
 
 

 
 

 
 

 
แผนบริหารความเสี่ยง และแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 

   กองแผนงาน  
 มกราคม ๒๕๖๑ 
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ค ำน ำ 
 

ตามที่ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้ก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายในตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๕ (๓) (ก) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐน ามาตรฐานการควบคุมภายในที่ก าหนดไปใช้เป็นแนวทางส าหรับการจัดวางระบบ
การควบคุมภายในให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้
ก าหนดมาตรฐานและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นกรอบการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยในตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ เกณฑ์ข้อ ๓ ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่
ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของสถาบันและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม  

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดท าเล่มแผนบริหารความเสี่ยง และแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน 
ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้บริหารทุกระดับ และ
บุคลากรมหาวิทยาลัย มีความรู้ความเข้าใจในแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน และ
สามารถแปลงไปสู่การปฏิบัติ และด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ เพ่ือให้สามารถจัดการความเสี่ยงให้ลดลง
และสามารถจัดการความเสี่ยงได้  หนังสือเล่มนี้ ประกอบไปด้วยแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนการ
ปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ปฏิทินการด าเนินงาน                
และแบบฟอร์มการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน 
ระดับมหาวิทยาลัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อมูลการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ ยงและการปรับปรุง
ควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและผู้สนใจทั่วไป 

 
กองแผนงาน 

มกราคม ๒๕๖๐  
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 

 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ด าเนินการตามระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ซึ่ง
เป็นไปตามที่ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้ก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายในตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๕ (๓) (ก) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐน ามาตรฐานการควบคุมภายในที่ก าหนดไปใช้เป็นแนวทางส าหรับการจัดวางระบบ
การควบคุมภายในให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้
ก าหนดมาตรฐานและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นกรอบการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยในตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ เกณฑ์ข้อ ๓ ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่
ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของสถาบันและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม โดยด าเนินการระบุและ
วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยง จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการ
ปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แล้วด าเนินการ
ตามแผนที่ก าหนด โดยมีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดอย่างต่อเนื่อง  
 กองแผนงาน ได้ก าหนดให้ คณะ/วิทยาลัย/ส านัก ด าเนินการระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมิน
และจัดล าดับความเสี่ยง และวิธีการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  จัดส่งมายัง
กองแผนงานเพ่ือวิเคราะห์ สรุป และจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น ทั้งนี้ ในส่วนความเสี่ยงเดิมที่ยังไม่สามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้                       
กองแผนงาน ได้ด าเนินการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก น าไปทบทวน ปรับปรุง แนวทาง และวิธีการจัดการ
ความเสี่ยงให้ลดลง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพ่ือก าหนดเป็น แผนบริหารความเสี่ยง และแผนการปรับปรุง
ควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน
ด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานและงบประมาณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ 
เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ 
๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
โดยที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง และแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับ
มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้   

๑. ก ำหนดแผนบริหำรควำมเสี่ยง ระดับมหำวิทยำลัย เพ่ือจัดการความเสี่ยง ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่
ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย เป็นประเด็นความเสี่ยงที่เป็นความเสี่ยงเดิม 
ที่ยังไม่สามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จึงน ามาด าเนินการต่อใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน ๓ ประเด็นความเสี่ยง ดังนี้ 

  

ประเด็นควำมเสี่ยง ตัวบ่งชี้ควำมเสี่ยง ผู้รับผิดชอบหลัก 
๑.๑ ด้ านกระบวนการบริหาร
หลักสูตร  

ร้อยละของหลักสูตรมีผลการประเมิน
ผ่ านตามเกณฑ์ที่  สกอ.  ก าหนด                
ร้อยละ ๑๐๐ 

ส านักงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

๑.๒ ด้านงบประมาณรายได้ลดลง  ร้อยละเฉลี่ยการบรรลุเป้าหมายของ
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘๐  

กองแผนงาน  
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ประเด็นควำมเสี่ยง ตัวบ่งชี้ควำมเสี่ยง ผู้รับผิดชอบหลัก 
๑.๓ ด้านความปลอดภัยของอาคาร
สถานที่และการใช้งบประมาณด้าน
อ า ค า ร ส ถ า น ที่ ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ   

ระดับความส าเร็จของการจัดท า
ข้อเสนอเ พ่ือการปรับปรุงอาคาร
สถานที่และการใช้งบประมาณด้าน
อาคารสถานที่ให้เกิดประสิทธิภาพ ๕ 
ข้อ  

ส านักงานบริหารกายภาพ
และสิ่งแวดล้อม  

 

๒. ก ำหนดแผนกำรปรับปรุงควบคุมภำยใน ระดับมหำวิทยำลัย เพ่ือจัดการความเสี่ยงที่เป็น
ประเด็นความเสี่ยงที่เป็นความเสี่ยงเดิม ที่ยังไม่สามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงน ามาด าเนินการต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน ๒ ประเด็นความเสี่ยง 
ดังนี้ 

ประเด็นควำมเสี่ยง ตัวบ่งชี้ควำมเสี่ยง ผู้รับผิดชอบหลัก 
๒.๑ ด้านจ านวนการรับนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาไม่เป็นไปตาม
แผนที่ก าหนด 

ร้อยละของจ านวนผู้เข้าศึกษาต่อใน
ระดับบัณฑิตศึกษาเทียบกับแผนการ
รับนักศึกษาใหม่ ร้อยละ ๓๐  
 

ส านักงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

๒.๒ ด้านผลงานวิจัย ไม่แล้วเสร็จ
ตามแผนที่ก าหนด 

จ านวนโครงการวิจัยที่ด าเนินการแล้ว
เสร็จ ร้อยละ ๘๐ 

ส านักงานส่งเสริมบริหาร
งานวิจัย บริการวิชาการและ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

 
กองแผนงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ก าหนดปฏิทินการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง

และการควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และแบบรายงานผลการ
ด าเนินงานตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบด าเนินงานตามแนวทางการด าเนินงาน โดยให้
ผู้รับผิดชอบร่วม (คณะ/วิทยาลัย/ส านักที่เกี่ยวข้อง) รายงานผลการด าเนินงานมายังผู้รับผิดชอบหลัก และ
ผู้รับผิดชอบหลักรายงานผลการด าเนินงานมายังกองแผนงาน ภายใน ๕ วันท าการ ภายหลังสิ้นไตรมาส เพ่ือ
รายงานผลการด าเนินงานมายังกรรมการที่เกี่ยวข้อง อันจะส่งผลให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป  
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สำรบัญ  
 

 หน้ำ 
ค ำน ำ ๑ 
บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร ๒ 
สำรบัญ ๔ 
บทที่ ๑  แนวทำงกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรปรับปรุงควบคุมภำยใน  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

๑. แนวทางการด าเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงและการปรับปรุงควบคุมภายใน ๕ 
๒. ปฏิทินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
๑๑ 

บทที่ ๒  แผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงและแผนกำรปรับปรุงควบคุมภำยใน ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

 

  แผนการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ๑๔ 
  แผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย  ๑๖ 

บทที่ ๓  กำรก ำกับติดตำมและประเมินผล  ๑๘ 
บรรณำนุกรม ๑๙ 
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บทที่ ๑ 
แนวทำงกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรปรับปรุงควบคุมภำยใน  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
๑. แนวทำงกำรด ำเนินกำรดำ้นกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรปรับปรุงควบคุมภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 เพ่ือให้การด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมี
ประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงก าหนดขึ้นตอนการด าเนินงานไว้  ๕ ขั้นตอน ดังนี้ 

 

ขั้นที่ ๑ กำรก ำหนดวัตถุประสงค์ของหน่วยงำน 

๑. ระดับมหาวิทยาลัย: ก าหนดวัตถุประสงค์ตามเป้าประสงค์ของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี แล้วก าหนดขั้นตอนหลักในการด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย และวัตถุประสงค์ของ
ขัน้ตอนหลักของมหาวิทยาลัย 

๒. ระดับคณะ/หน่วยงาน: ก าหนดวัตถุประสงค์ตามเป้าประสงค์ของแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน ที่
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย แล้วก าหนดขั้นตอนหลักในการด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน 
และวัตถุประสงค์ของขั้นตอนหลักของหน่วยงาน 
 

ระดับมหำวิทยำลัย: 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 
(Strategic Issue) 

เป้ำประสงค์ 
(Goals) 

๑. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล เพ่ือเป็นก าลัง
ในการพัฒนาประเทศ และเป็นที่ยอมรับในภูมิภาค
ลุ่มน้ าโขง 

บัณฑิตมีความเป็นเลิศทางวิชาการและเชี่ยวชาญใน
ทักษะวิชาชีพ สามารถสร้างนวัตกรรมและเป็น
ผู้ ประกอบการ  การสร้ า งสรรค์นวัตกรรม มี
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ด้ า น ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ห รื อ
ภาษาต่างประเทศ ทันต่อเทคโนโลยี  มีความ
อุตสาหะในการท างาน มีภาวะผู้น า มีคุณธรรม
จริยธรรมและความพอเพียง และมีมนุษยสัมพันธ์ดี 

๒. พัฒนางานวิจัยแบบมุ่งเป้าเพ่ือสร้างองค์ความรู้
และนวัตกรรม ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและสังคมในภูมิภาคลุ่มน้ าโขงอย่างยั่งยืน   

ประชาชนและสังคมได้รับองค์ความรู้และนวัตกรรม
เฉพาะด้านที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ/นานาชาติ 
และน าองค์ความรู้และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ใน
มิติด้านนโยบาย ชุมชนสังคม อุตสาหกรรม และเชิง
พาณิชย์ 

๓. ส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการงานบริการ
วิชาการอย่างมีส่วนร่วม เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็ง
และเพ่ิมศักยภาพของชุมชนและสังคม  บนพ้ืนฐาน
ความพอเพียง เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ประชาชน ชุมชน และสังคม ได้รับการบริการ
วิชาการที่น าไปสู่การเพ่ิมศักยภาพในการแก้ปัญหา
และพัฒนาเชิง พ้ืนที่  ตามแนวทางปรัชญาของ
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ประเด็นยุทธศำสตร์ 
(Strategic Issue) 

เป้ำประสงค์ 
(Goals) 

เศรษฐกิจพอเพียง  และสอดคล้องกับนโยบายของ
ประเทศ 

๔. อนุรักษ์ สืบสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะและ
วัฒนธรรม เพ่ือให้ เกิดจิตส านึกรักท้องถิ่นและ
ประเทศชาติ   

นักศึกษา บุคลากร และชุมชน ร่วมอนุรักษ์ สืบสาน 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ศิลปะและวัฒนธรรม เ พ่ือ
สร้างสรรค์ผลงานที่สะท้อนคุณค่าภูมิปัญญา ศิลปะ
และวัฒนธรรมของท้องถิ่นและภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

๕. บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล สามารถ
ปรับตัวให้ทันกับพลวัตรการเปลี่ยนแปลง ยกระดับ
คุณภาพให้ เ ป็ นมาตรฐานสากล  และ  สร้ า ง
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และการท างาน
อย่างมีความสุข 

องค์กรมีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล 
บริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุด มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้
และการท างานอย่างมีความสุข และได้รับความชื่น
ชมในภาพลักษณ์ท่ีดีของมหาวิทยาลัย 

๖. บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็น
ร ะ บ บ แ ล ะ ต่ อ เ นื่ อ ง ใ ห้ ส อ ด รั บ กั บ บ ริ บ ท ที่
เปลี่ยนแปลงไป 

มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม 
จริยธรรม และมีสุขภาวะที่ดี สามารถขับเคลื่อน
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ใ ห้ บ ร ร ลุ วิ สั ย ทั ศ น์ ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างมีความสุขและ
ความผูกพันต่อองค์กร 

๗. พัฒนาโครงสร้ า ง พ้ืนฐานด้ าน เทคโน โลยี
สารสนเทศและการสื่ อสารที่ ทันสมั ย  มั่ นคง 
ปลอดภัย เพื่อพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล 

มหาวิทยาลัยมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่ทันสมัย เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้  การ
บริการทางการศึกษา การบริหารจัดการ และการ
เพ่ิมศักยภาพนักศึกษา และบุคลากร เพ่ือเข้าสู่สังคม
ดิจิทัลอย่างรู้เท่าทัน 

 
ขั้นที่ ๒ กำรระบุและวิเครำะห์ควำมเสี่ยง  

 แนวทำงกำรระบุและวิเครำะห์ควำมเสี่ยงท่ีเน้นกำรมีส่วนร่วมจำกบุคลำกรทุกระดับ 
๑) ระดับคณะ/หน่วยงาน 

(๑) ให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานหรือกลุ่มงาน/กอง/งาน ในแต่ละคณะ/หน่วยงาน เป็นผู้เสนอ
ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน รวมทั้งแนวทางการแก้ไข เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการระบุและวิเคราะห์ 
เพ่ือเสนอต่อผู้บริหารหรือคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน  

(๒)  คณะ/หน่วยงาน โดยผู้บริหารหรือคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน พิจารณาระบุและ
วิเคราะห์ความเสี่ยงของคณะ/หน่วยงาน จากข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณาจากข้อมูลที่บุคลากรใน
หน่วยงานเสนอ มาพิจารณาประเมินสภาพแวดล้อมของหน่วยงานตามความเชื่อมโยงวัตถุประสงค์  

๒) ระดับมหาวิทยาลัย 
ให้หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ที่ก ากับดูแลการด าเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 

เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย โดยพิจารณาจากข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
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รวมทั้งพิจารณาจากผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของคณะ/หน่วยงาน มาพิจ ารณาประเมิน
สภาพแวดล้อมของหน่วยงานตามความเชื่อมโยงวัตถุประสงค์ ขั้นตอนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยกับ
มาตรฐานการควบคุมภายในและการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือเสนอให้เป็นความเสี่ยงระดับ
มหาวิทยาลัย (กองแผนงาน เป็นหน่วยงานประสานข้อมูลความเสี่ยงจากคณะ/หน่วยงาน และส่งข้อมูลให้
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก)  

ทั้งนี้ ในการระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักในแต่ละ
ด้าน ควรจัดประชุมหารือร่วมกับคณะ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การพิจารณาความเสี่ยงครอบคลุมการ
ด าเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ทั้งในมติิด้านยุทธศาสตร์ด าเนินงาน และมิติหน่วยงาน  

๓) มหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการด าเนินงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานและงบประมาณ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ตามล าดับ 
 
ขั้นที่ ๓ กำรประเมินและจัดล ำดับควำมเสี่ยง 

๑. กำรประเมินควำมเสี่ยง ในการด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยง  จะต้องประเมินความ
เสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยรับตรวจอย่างเพียงพอ
และเหมาะสม โดยให้ระดับคณะ/หน่วยงาน และระดับมหาวิทยาลัยด าเนินการประเมินความเสี่ยง                 
ใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาระดับความเสี่ยง และ Risk Matrix มหาวิทยาลัยได้ก าหนดประเด็นโอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยง ประเด็นความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง ใช้เป็นแนวทางในการ พิจารณาระดับความเสี่ยง 
ตามลักษณะของความที่พบในหน่วยงาน โดยอาจจะมีหลักเกณฑ์การพิจารณาระดับความเสี่ยงที่แตกต่าง
ออกไป ขึ้นอยู่กับบริบทและการพิจารณาความเสี่ยงของแต่ละคณะ/หน่วยงาน  ซึ่งแสดงรายละเอียดได้ดังนี้ 

๑) โอกำสของกำรเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood: L)  
การพิจารณาโอกาสของการเกิดความเสี่ยง จ าแนกเป็น ๕ ระดับ คือ ๑ = น้อยมาก, ๒ = น้อย, 

๓ = ปานกลาง, ๔ = สูง, ๕ = สูงมาก 
๒) ควำมรุนแรง/ผลกระทบของควำมเสี่ยง (Consequences: C/Impact: I) 
การพิจารณาความรุนแรง/ผลกระทบ หากความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น จ าแนกเป็น ๕ ระดับ คือ ๑ = 

น้อยมาก, ๒ = น้อย, ๓ = ปานกลาง, ๔ = สูง, ๕ = สูงมาก 
๓) กำรวัดระดับของควำมเสี่ยง  
การวัดระดับของความเสี่ยง โดยพิจารณาโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และระดับ

ผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แล้วน าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยงและผลกระทบว่าจะ เกิดความเสี่ยงในระดับใด  

    ระดับควำมเสี่ยง    =    โอกำสที่จะเกิดเหตุกำรณ์   X  ผลกระทบที่จะเกิดควำมเสียหำย 

D                              L                                        I 
Degree of Risk              Likelihood                             Impact 
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สามารถจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับความเสี่ยง คือ ระดับความเสี่ยงต่ า (LOW), ระดับความเสี่ยงปาน
กลาง (Medium), ระดับความเสี่ยงสูง (High) และระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) โดยพิจารณาจากตาราง
ประเมิน Risk Matrix ได้ดังนี้  

ตำรำงประเมิน Risk Matrix ส ำหรับวัดระดับของควำมเสี่ยง (D= L x I) 
มหาวิทยาลัยได้ก าหนด Risk Matrix เพ่ือให้คณะ/ส านัก/วิทยาลัยใช้วัดระดับความเสี่ยง ได้ดังนี้ 

 

 

 
 
 
 

 

 

กำรแปลควำมหมำยของระดับของควำมเสี่ยง (Degree of Risk) 

ระดับควำมเสี่ยง
โดยรวม 

ระดับคะแนน แถบส ี ควำมหมำย 

 
 

ต่ า 
(Low) 

๑  -  ๒ ขาว ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้อง
มีการควบคุมความเสี่ยง ไม่ต้องมีการ
จัดการเพิ่มเติม 

 
 

ปานกลาง 
(Medium) 

๓  -  ๙ ฟ้า ระดับความเสี่ยงที่พอจะยอมรับได้ แต่
ต้องมีการควบคุมเพื่อไม่ให้ความเสี่ยง
เคลื่อนย้ายไปยังระดับท่ียอมรับไม่ได้ 

สูง 
(High) 

๑๐  -  ๑๖ น้ าเงิน ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ 
โดยต้องมีการจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่
ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป 

 
 

สูงมาก 
(Extreme) 

๑๗  -  ๒๕ แดง ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ 
จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ทันที 

 
๒. กำรจัดล ำดับควำมเสี่ยง ให้พิจารณาจากระดับความเสี่ยง ดังนี้  
    ๑) ความเสี่ยงที่มีระดับต่ า เป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  
 ๒) ความเสี่ยงที่มีระดับปานกลาง ระดับสูง และระดับสูงมาก ให้พิจารณาก าหนดแผนบริหาร

ความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  
    ทั้งนี้ การพิจารณาประเมินและจัดล าดับความเสี่ยง อาจด าเนินการควบคู่กับการด าเนินการ                    

ในขั้นที่ ๒ การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง ส าหรับระดับคณะ/หน่วยงาน ให้ผู้บริหารหรือคณะกรรมการ
ประจ าหน่วยงาน เป็นผู้พิจารณา และ ระดับมหาวิทยาลัย ให้คณะกรรมการด าเนินงานด้านนโยบาย 

๕ ๕ ๑๐ ๑๕  ๒๐ ๒๕ 
๔ ๔ ๘ ๑๒  ๑๖  ๒๐  
๓ ๓ ๖ ๙  ๑๒  ๑๕ 
๒ ๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ 
๑ ๑  ๒ ๓ ๔ ๕ 
  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ผล
กร

ะท
บ 

 (I
) 

โอกำสเกิด (L) 
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ยุทธศาสตร์ แผนงานและงบประมาณมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นผู้ พิจารณา เพ่ือเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบตามล าดับ 

 

ข้อมูลประกอบกำรวิเครำะห์และประเมินควำมเสี่ยง มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ในการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 
ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น สามารถด าเนินการได้โดย ศึกษาสถิติ หรือข้อมูลผลการด าเนินงานด้านต่างๆ 
ของหน่วยงานและผลการด าเนินงานปีที่ผ่านมา เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง 
ได้แก่ 

(๑) รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ณ สิ้นไตรมาส  ๔                     
(ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)  

(๒) รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย                         
ณ สิ้นไตรมาส ๔ (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) 

ส าหรับประเด็นความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับ
มหาวิทยาลัย ประจ าปีปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ยังไม่สามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
กองแผนงานได้แจ้งให้ผู้รับผิดชอบหลัก ด าเนินการประเมินความเสี่ยงและทบทวนวิธีจัดการความเสี่ยง                   
เพ่ือบรรจุในแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ                        
พ.ศ. ๒๕๖๑ มีดังนี ้ 

 

แผนบริหำรควำมเสี่ยง  แผนกำรปรับปรุงควบคุมภำยใน 
๑) ความเสี่ยงที่ ๑ ความเสี่ยงของกระบวนการ
บริหารหลักสูตร 
    ผู้รับผิดชอบหลัก : ส านักงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

 ๑) ความเสี่ยงที่  ๔ จ านวนการรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

ผู้รับผิดชอบหลัก : ส านักบริหารบัณฑิตศึกษา 

๒) ความเสี่ยงที่ ๓ : ความเสี่ยงด้านงบประมาณ
รายได้ลดลง  
    ผู้รับผิดชอบหลัก : กองแผนงาน 

๒) ความเสี่ยงที่ ๕ ผลงานวิจัย และบริการวิชาการไม่
แล้วเสร็จตามแผนที่ก าหนด  
    ในประเด็นความเสี่ยงย่อยที่ ๑ ผลงานวิจัยไม่แล้ว
เสร็จตามแผนที่ก าหนด 

ผู้รับผิดชอบหลัก : ส านักบริหารงานวิจัยฯ 
  

๓) ความเสี่ ยงที่  ๔ :  ความเสี่ ยงด้านความ
ปล อดภั ย ข อ ง อ า คา ร สถ า น ที่ แ ล ะ ก า ร ใ ช้
งบประมาณด้ านอาคารสถานที่ ไ ด้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ 
    ผู้รับผิดชอบหลัก : ส านักงานบริหารกายภาพ
และสิ่งแวดล้อม  

 (๓) ผลการด าเนินงานตามประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ และผลการ
ประเมินจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

(๔) ข้อเสนอแนะคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
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ขั้นที่ ๔ กำรก ำหนดแผนบริหำรควำมเสี่ยง และแผนกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน 

เร ิ่มต้น 

สรุปผลการด าเนินงานปีที่ผ่านมา 

คณะ/วิทยาลัย/ส านัก จัดส่ง
ข้อมูลวิเคราะห์ความเส่ียง 

จัดล าดับความเส่ียง

รวบรวมข้อมูล/วิเคราะห์ข้อมูลและจัดท า (ร่าง) 
แผนบริหารความเส่ียง และแผนการปรับปรุง

ควบคุมภายใน 

เสนอผู้อ  านวยการกองแผนงาน
เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ

RIC

RIC

ส้ินสุด 

เสนอรองอธิการบดี  ายแผนและ
กิจการสภามหาวิทยาลัย

ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ แผนงานและงบประมาณมหาวิทยาลัย

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ที่ประชุมพิจารณาและให้
ข้อเสนอแนะ

ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ที่ประชุมพิจารณาและให้
ข้อเสนอแนะ

แจ้งเวียนคณะ/วิทยาลัย/ส านัก เพ่ือให้ด าเนินงาน
ตามแผนบริหารความเส่ียงและแผนการปรับปรุง

ควบคุมภายใน 

อัพโหลดข้อมูลในเว็บไซต์กองแผนงาน และจัดท า
เป็นฐานข้อมูลแผนบริหารความเส่ียงและแผนการ

ปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 

เห็นชอบ

เห็นชอบ

เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ/ปรับแก้
ตามข้อเสนอแนะ

ไม่เห็นชอบ/ปรับแก้
ตามข้อเสนอแนะ

เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ/ปรับแก้
ตามข้อเสนอแนะ

ไม่เห็นชอบ/ปรับแก้
ตามข้อเสนอแนะ

ไม่เห็นชอบ/ปรับแก้
ตามข้อเสนอแนะ

เห็นชอบ

เห็นชอบ

เห็นชอบ

เห็นชอบ/ปรับแก้
ตามข้อเสนอแนะ

เห็นชอบ/ปรับแก้
ตามข้อเสนอแนะ

 
(อ้างอิงจากคู่มือการปฏิบัติงาน “การด าเนินงานด้านการบริหารความเสีย่งและการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลยั  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐” ของนางสาวสิรินทรา พุฒจันทร ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ : ๒๕๖๐) 
 

ขั้นที่ ๕ กำรก ำกับติดตำมและประเมินผล  
กรอบระยะเวลำกำรติดตำมและประเมินผล  

ก าหนดระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามรอบปีงบประมาณ       
โดยที่ผู้รับผิดชอบร่วม จะต้องจัดส่งรายงานผลการด าเนินงานยังผู้รับผิดชอบหลัก และผู้รับผิดชอบหลัก 
จะต้องรายงานผลการด าเนินงานมายังกองแผนงาน ภายใน ๕ วันท าการ ภายหลังสิ้นไตรมาส โดยก าหนดการ
ติดตามและประเมินผล จ านวน ๓ ครั้ง คือ  ครั้งที่ ๑ ณ สิ้นไตรมาส ๒ (ณ ๓๑ มีนาคม)  ครั้งที่ ๒ ณ สิ้นไตร
มาส ๓ (ณ ๓๐ มิถุนายน) และ ครั้งที่ ๓ ณ สิ้นไตรมาส ๔ (ณ ๓๐กันยายน/สิ้นปีงบประมาณ)  
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๒. ปฏิทินกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

ที ่ เรื่อง 
ผู้รับผิดชอบ 

ก ำหนดส่ง 
ระดับมหำวิทยำลัย ระดับหน่วยงำน 

ขั้นระบุและวิเครำะห์ควำมเสี่ยง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๑ วิเคราะห์ ระบุ ประเมินและจัดล าดับความ

เสี่ยง เพ่ือจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง
แ ล ะ ก า ร ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น  ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

คณะ/วิทยาลัย/ส านัก ภายในสัปดาห์แรกของ
เดือนตุลาคม ๒๕๖๐  

๒ ประชุมคณะกรรมการนโยบาย แผน และ
งบประมาณฯ เพ่ือจัดท าแผนการบริหาร
คว าม เ สี่ ย ง แล ะกา รควบคุ มภ าย ใน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

กองแผนงาน กองแผนงาน ประชุมวันที่ ๒๕ 
ตุลาคม ๒๕๖๐ 

๓ จัดท าแบบ ปอ. ๑,๒,๓  เพ่ือจัดส่งให้ สตง. 
สกอ .  และตรวจสอบภายใน  ระดั บ
กระทรวง  

กองแผนงาน ส่งให้ส านักงานตรวจสอบภายในให้
ความเห็นและเสนออธิการบดีลงนาม  

ภายใน ๓๐ ธันวาคม 
๒๕๖๐ 

ขั้นเสนอแผนบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๔ เ ส น อ ที่ ป ร ะ ชุ ม ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร

มหาวิทยาลัย  
กองแผนงาน กองแผนงาน ประชุมวันที่ ๗ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
๕ เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย กองแผนงาน กองแผนงาน ประชุมวันที่ ๒๕ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
ขั้นสื่อสำรแผนบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑   

๖ แจ้งเวียนแผนการบริหารความเสี่ยงและ
แ ผ น ก า ร ป รั บ ป รุ ง ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  

กองแผนงาน กองแผนงาน สัปดาห์แรกของเดือน
ธันวาคม ๒๕๖๐ 

๗ คณะ/วิทยาลัย/ส านัก จัดส่งแผนบริหาร
ความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุม
ภายใน ระดับคณะ/ส านัก 

- คณะ/วิทยาลัย/ส านัก ภายในสัปดาห์แรกของ
เดือนมกราคม ๒๕๖๑  

ขั้นก ำกับติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนฯ  
        ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนฯ ครั้งท่ี ๑ ณ สิ้นไตรมำส ๒ (ต.ค. ๒๕๖๐– มี.ค. ๒๕๖๑) 

๘ การติดตามผลตามแผนบริหารความเสี่ยง 
และควบคุมภายใน รอบ ๖ เดือน  

คณะ/วิทยาลัย/ส านัก
รายงานผลมายัง
ผู้รับผิดชอบหลัก/ 

คณะ/วิทยาลัย/ส านัก 
รายงานมายังกอง

แผนงาน 

ภายในสัปดาห์แรกของ
เดือนเมษายน ๒๕๖๑ 
(๖ เมษายน ๒๕๖๑) 
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ที ่ เรื่อง 
ผู้รับผิดชอบ 

ก ำหนดส่ง 
ระดับมหำวิทยำลัย ระดับหน่วยงำน 

๙ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ นโยบาย 
แผน และงบประมาณมหาวิทยาลัย 

กองแผนงาน กองแผนงาน ประชุมภายในสัปดาห์
ที่ ๓ ของเดือนเมษายน 

๒๕๖๑ 
๑๐ เสนอที่ประชุมกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย  
กองแผนงาน กองแผนงาน ประชุมวันที่ ๑ 

พฤษภาคม ๒๕๖๑  
๑๑ เสนอที่ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย  กองแผนงาน กองแผนงาน ประชุมวันที่ ๒๖ 

พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
๑๒ จัดท าแบบ ปอ. ๒ เพ่ือจัดส่งให้ ตรวจสอบ

ภายใน ระดับกระทรวง  
กองแผนงาน เสนอให้อธิการบดีลงนาม  ภายใน ๓๐ เมษายน 

๒๕๖๑ 
ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนฯ ครั้งที่ ๒ ณ สิ้นไตรมำส ๓ (เม.ย. – มิ.ย. ๒๕๖๑) 

๑๓ การติดตามผลตามแผนบริหารความเสี่ยง 
และควบคุมภายใน รอบ ๙ เดือน  

คณะ/วิทยาลัย/ส านัก
รายงานผลมายัง
ผู้รับผิดชอบหลัก 

คณะ/วิทยาลัย/ส านัก 
รายงานมายังกอง

แผนงาน 

ภายในสัปดาห์แรกของ
เดือนกรกฎาคม 

๒๕๖๑ 
(๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑) 

๑๔ ประชุมทบทวนแนวทางและวิธีจัดการ
ความเสี่ยงและควบคุมภายในในประเด็น
ความเสี่ยงที่ยังไม่สามารถจัดการความ
เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  

ผู้รับผิดชอบหลัก คณะ/วิทยาลัย/ส านัก ภายในสัปดาห์ที่ ๓ 
ของเดือนกรกฎาคม 

๒๕๖๑  

ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนฯ ครั้งที่ ๓ ณ สิ้นไตรมำส ๔ (ก.ค. – ก.ย. ๒๕๖๑) 
๑๕ การติดตามผลตามแผนบริหารความเสี่ยง 

และควบคุมภายใน รอบ ๑๒ เดือน  
คณะ/วิทยาลัย/ส านัก

รายงานผลมายัง
ผู้รับผิดชอบหลัก 

คณะ/วิทยาลัย/ส านัก
รายงานมายังกอง

แผนงาน 

ภายในสัปดาห์แรกของ
เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ 
(๕ ตุลาคม ๒๕๖๑) 

๑๖ ความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยังไม่สามารถ
ยอมรับได้ ทบทวนแนวทางการจัดการ
ความเสี่ยงให้ลดลง อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  
เพ่ือจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

ผู้รับผิดชอบหลัก คณะ/วิทยาลัย/ส านัก ภายในสัปดาห์แรกของ
เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ 
(๕ ตุลาคม ๒๕๖๑) 

๑๗ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ นโยบาย 
แผน และงบประมาณมหาวิทยาลัย 

กองแผนงาน กองแผนงาน ประชุมภายในสัปดาห์
ที่ ๓ ของเดือนตุลาคม 

๒๕๖๑ 
๑๘ เ ส น อ ที่ ป ร ะ ชุ ม ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร

มหาวิทยาลัย  
กองแผนงาน กองแผนงาน ประชุมวันที่ ๖ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑  
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ที ่ เรื่อง 
ผู้รับผิดชอบ 

ก ำหนดส่ง 
ระดับมหำวิทยำลัย ระดับหน่วยงำน 

๑๙ เสนอที่ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย  กองแผนงาน กองแผนงาน ประชุมวันที่ ๒๔ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

ขั้นระบุและวิเครำะห์ควำมเสี่ยง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒๐ วิเคราะห์ ระบุ ประเมินและจัดล าดับความ

เสี่ยง เพ่ือจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
๒๕๖๒ 

รองอธิการบดี 
แต่ละ  าย 

 

คณะ/วิทยาลัย/ส านัก ภายในสัปดาห์แรกของ
เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ 
(๕ ตุลาคม ๒๕๖๑) 

๒๑ ประชุมคณะกรรมการนโยบาย แผน และ
งบประมาณฯ เพ่ือจัดท าแผนการบริหาร
คว าม เ สี่ ย ง แล ะกา รควบคุ มภ าย ใน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

กองแผนงาน กองแผนงาน ประชุมภายในสัปดาห์
ที่ ๓ ของเดือนตุลาคม 

๒๕๖๑ 

๒๒ เ ส น อ ที่ ป ร ะ ชุ ม ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร
มหาวิทยาลัย  

กองแผนงาน กองแผนงาน ประชุมวันที่ ๖ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๑  

๒๓ เสนอที่ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย  กองแผนงาน กองแผนงาน ประชุมวันที่ ๒๔ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

 

หมำยเหตุ  
๑. การรายงานผลการด าเนินงานฯ ระดับมหาวิทยาลัย ให้คณะ/วิทยาลัย/ส านักรายงานผลมายังผู้รับผิดชอบ

หลัก แล้วผู้รับผิดชอบหลักส่งมายังกองแผนงาน ภายใน ๕ วันท าการ หลังสิ้นไตรมาสที่ ๒ ๓ ๔ 
๒. ส าหรับเอกสารหลักฐานประกอบการด าเนินงาน ให้ให้คณะ/วิทยาลัย/ส านัก จัดส่งให้ผู้รับผิดชอบหลัก เป็น

ผู้รวบรวมในแต่ละประเด็นความเสี่ยง และให้ผู้รับผิดชอบหลักด าเนินการจัดส่งแฟ้มเอกสารหลักฐานประกอบการ
ด าเนินงานในประเด็นความเสี่ยงมาให้กองแผนงาน ณ สิ้นไตรมาส ๔ (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) 
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บทที่ ๒  
แผนบริหำรควำมเสี่ยง และ แผนกำรปรับปรุงควบคุมภำยใน ระดับมหำวิทยำลัย  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
 

 ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานและงบประมาณ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ และคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบ (ร่าง) แผนบริหาร
ความเสี่ยง และแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้   
 
๑. แผนบริหำรควำมเสี่ยง ระดับมหำวิทยำลัย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

แผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน ๓ ประเด็นความ
เสี่ยง โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
 ประเด็นควำมเสี่ยงที่ ๑ : กระบวนกำรบริหำรหลักสูตร เป็นประเด็นควำมเสี่ยงที่ยังไม่สำมำรถ
จัดกำรควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ในปีงบประมำณ ๒๕๖๐ จึงน ำมำด ำเนินกำรต่อใน
ปีงบประมำณ ๒๕๖๑ 
 สำเหตุหรือปัจจัยที่ท ำให้เกิดควำมเสี่ยง :  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปี
การศึกษา ๒๕๕๙ จ านวนทั้งสิ้น ๘๐ หลักสูตร พบว่า หลักสูตรที่มีการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร ในองค์ประกอบที่ ๑ : การก ากับมาตรฐาน มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ จ านวน ๗๗ หลักสูตร คิด
เป็นร้อยละ ๙๖.๒๕ และ มีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ จ านวน ๓ หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ ๓.๗๕ ทั้งนี้จาก
การวิเคราะห์สาเหตุ พบว่า ปัญหาที่ท าให้หลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร คือ ปรับปรุง
หลักสูตรไม่เป็นไปตามรอบระยะเวลาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรก าหนด  
 ตัวบ่งช้ีควำมเสี่ยง : ร้อยละของหลักสูตรมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑท์ี ่สกอ. ก าหนดร้อยละ ๑๐๐  
 ผู้รับผิดชอบหลัก : ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 วิธีกำรจัดกำรควำมเสี่ยง  
 ๑. วิเคราะห์สภาพปัญหา จากผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๙ 
 ๒. ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร่วมกับคณะ/วิทยาลัย ในการก าหนดกรอบเวลาในการบริหาร
จัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และปรับปรุงแผนพัฒนาปรับปรุงอาจารย์ประจ า และก าหนด
กรอบเวลาในการติดตามประเมินผล 
 ๓. ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดประชุมชี้แจงสร้างความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการและ
กรอบเวลาในการบริหารจัดการหลักสูตรและช่วงเวลาในการติดตามประเมินผล ร่วมกับคณะ/วิทยาลัย  
 ๔. คณะ/วิทยาลัย ด าเนินการบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบเวลาที่ก าหนดไว้  และส านักงานพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามกรอบเวลา และรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร
วิชาการและกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 ๕. ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา และคณะ/วิทยาลัย น าผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการไปปรับปรุงการด าเนินงานในปีถัดไป 
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ประเด็นควำมเสี่ยงที่ ๒ : งบประมำณรำยได้ลดลง เป็นประเด็นควำมเสี่ยงที่ยังไม่สำมำรถจัดกำร
ควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ในปีงบประมำณ ๒๕๖๐ จึงน ำมำด ำเนินกำรต่อในปีงบประมำณ 
๒๕๖๑ 

สำเหตุหรือปัจจัยที่ท ำให้เกิดควำมเสี่ยง : เนื่องจากงบประมาณรายได้จ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา
ลดลง จากจ านวนนักศึกษารับใหม่ที่ลดลง เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีเสถียรภาพทางการเงิน สามารถบริหารจัด
การเงินและทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินของ
มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔  ที่มีการวิเคราะห์รายได้และค่าใช้จ่ายของการ
ด าเนินงาน โดยพิจารณาจากทุกแหล่งเงินทุน ทั้งจากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้จากค่าบ ารุงการศึกษา 
รวมทั้งรายได้อ่ืนๆ และด าเนินการเพ่ือเพ่ิมรายได้ การลดรายจ่ายและการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
และผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัย จ านวน ๓๘ ตัวชี้วัด พบว่า 
ตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด จ านวน ๒๒ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๔๖ และ
ตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานไม่บรรลุค่าเป้าหมายที่ก าหนด จ านวน ๑๕ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๕๔ และ
ตัวชี้วัดที่ไม่นับรวมเพ่ือเป็นฐานในการค านวณ จ านวน ๑ ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ตามยุทธศาสตร์ เนื่องจากมีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ก่อนที่จะมีการ
จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ท าให้ผลการจัดสรรมี
ความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย ร้อยละ ๐.๗๒ จึงท าให้ผลการด าเนินงานยังไม่บรรลุค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ จึงน ามา
ด าเนินการต่อในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

ตัวบ่งชี้ควำมเสี่ยง : ร้อยละเฉลี่ยการบรรลุเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน  ไม่น้อยกว่า           
ร้อยละ ๘๐  

ผู้รับผิดชอบหลัก : กองแผนงาน  
วิธีกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
๑. วิเคราะห์สภาพปัญหา และก าหนดแนวทางข้ันตอนการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการงบประมาณ

ของมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
๒. กองแผนงาน ร่วมกับคณะ/วิทยาลัยในการทบทวนตัวชี้วัดและผู้รับผิดชอบในแผนกลยุทธ์ทาง

การเงินมหาวิทยาลัย เพ่ือเพ่ิมรายได้ ลดรายจ่ายและบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
๓. คณะ/วิทยาลัย ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน และกองแผนงาน ด าเนินการก ากับติดตาม

การด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ในด้านการเพ่ิมรายได้ การลดรายจ่ายและการบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

๔. คณะ/วิทยาลัย รายงานผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเ งินมหาวิทยาลัย และกอง
แผนงาน น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย   

  
ประเด็นควำมเสี่ยงที่ ๓ : ควำมเสี่ยงด้ำนควำมปลอดภัยของอำคำรสถำนที่และกำรใช้งบประมำณ

ด้ำนอำคำรสถำนที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  เป็นประเด็นควำมเสี่ยงที่ยังไม่สำมำรถจัดกำรควำมเสี่ยงให้อยู่
ในระดับที่ยอมรับได้ ในปีงบประมำณ ๒๕๖๐ จึงน ำมำด ำเนินกำรต่อในปีงบประมำณ ๒๕๖๑ 

สำเหตุหรือปัจจัยที่ท ำให้เกิดควำมเสี่ยง : เนื่องจากแนวโน้มงบประมาณท่ีมหาวิทยาลัยจะได้รับจัดสรร
ด้านอาคารและสถานที่มีจ านวนลดลง โดยเฉพาะงบลงทุนเพ่ือการก่อสร้างอาคารใหม่ เนื่องจากจ านวน
นักศึกษาที่ลดลง ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพการใช้อาคารสถานที่ ดังนั้น  มหาวิทยาลัยจึงควรพิจารณา              
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การใช้พ้ืนที่ที่มีอยู่เดิม เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ น างบประมาณแผ่นดินที่ได้รับ
จัดสรรหรือเงินรายได้มหาวิทยาลัยมาใช้เพ่ือลงทุนก่อสร้างปรับปรุงอาคารต่างๆ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

ตัวบ่งชี้ควำมเสี่ยง : ระดับความส าเร็จของการจัดท าข้อเสนอเพ่ือการปรับปรุงอาคารสถานที่และการใช้
งบประมาณด้านอาคารสถานที่ให้เกิดประสิทธิภาพ ๕ ข้อ  

ผู้รับผิดชอบหลัก : ส านักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
วิธีกำรจัดกำรควำมเสี่ยง  
๑. ส ารวจอาคารสถานที่และวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้อาคารและสถานที่ 
๒. จัดท าข้อเสนอการปรับปรุงอาคารและสถานที่  
๓. ส านักงานบริหารกายภาพฯ จัดท าแบบรูปและประเมินราคา เพ่ือเสนอของบประมาณ 
๔. เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ ส านักงานบริหารกายภาพฯ ประชุมร่วมกับคณะ/วิทยาลัย/ส านัก 

เพ่ือชี้แจงงบประมาณ รวมทั้งกรณีที่จะต้องมีการปรับ/ลดงบประมาณในการด าเนินการปรับปรุงอาคารและ
สถานที ่

๕. ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามข้อเสนอการปรับปรุงอาคารและสถานที่ เสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานและงบประมาณ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

 
๒. แผนกำรปรับปรุงควบคุมภำยใน ระดับมหำวิทยำลัย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

แผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน ๒ ประเด็น
ความเสี่ยง โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

ประเด็นควำมเสี่ยงที่ ๑ : จ ำนวนกำรรับนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำไม่เป็นไปตำมแผนที่ก ำหนด 
เป็นประเด็นที่ยังไม่สำมำรถจัดกำรควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ในปีงบประมำณ ๒๕๖๐ จึงน ำมำ
ด ำเนินกำรต่อในปีงบประมำณ ๒๕๖๑ 

สำเหตุหรือปัจจัยที่ท ำให้เกิดควำมเสี่ยง : รูปแบบการประชาสัมพันธ์หลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษายัง
ไม่มีประสิทธิภาพ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไม่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนดส่งผล
ต่อภาพลักษณ์ของหลักสูตรท าให้จ านวนการรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาไม่เป็นไปเป้าหมายที่ก าหนด หลักสูตร
ได้รับผลกระทบ เช่น ไม่มีนักศึกษาเข้าศึกษา ขาดงบประมาณในการด าเนินงาน  ส่งผลต่อการบริหารจัดการ
หลักสูตรให้มีคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพที่ก าหนดไว้ 

ตัวบ่งชี้ควำมเสี่ยง : ร้อยละของจ านวนผู้เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาเทียบกับแผนการรับ
นักศึกษาใหม ่ร้อยละ ๓๐  

(ส านักงานบริหารบัณฑิตขอปรับลดค่าเป้าหมายตัวบ่งชี้ความเสี่ยงจากเดิม ที่ก าหนดร้อยละของจ านวน
ผู้เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาเทียบกับแผนการรับนักศึกษาใหม่ ร้อยละ ๕๐ ขอปรับเป็น “ร้อยละของ
จ านวนผู้เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาเทียบกับแผนการรับนักศึกษาใหม่ ร้อยละ ๓๐” เพ่ือให้สอดคล้อง
กับจุดคุ้มทุนของหลักสูตร ตามที่เสนอในที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ และด าเนินการจัดส่ง
บันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๒๙.๒๑/๑๑๙๘ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ขออนุมัติปรับเปลี่ยนค่าเป้าหมาย
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ตัวบ่งชี้ ประเด็นความเสี่ยงที่ ๑ ใน (ร่าง) แผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐) 
 ผู้รับผิดชอบหลัก : ส านักงานบริหารบัณฑิตศึกษา 
 ขัน้ตอน วิธีกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

๑. ส านักงานบริหารบัณฑิตศึกษา ประชุมร่วมกับคณะ/วิทยาลัย ในการพัฒนามาตรการ แนวทางในการ
ควบคุม ส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถส าเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษาท่ีก าหนด 

๒. พัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน
ของอาจารย์ที่ปรึกษาระดบับัณฑิตศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

๓. ประชาสัมพันธ์รูปแบบใหม่ แบบมุ่งเป้า โดยใช้สื่อทางเทคโนโลยี โดยเน้นประชาสัมพันธ์ศิษย์เก่าที่
ประสบความส าเร็จ 

๔. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาหลักสูตรใหม่ให้ทันสมัย และมีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน 
 
 ประเด็นควำมเสี่ยงที่ ๒ : ผลงำนวิจัย ไม่แล้วเสร็จตำมแผนที่ก ำหนด เป็นประเด็นที่ยังไม่สำมำรถ
จัดกำรควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ในปีงบประมำณ ๒๕๖๐ จึงน ำมำด ำเนินกำรต่อใน
ปีงบประมำณ ๒๕๖๑ 
 สำเหตุหรือปัจจัยที่ท ำให้เกิดควำมเสี่ยง : การติดตามผลการด าเนินงานด้านการวิจัยยังไม่เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ส่งผลให้ผลการติดตามผลงานวิจัย ที่แล้วเสร็จตามแผน
ที่ก าหนดยังต่ ากว่าเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยก าหนด อาจส่งผลต่อประสิทธิและประสิทธิผลการด าเนินงานใน
ภาพรวมของมหาวิทยาลัยและ มีผลกระทบต่อการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ตัวบ่งช้ีควำมเสี่ยง : จ านวนโครงการวิจัยที่ด าเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ ๘๐  
ผู้รับผิดชอบหลัก : ส านักส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ขั้นตอน วิธีกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
๑. ประชุมหัวหน้าโครงการวิจัยเพื่อชี้แจงแนวทางการด าเนินงานโครงการ และการใช้จ่ายงบประมาณ 
๒. ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณงวดที่ ๑ ส าหรับโครงการที่ได้รับการอนุมัติ 
๓. ติดตามการด าเนินงานผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)  รอบ ๖ เดือน และ

รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยฯ เพ่ือติดตามการด าเนินงานของนักวิจัย 
๔. จัดเวทีการน าเสนอความก้าวหน้าผลการด าเนินงานวิจัย โดยให้นักวิจัยมารายงานความก้าวหน้าด้วย

วาจา ภายหลังจากด าเนินงานแล้ว ๖ เดือน  
๕. รายงานการด าเนินโครงการวิจัยและการเบิกจ่ายต่อคณะกรรมการบริหารงานวิจัย รอบ ๙ เดือน  
๖. ติดตามผลการด าเนินงาน รอบ ๑๒ เดือน 
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บทที่ ๓   
กำรก ำกับติดตำมและประเมินผล 

๑. กำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงและแผนกำรปรับปรุงควบคุม
ภำยใน ระดับมหำวิทยำลัย และระดับคณะ/หน่วยงำน 

เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วย การก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
๒๕๔๔ ข้อ ๖ ต้องรายงานระบบการควบคุมภายในต่อส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ก าหนดมาตรฐานและตัวบ่งชี้การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นกรอบการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา โดย
ในตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ เกณฑ์ข้อ ๓ ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัย
เสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่ งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของ
สถาบันและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม  
 

๒. กรอบระยะเวลำกำรติดตำมและประเมินผล  
ก าหนดระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามรอบปีงบประมาณ โดยที่ผู้รับผิดชอบ

ร่วม จะต้องจัดส่งรายงานผลการด าเนินงานยังผู้รับผิดชอบหลัก และผู้รับผิดชอบหลัก จะต้องรายงานผลการ
ด าเนินงานมายังกองแผนงาน ภายใน ๕ วันท าการ ภายหลังสิ้นไตรมาส โดยก าหนดการติดตามและประเมินผล 
จ านวน ๓ ครั้ง คือ   

ครั้งที่ ๑ ณ สิ้นไตรมาส ๒ (ณ ๓๑ มีนาคม)   
ครั้งที่ ๒ ณ สิ้นไตรมาส ๓ (ณ ๓๐ มิถุนายน) 
ครั้งที่ ๓ ณ สิ้นไตรมาส ๔ (ณ ๓๐กันยายน/สิ้นปีงบประมาณ)  

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

ส าหรับ แนวทางการก ากับติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นระยะเวลาที่ก าหนดนั้น หากภายหลังสิ้นไตรมาส 
๑๐ วันท าการ ผู้รับผิดชอบหลักยังไม่จัดส่งข้อมูลผลการด าเนินงานมายังกองแผนงาน จะด าเนินการจัดท าบันทึก
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