ แนกตามขั้นตอน
- ระบุหนวยงาน/คณะบุคคล/ผูรับผิดชอบหลักในการดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงใน (5) ซึ่งเปนขอมูล
เดียวกันกับแบบR-IC3 ใน (16)
- ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม กรณีที่ตองการใหทราบรายละเอียดอื่นๆ นอกเหนือจากที่ไดระบุแลว
- ลงลายมือชื่อ หรือ ลายเซ็นของอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งเปนหัวหนาหนวยรับตรวจ หรือ
ผูบริหาร หรือผุรับผิดชอบในการปฏิบัตริ าชการหรือการบริหารของหนวยรับตรวจ พรอมทั้งตําแหนงและลงวันที่
เดือน ป พ.ศ. ที่จัดทําเสร็จสิ้น
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ความ
เชื่อมโยง
แบบRIC3
ขอ 1,2,
2.1,2.2
แบบRIC3
(1)
แบบRIC3
(19)
แบบRIC3
(16)
-

5. แบบ ปอ.1

70

แบบฟอรม/ขอ/หัวตาราง
- ชื่อรายงาน
- ผูรบั รายงาน
วรรคแรก
- ชื่อหนวยรับตรวจ
- สิน้ สุดวันที่....เดือน
..........พ.ศ. ...........
วรรคสอง
- สรุปผลการประเมิน
ระบบการควบคุม
ภายในวาเปนไปตามที่
หนวยรับตรวจกําหนด
มีความเพียงพอ บรรลุ
วัตถุประสงคของการ
ควบคุมภายในหรือหม

- ชื่อผูรายงาน ตําแหนง
และวันที่

คําอธิบายแบบ ปอ.1

คําอธิบายการกรอกขอมูล/ตัวอยางการกรอก

ความ
เชื่อมโยง
- ระบุเปน "หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน"
- ระบุผูรับรายงาน ไดแก คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูกํากับดูแลหนวยรับตรวจ และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ หรือคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาครับราชการ (ถามี) ซึ่งในที่นี้ ใหระบุเปน
"คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน"
- ระบุชื่อ "มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี" ซึ่งมีฐานะเปนหนวยรับตรวจ
- ระบุเปน "สิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 25.....(ระบุป พ.ศ. ที่ทําการประเมินขณะนั้น)

-

- เลือกรายงานตามกรณีที่ประเมินพบ โดย
1) กรณีไมพบจุดออนของการควบคุมภายใน ใหระบุ "จากผลการประเมินดังกลาวเห็นวาการควบคุม
ภายในของ (ชื่อหนวยรับตรวจ) สําหรับปสิ้นสุดวันที่............เดือน................พ.ศ. .............เปนไปตาม
ระบบการควบคุมภายในที่กําหนดไว มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในตามที่
กลาวในวรรคแรก"
2) กรณีพบจุดออนของการควบคุมภายใน ใหระบุ "จากผลการประเมินดังกลาวเห็นวาการควบคุมภายใน
ของ (ชื่อหนวยรับตรวจ)
) สําหรับปสิ้นสุดวันที่............เดือน................พ.ศ. .............เปนไปตาม
ระบบการควบคุมภายในที่กําหนดไว มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในตามที่
กลาวในวรรคแรก
อนึ่ง การควบคุมภายในยังคงมีจุดออนที่มีนัยสําคัญดังนี้
1. ................................................................................................................................
............................................................................................................................................
2. ................................................................................................................................
............................................................................................................................................"
โดยเลือกแบบรายงานแลวแตกรณี
- ลงลายมือชื่อ หรือ ลายเซ็นของอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งเปนหัวหนาหนวยรับตรวจ หรือ
ผูบริหาร หรือผุรับผิดชอบในการปฏิบัตริ าชการหรือการบริหารของหนวยรับตรวจ พรอมทั้งตําแหนงและ
ลงวันที่ เดือน ป พ.ศ. ที่รายงาน

-
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6. แบบMPR2
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คําอธิบายแบบMPR2
แบบฟอรม/ขอ/หัวตาราง
-

ปงบประมาณ
ครั้งที่ ...........ณ วันที่
.......................................

(1)

คําอธิบายการกรอกขอมูล/ตัวอยางการกรอก
- ระบุปงบประมาณของแผนที่ทาํ การติดตามผล
- ระบุครั้งที่และวันเดือนป ที่เปนรอบของการติดตาม ตามปฏิทินการบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายใน ดังนี้

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

ดานการดําเนินงาน/
- ระบุเหมือนกับแบบPR2 ใน (1) โดยในการระบุใหพิมพแยกคนละบรรทัดภายใน
ขั้นตอนหลัก/วัตถุประสงคขั้นตอนหลัก คอลัมนเดียวกัน
(2) ความเสี่ยง
- ระบุเหมือนกับแบบPR2 ใน (2)
(3) สาเหตุหรือปจจัยที่ทําใหเกิดความเสี่ยง - ระบุเหมือนกับแบบPR2 ใน (3)
(4) ตัวบงชี้ความเสี่ยง
- ระบุเหมือนกับแบบPR2 ใน (4)
(5) เปาหมายตัวบงชี้
- ระบุเหมือนกับแบบPR2 ใน (5)
(6) หนวยนับ
- ระบุเหมือนกับแบบPR2 ใน (6)
(7) วิธีการดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง - ระบุเหมือนกับแบบPR2 ใน (7)
(8) ระยะเวลาดําเนินการ
- ระบุเหมือนกับแบบPR2 ใน (8)
(9) หนวยงาน/ผูที่รับผิดชอบ
- ระบุเหมือนกับแบบPR2 ใน (9)
(10) หนวยงานที่รายงาน (หนวยงานหลัก)
- ระบุชื่อหนวยงาน/คณะบุคคล/ผูรับผิดชอบหลักในการดําเนินการจัดการความเสี่ยง
ตามที่ระบุในแบบPR2 ใน (9)
(11) ผลการดําเนินการเพื่อจัดการความ
- ระบุผลการดําเนินงานในลักษณะที่สอดคลองกับวิธกี ารดําเนินการ ใน (7) เพื่อเสนอ
เสี่ยง
ใหเห็นผลการดําเนินงานตามแผนที่กาํ หนด เชน หากใน (7) ระบุวิธกี ารดําเนินงานระบุ
เปนขอๆ จากขอ 1-5 และผลการดําเนินงานไดดําเนินการจาก ขอ 1-3 แลว ใหระบุผล
การดําเนินงานเปน "มีการดําเนินการตามขั้นตอนที่ 1-2 และขณะนี้อยูระหวางการ
ดําเนินการในขั้นตอนที่ 3" เปนตน
(12) สถานะเทียบกับแผน
- ระบุสถานะของผลการดําเนินงานใน (11) เทียบกับแผนวิธกี ารดําเนินการเพื่อ
จัดการความเสี่ยง ใน (7) โดยระบุตัวเลขตางๆ ตามสถานะการดําเนินการตามแผนที่
กําหนด ดังนี้

ความ
เชื่อมโยง
-

แบบPR2 ใน (1)
แบบPR2 ใน (2)
แบบPR2 ใน (3)
แบบPR2 ใน (4)
แบบPR2 ใน (5)
แบบPR2 ใน (6)
แบบPR2 ใน (7)
แบบPR2 ใน (8)
แบบPR2 ใน (9)
แบบPR2 ใน (9)
-

-

(1) หมายถึง ยังไมไดดําเนินการ
(2) หมายถึง อยูระหวางดําเนินการ ยังไมแลวเสร็จ
(3) หมายถึง ดําเนินการแลวเสร็จ

(13) คาตัวบงชี้
(14) ประเมินผลการจัดการ

(15) หมายเหตุ

จากตัวอยางการระบุใน (11) ทําใหสามารถระบุ (12) เปน "(2)"
- ระบุคาตัวบงชี้ ใน (4) ณ ปจจุบันที่มกี ารรายงาน โดยระบุใหสอดคลองกับหนวยนับ
และคาเปาหมายที่กาํ หนด หากยังไมมีผลที่ชัดเจนในรอบที่มีการรายงาน ใหระบุเปน
N/A กอน แตเมื่อถึงรอบการรายงานครั้งที่ 4 ใหระบุคาตัวบงชี้ที่ชัดเจน
- ระบุผลการประเมินผลการจัดการความเสี่ยง โดยพิจารณาสถานะเทียบกับแผน ใน
(12) และคาตัวบงชี้ ใน (13) วาเมื่อมีการดําเนินการตามแผนแลว คาตัวบงชี้ความเสี่ยง
บรรลุตามเปาหมายทีก่ ําหนดไวหรือไม โดยระบุเปนตัวเลขตางๆ ดังนี้
(1) หมายถึง ยอมรับความเสี่ยงได เนื่องจากคาตัวบงชี้บรรลุเปาหมายที่กําหนด
(2) หมายถึง ยังยอมรับความเสี่ยงไมได เนื่องจากคาตัวบงชี้ยังไมบรรลุเปาหมายที่กําหนด
(3) หมายถึง ยังสรุปไมได เนื่องจากยังดําเนินการตามแผนไมแลวเสร็จ และยังไมทราบผลตัวบงชี้ที่
ชัดเจน
- ระบุขอมูลอื่นที่ตองการแจงใหทราบ เชน วิธีดําเนินการและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของ เปนตน
นอกเหนือจากที่ไดระบุแลว
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-

-

7. แบบM-ปอ.3
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คําอธิบายแบบ M-ปอ.3
แบบฟอรม/ขอ/หัวตาราง
-

คําอธิบายการกรอกขอมูล/ตัวอยางการกรอก

ความ
เชื่อมโยง
-

ปงบประมาณ
ครั้งที่ ...........ณ วันที่
.......................................

- ระบุปงบประมาณของแผนที่ทาํ การติดตามผล
- ระบุครั้งที่และวันเดือนป ที่เปนรอบของการติดตาม ตามปฏิทินการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน ดังนี้

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ดาน
ของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงคของการ
ควบคุม
(2) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู
(3) ตัวบงชี้
(4) คาเปาหมายตัวบงชี้
(5) หนวยนับ
(6) งวด/เวลาที่พบจุดออน
(7) การปรับปรุงการควบคุม
(8) กําหนดเสร็จ/
(8) ผูรับผิดชอบหลัก
(9) หนวยงานที่รายงาน
(หนวยงานหลัก)
(10) ผลการดําเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยง

- ระบุเหมือนกับแบบ ปอ.3 ใน (1) โดยในการระบุใหพิมพแยกคนละบรรทัดภายในคอลัมน
เดียวกัน

แบบ ปอ.3 ใน (1)

- ระบุเหมือนกับแบบ ปอ.3 ใน (2)
- ระบุเหมือนกับแบบR-IC3 ใน (6)
- ระบุเหมือนกับแบบR-IC3 ใน (7)
- ระบุเหมือนกับแบบR-IC3 ใน (8)
- ระบุเหมือนกับแบบ ปอ.3 ใน (3)
- ระบุเหมือนกับแบบ ปอ.3 ใน (4)
- ระบุเหมือนกับแบบ ปอ.3 ใน (5)
- ระบุเหมือนกับแบบ ปอ.3 ใน (5)
- ระบุชื่อหนวยงาน/คณะบุคคล/ผูรับผิดชอบหลักในการดําเนินการจัดการความเสี่ยง ตามที่ระบุ
ในแบบ ปอ.3 ใน (5)
- ระบุผลการดําเนินงานในลักษณะที่สอดคลองกับวิธกี ารดําเนินการ ใน (7) เพื่อเสนอใหเห็นผล
การดําเนินงานตามแผนที่กาํ หนด เชน หากใน (7) ระบุวธิ ีการดําเนินงานระบุเปนขอๆ จากขอ 15 และผลการดําเนินงานไดดําเนินการจาก ขอ 1-3 แลว ใหระบุผลการดําเนินงานเปน "มีการ
ดําเนินการตามขั้นตอนที่ 1-2 และขณะนี้อยูระหวางการดําเนินการในขั้นตอนที่ 3" เปนตน
- ระบุสถานะของผลการดําเนินงานใน (10) เทียบกับแผนวิธกี ารดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
ใน (7) โดยระบุตวั เลขตางๆ ตามสถานะการดําเนินการตามแผนที่กําหนด ดังนี้

แบบ ปอ.3 ใน (2)
แบบR-IC3 ใน (6)
แบบR-IC3 ใน (7)
แบบR-IC3 ใน (8)
แบบ ปอ.3 ใน (3)
แบบ ปอ.3 ใน (4)
แบบ ปอ.3 ใน (5)
แบบ ปอ.3 ใน (5)
-

(1)

(11) สถานะเทียบกับแผน

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

-

-

(1) หมายถึง ยังไมไดดําเนินการ
(2) หมายถึง อยูระหวางดําเนินการ ยังไมแลวเสร็จ
(3) หมายถึง ดําเนินการแลวเสร็จ

(12) คาตัวบงชี้
(13) ประเมินผลการจัดการ

(14) หมายเหตุ

จากตัวอยางการระบุใน (10) ทําใหสามารถระบุ (11) เปน "(2)"
- ระบุคาตัวบงชี้ ใน (3) ณ ปจจุบันที่มกี ารรายงาน โดยระบุใหสอดคลองกับหนวยนับ และคา
เปาหมายทีก่ ําหนด หากยังไมมีผลที่ชัดเจนในรอบที่มีการรายงาน ใหระบุเปน N/A กอน แตเมื่อ
ถึงรอบการรายงานครั้งที่ 4 ใหระบุคาตัวบงชี้ที่ชัดเจน
- ระบุผลการประเมินผลการจัดการความเสี่ยง โดยพิจารณาสถานะเทียบกับแผน ใน (11) และ
คาตัวบงชี้ ใน (12) วาเมื่อมีการดําเนินการตามแผนแลว คาตัวบงชี้ความเสี่ยง บรรลุตามเปาหมาย
ที่กําหนดไวหรือไม โดยระบุเปนตัวเลขตางๆ ดังนี้
(1) หมายถึง ยอมรับความเสี่ยงได เนื่องจากคาตัวบงชี้บรรลุเปาหมายที่กําหนด
(2) หมายถึง ยังยอมรับความเสี่ยงไมได เนื่องจากคาตัวบงชี้ยังไมบรรลุเปาหมายที่กําหนด
(3) หมายถึง ยังสรุปไมได เนื่องจากยังดําเนินการตามแผนไมแลวเสร็จ และยังไมทราบผลตัวบงชี้ที่ชัดเจน

- ระบุขอมูลอื่นที่ตองการแจงใหทราบ เชน วิธีดําเนินการและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของ เปน
ตน นอกเหนือจากที่ไดระบุแลว
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บทที่ 5 ปญหา อุปสรรค แนวทางแกไข และการพัฒนางาน
ปญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงาน

1. ปญหาดานนโยบาย การบริหาร และจัดการ
1) นโยบายในการบริหารจัดการระบบบริหารความเสี่ยง ยังมีขั้นตอน/แนวปฏิบัติที่ยังไมชัดเจน
ครอบคลุมทุกพันธกิจ อาจเกิดจากการปรับเปลี่ยนโครงสรางทางการบริหาร
2) การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ยังขาดหัวหนางาน หรือผูบริหารระดับหัวหนาดูแล
กํากับ ติดตาม จึงทําใหเกิดความผิดพลาด และขาดการแนะนําที่ดีจากระดับหัวหนา
2. ปญหาดานการปฏิบัติงาน
1) ผูปฏิบัติงานยังขาดความรูความเขาใจในการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ตามหลักการที่ถูกตองเปนระบบ
2) ผูปฏิบัติงานมีหลายหนาที่ ทําใหการปฏิบัติงานดานการกํากับ ติดตามผลการดําเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในเกิดความลาชา และไมตอเนื่อง

3. ปญหาของผูใชบริการ
1) ผูรับบริการไมทราบแนวทาง/ขั้นตอน ในการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในที่
ถูกตองตามกระบวนการ
2) การกําหนดผูรับผิดชอบยังไมชัดเจน ทําใหผูใชบริการ/ผูรับผิดชอบ รายงานผลการดําเนินงาน
ลาชา และไมตอเนื่อง

แนวทางการแกไขและพัฒนางาน

1. ดานนโยบาย การบริหาร และจัดการ
จากปญหาที่เกิดขึ้น คณะฯจึงไดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทําแผนบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายใน คณะพยาบาลศาสตร ในปงบประมาณ 2557 ขึ้น โดยไดเชิญ ผศ.เดือนทิพย เขษมโอภาส
มาเปนวิทยากรเพื่อใหความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
2. ดานการปฏิบัติงาน
ผูปฏิบัติงาน จึงตองหมั่นศึกษา คนควา ความรูอยางสม่ําเสมอ เพื่อสะสมความชํานาญ
3. ปญหาของผูใชบริการ
จากปญหาดังกลาว จึงดําเนินการสรางความเขาใจโดยไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการดังกลาวขึ้น
รวมทั้งการกําหนดผูรับผิดชอบที่ชัดเจน และรายงานการดําเนินงานตอหัวหนางานนั้นๆตามลําดับขั้นตอน เพื่อการ
กํากับ ติดตาม การดําเนินงานจะไดเกิดความตอเนื่อง และทันการณ

ขอเสนอแนะ

การปฏิบัติงานดานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มีขอเสนอแนะจากบุคลากรภายใน
คณะพยาบาลศาสตร ควรมีแนวปฏิบัติ/ขั้นตอนตางๆ ในการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ตั้งแต
ตนกระบวนการ จนสิ้นสุด เพื่อใหการดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล ถูกตองตามหลักการ ซึ่งคูมือการ
ปฏิบัติงาน ดานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เลมนี้นาจะชวยแกปญหาไดไมมากก็นอย

ภาคผนวก
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ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ. 2544
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คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย และเจาหนาที่
อาวุโสระดับมหาวิทยาลัย
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