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คํานํา 

 
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได(คํานึงถึงความสําคัญของการบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายใน เพ่ือให(สามารถบ/งชี้เหตุการณ2ท่ีอาจเกิดข้ึนและมีผลกระทบต/อองค2กร และสามารถจัดการให(อยู/ใน
ระดับที่องค2กรยอมรับ เพ่ือให(ได(รับความม่ันใจอย/างสมเหตุสมผลในการบรรลุวัตถุประสงค2ท่ีองค2กรกําหนดไว( 
เป5นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว/าด(วยการตรวจเงินแผ/นดิน พ.ศ. 
2542  มาตรา 15  (3) (ก) โดยมีวัตถุประสงค2เพ่ือให(หัวหน(าหน/วยงานภาครัฐนํามาตรฐานการควบคุมภายในที่
กําหนดไปใช(เป5นแนวทางสําหรับการจัดวางระบบการควบคุมภายในให(มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ และสอดรับ
กับตัวบ/งชี้และเกณฑ2ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษาท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) กําหนด 

“แผนการบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในสํานักงานอธิการบดี ประจําป�
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ” จึงเป5นเอกสารสําคัญท่ีได(จากกระบวนการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในของ
สํานักงานอธิการบดีท่ีจัดทําข้ึน เพ่ือเป5นแผนการดําเนินการจัดการความเสี่ยงตามกิจกรรม/แนวทางที่กําหนด ซ่ึง
จะส/งผลให(การดําเนินงานตามภารกิจด(านต/างๆ บรรลุเปFาหมายท่ีกําหนด รวมทั้งการบริหารจัดการภายใน
สํานักงานอธิการบดีเป5นไปอย/างมีประสิทธิภาพต/อไป 

 
 

           คณะทํางานบริหารความเสี่ยงระดับสํานักงานอธิการบดี 
             กุมภาพันธ2  2558 
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บทสรุปสําหรับผู*บริหาร 

 
สํานักงานอธิการบดีได(ดําเนินการตามระบบการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ที่มหาวิทยาลัย

กําหนดตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซ่ึงเป5นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายใน และตัวบ/งชี้การประกันคุณภาพ
ภายในของระดับสํานักงานอธิการบดีในตัวบ/งชี้ท่ี  2.5 ระบบบริหารความเสี่ยง และ ในตัวบ/งชี้ ตัวบ/งชี้ที่ 5.1 การ
บริหารของสถาบันเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธ2ตามพันธกิจ กลุ/มสถาบัน และเอกลักษณ2ของสถาบัน โดย
ดําเนินการระบุและวิเคราะห2ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญเสี่ยง จัดทําแผนบริหารความ
เสี่ยงและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน เพื่อจัดการให(ความเสี่ยงอยู/ในระดับท่ียอมรับได( แล(วดําเนินการตาม
แผนที่กําหนด โดยมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนที่กําหนดอย/างต/อเนื่อง 

จากการติดตามผลการดําเนินงาน การบริหารความเสี่ยงในระดับสํานักงานอธิการบดี ในรอบวันท่ี 30 
สิงหาคม 2557 และรอบวันท่ี  30  กันยายน  2557 ซ่ึงได(ผ/านความเห็นชอบจากคณะทํางานด(านการบริหารความ
เสี่ยง ระดับสํานักงานอธิการบดี และจากผลการดําเนินงานยังมีการดําเนินกิจกรรมไม/ครบถ(วน จึงยกมาดําเนินการ
ต/อในป�งบประมาณ  2558  

ในการกําหนดแนวทางการจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ป�งบประมาณ  พ.ศ. 2558 คณะทํางานบริหารความเสี่ยงในระดับสํานักงาน  ได(มีการพิจารณาให(ความเห็นชอบ 
ในการประชุมคร้ังท่ี 4/2557 ในวันท่ี 13  พฤศจิกายน  2557  ในการกําหนดแผนการบริหารความเสี่ยงและ
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ในระดับสํานักงานอธิการบดี ประจําป�  2558 หลังจากน้ันได(ดําเนินการสรุป
ความเสี่ยงจากการวิเคราะห2และประเมินความเสี่ยง ในระดับสํานักงานอธิการบดี นําเสนอต/อคณะกรรมการประจํา
สํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 11/2557 วันพุธที่ 19 พฤศจิกายน  2557 ได(มีมติเห็นชอบแนวทางการกําหนด
แผนการบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน   

ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2558  เม่ือวันที่ 21  มกราคม 2558  คณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี
ได(เห็นชอบ(ร/าง)แผนการบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  โดยมีข(อเสนอแนะและให(ผู(ที่
เก่ียวข(องปรับระยะเวลาและกิจกรรมในการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุม
ภายใน และได(กําหนดแผนการบริหารความเสี่ยงของสํานักงานอธิการบดี ประจําป�งบประมาณ 2558   มีจํานวน 3
ความเสี่ยง และแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน  ประจําป�งบประมาณ 2558 มีจํานวน 5 ความเสี่ยง  ซ่ึงได(จาก
การพิจารณาผลการดําเนินงานในรอบป�ที่ผ/านมาและครอบคลุมการดําเนินงานด(านต/างๆ ตามบริบทของสํานักงาน
อธิการบดี สํานักงานอธิการบดีได(กําหนดแผนการจัดการความเสี่ยงเป5น 2  ส/วน คือ  

1. กําหนดแผนการบริหารความเส่ียง เพื่อจัดการความเสี่ยงที่มีระดับสูงและสูงมาก  ซ่ึงเป5นความเสี่ยง
ทีส/งผลกระทบต/อภาพลักษณ2และการดําเนินงานของสํานักงานอธิการบดี จํานวน  3  ความเสี่ยง ดังน้ี 
  1.1  ความเสี่ยงด(าน การเงิน งบประมาณ ความเสี่ยง “ยังไม/มีระบบการนําข(อมูลทางการเงินไปใช(ใน
การวิเคราะห2ค/าใช(จ/าย และวิเคราะห2สถานะทางการเงินและความม่ันคงของสํานักงานอธิการบดีอย/างต/อเนื่อง 
     1.2  ความเสี่ยง ด(านยุทธศาสตร2หรือกลยุทธ2ของสํานักงานอธิการบดี ความเส่ียง “ระบบการจัดทํา
แผนกลยุทธ2ของสํานักงานอธิการบดียังขาดความชัดเจนและขาดความเชื่อมโยงการดําเนินงานไปสู/ผู(ปฏิบัติ” 
  1.3  ความเส่ียงด(านระบบงาน  ความเสี่ยง “ผู(บริหารยังไม/มีระบบการกํากับ ติดตามและประเมินผล 
การดําเนินงานตามท่ีมอบหมายรวมท้ังสื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของสํานักงานอธิการบดีไปยังบุคลากรใน
สํานักงาน” 



 

ค |แผนบริหารความเส่ียงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน สํานักงานอธิการบดี ป�งบประมาณ 2558 
 

2. กําหนดแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  เพ่ือจัดการความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงปานกลาง
โดยมีจํานวน 5 ความเสี่ยง  ดังนี้ 

2.1 ความเสี่ยงในด(านการเสื่อมสภาพของอาคารและระบบสาธารณูปโภคของสํานักงาน 
อธิการบดี 

2.2 ความเสี่ยงในด(านยังไม/มีการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการระหว/างหน/วยงานภายใน
สํานักงานอธิการบดี  

2.3 บุคลากรผู(ปฏิบัติงานด(านพัสดุบางส/วนไม/ปฏิบัติตามระเบียบให(เป5นแนวทางเดียวกัน  
2.4 รหัสรายจ/าย ในระบบ UBUFMIS ยังไม/เชื่อมโยงกับการบันทึกบัญชี  
2.5 การใช(จ/ายงบประมาณของสํานักงานอธิการบดียังไม/เป5นไปตามแผนปฏิบัติการและแผนการ

ใช(จ/ายงบประมาณที่กําหนด  
 สํานักงานอธิการบดี ได(กําหนดระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการ
ความเสี่ยงข(างต(น ภายใต(ปฏิทินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และแบบรายงานผลการดําเนินงาน 
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด เพ่ือให(หน/วยงานภายในสํานักงานอธิการบดีที่รับผิดชอบการดําเนินงานตามแผน
นําไปใช(เป5นแนวทางการดําเนินงาน อันจะส/งผลให(การดําเนินงานของทุกหน/วยงาน และในภาพรวมของสํานักงาน
อธิการบดีเป5นไปอย/างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต/อไป 
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บทที่ 1  
นโยบายการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของสํานักงานอธิการบดี 

 

ความเป/นมาและความสําคัญของการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน 
การบริหารความเสี่ยง (Enterprise Risk Management) คือ กระบวนการท่ีปฏิบัติโดยคณะกรรมการ

บริษัท ผู(บริหารและบุคลากรทุกคนในองค2กรเพ่ือช/วยในการกําหนดกลยุทธ2และดําเนินงาน โดยกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงได(รับการออกแบบเพ่ือให(สามารถบ/งช้ีเหตุการณ2ท่ีอาจเกิดข้ึนและมีผลกระทบต/อองค2กร และ
สามารถจัดการความเสี่ยงให(อยู/ในระดับที่องค2กรยอมรับ เพ่ือให(ได(รับความม่ันใจอย/างสมเหตุสมผลในการบรรลุ
วัตถุประสงค2ที่องค2กรกําหนดไว(  (กรอบการบริหารความเสี่ยงขององค2กร: Committee of Sponsoring 
Organisations of The Treadway Commission,2547) 

คณะกรรมการตรวจเงินแผ/นดินได(กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายในตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว/าด(วยการตรวจเงินแผ/นดิน พ.ศ. 2552 มาตรา 15  (3) (ก) โดยมีวัตถุประสงค2เพ่ือให(หัวหน(า
หน/วยงานภาครัฐนํามาตรฐานการควบคุมภายในที่กําหนดไปใช(เป5นแนวทางสําหรับการจัดวางระบบการควบคุม
ภายใน  ซ่ึงจะเป5นรากฐานไปสู/การบรรลุวัตถุประสงค2ของหน/วยงาน 3  ประการ คือ 1) เกิดประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพของการดําเนินงาน 2) สร(างความเชื่อถือของรายงานทางการเงิน 3) ทําให(มีการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได(กําหนดมาตรฐานและตัวบ/งชี้การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน เพ่ือให(สถาบันอุดมศึกษาใช(เป5นกรอบการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยในตัวบ/งชี้ที่ 
7.4 กําหนดให(สถาบันอุดมศึกษามีการนําระบบการบริหารความเสี่ยงมาใช(ในกระบวนการบริหารการศึกษา เพื่อ
ลดมูลเหตุของแต/ละโอกาสที่องค2กรจะเกิดความเสียหาย โดยคํานึงถึงการบรรลุเปFาหมายขององค2กรตาม
ยุทธศาสตร2หรือกลยุทธ2เป5นสําคัญ 

ดังนั้น สํานักงานอธิการบดี จึงได(มีการดําเนินงานด(านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ตาม
นโยบายที่มหาวิทยาลัยกําหนด ซ่ึงสอดรับกับเกณฑ2มาตรฐานดังกล/าว โดยคาดหวังว/าจะบังเกิดผลดีต/อการบรรลุ
เปFาหมายของการดําเนินภารกิจด(านต/างๆ ของสํานักงานอธิการบดีและมหาวิทยาลัยต/อไป 

แนวทางการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในของสํานักงานอธิการบด ี

สํานักงานอธิการบดี ได(กําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน โดยให(สํานักงาน
อธิการบดีดําเนินการตามนโยบายที่มหาวิทยาลัยกําหนด และให(คณะทํางานด(านการบริหารความเสี่ยงของ
สํานักงานอธิการบดี เป5นผู(กําหนดดูแล เพ่ือเสนอต/อคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี พิจารณาให(ความ
เห็นชอบ ซ่ึงแนวทางการวิเคราะห2และประเมินความเสี่ยง และปฏิทินการบริหารความเสี่ยง ของสํานักงาน
อธิการบดี ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558  เป5นดังนี้ 

  1.  แนวทางการวิเคราะห0และประเมินความเส่ียงสํานักงานอธิการบดี ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 
2558 
   คณะทํางานด(านการบริหารความเสี่ยงของสํานักงานอธิการบดี (ตามคําสั่งแต/งต้ังคณะทํางาน
ต/างๆ สํานักงานอธิการบดี (ชุดเดิม) เป5นคณะบุคคลผู(รวบรวมและรายงานผลการดําเนินงานในรอบป�ที่ผ/านมาของ
แผนบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน ไปพิจารณาถึงโอกาสและผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน รวมทั้งให(สรุปแนว
ทางการบริหารความเสี่ยง เพ่ือเสนอคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดีพิจารณาให(ความเห็นชอบ 
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1) หลักเกณฑ2ในการประเมินความเส่ียงให(พิจารณาตามหลักเกณฑ2การพิจารณาระดับความเสี่ยง
และ Risk Matrix สําหรับวัดระดับความเสี่ยง เป5นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ดังนี้ 

(1) หลักเกณฑ2การพิจารณาระดับความเสี่ยง 

การพิจารณา 
ระดับคะแนน 

1=ต่ํามาก 2=ต่ํา 3=ปานกลาง 4=สูง 5=สูงมาก 
1. โอกาสของการเกิดความเสี่ยง (Likelihood: L) 
(1) โอกาสท่ีจะเกิดเชิงคุณภาพ มีโอกาสเกิดในกรณี

ยกเว(น 
อาจมีโอกาสเกิดแต/

นานๆ คร้ัง 
มีโอกาสเกิดบางคร้ัง มีโอกาสในการเกิด

ค/อนข(างสูงหรือบ/อยๆ 
มีโอกาสในการเกิด

เกือบทุกคร้ัง 

(2) โอกาสท่ีจะเกิดเชิงปริมาณ 10% 20% 50% 70% 80% 

  5 ป�ต/อคร้ัง 2-3 ป�ต/อครั้ง 1 ป�ต/อคร้ัง 1-6 เดือนต/อครั้งแต/ไม/
เกิน 5 คร้ัง 

1 เดือนต/อครั้งหรือ
มากกว/า 

2. ความรุนแรง/ผลกระทบของความเสี่ยง (Consequences: C/ Impact: I) 
(1) ด(านทรัพย2สิน/ เงิน และ

ทรัพยากร 

สูญเสียทรัพย2สิน
เล็กน(อย/ ไม/เกิน 

10,000 บาท 

สูญเสียทรัพย2สิน
พอสมควร/ > 10,000 

- 50,000 บาท 

สูญเสียทรัพย2สินมาก/ 
> 50,000 - 2.5 แสน

บาท 

สูญเสียทรัพย2สินมาก/ 
> 2.5 แสนบาท - 10 

ล(านบาท 

สูญเสียทรัพย2สินอย/าง
มหันต2/ > 10 ล(านบาท 

(2) ต/อองค2กรด(านเวลา ทําให(เกิดความล/าช(า
ของโครงการ ไม/เกิน 

1.5 เดือน 

ทําให(เกิดความล/าช(า
ของโครงการ มากกว/า 
1.5 เดือน ถึง 3 เดือน 

ทําให(เกิดความล/าช(า
ของโครงการ มากกว/า 
3 เดือน ถึง 4.5 เดือน 

ทําให(เกิดความล/าช(า
ของโครงการ มากกว/า 
4.5 เดือน ถึง 6 เดือน 

ทําให(เกิดความล/าช(า
ของโครงการ มากกว/า 

6 เดือน 

(3) ด(านการปฏิบัติงานและวินัย
บุคลากร 

ไม/สะดวกต/อการ
ปฏิบัติงานนาน ๆ ครั้ง 

ไม/สะดวกต/อการ
ปฏิบัติงานบ/อยคร้ัง 

ถูกทําทัณฑ2บน คุณภาพ
ชีวิต และบรรยากาศ
การปฏิบัติงานที่ไม/

เหมาะสม 

ถูกลงโทษทางวินัย ตัด
เงินเดือน ไม/ได(ข้ึน

เงินเดือน 

ถูกเลิกจ(างออกจากงาน 
และอันตรายต/อร/าง
กายและชีวิตโดยตรง 

(4) ด(านความปลอดภัยต/อชีวิต  ไม/มีการบาดเจ็บรุนแรง มีการบาดเจ็บรุนแรง มีการบาดเจ็บสาหัสถึง
ข้ันหยุดงาน/หยุดเรียน 

มีการบาดเจ็บสาหัสถึง
ข้ันพักงาน/พักการ

เรียน 

มีการบาดเจ็บถึงข้ัน
เสียชีวิต 

  ไม/มีการเจ็บปqวย แต/ทํา
ให(เกิดความรําคาญใจ

เล็กน(อย 

มีการเจ็บปqวยเล็กน(อย 
ไม/รุนแรง สามารถ

หายเองได( 

มีการเจ็บปqวย ต(องเข(า
รับการรักษา และหาย

จากการเจ็บปqวย 

มีการเจ็บปqวยเร้ือรัง 
ต(องเข(ารับการรักษา

อย/างต/อเน่ือง 

มีการเจ็บปqวยถึงข้ัน
เสียชีวิต 

(5) ด(านชือ่เสียง/ภาพลักษณ2
ของหน/วยงาน 

มีการโจษถึง
มหาวิทยาลัยในทางไม/

ดี 

มีข/าวเชิงลบในสิ่งพิมพ2 มีการพาดหัวข/าวใน
หน(าหนังสือพิมพ2 วิทยุ 

โทรทัศน2 ในเชิงลบ 

ผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของสมศ. ตํ่า

กว/า 3.51 

คณะวิขา และ
มหาวิทยาลัยไม/ได(รับ
การรับรองคุณภาพ 

  - - พาดหัวข/าวในหน(า
หนังสือพิมพ2.วิทยุ.
โทรทัศน2,ในเชิงลบ 

พาดหัวข/าวในหน(า
หนังสือพิมพ2วิทยุ,

โทรทัศน2ในเชิงลบ 1 
วันอย/างต/อเนื่อง 

พาดหัวข/าวในหน(า
หนังสือพิมพ2,วิทยุ,
โทรทัศน2ในเชิงลบ 

มากกว/า 1 วัน อย/าง
ต/อเนื่อง 

(6) ด(านกฎ ระเบียบ สัญญา
และข(อบังคับ 

มูลค/าความสูญเสีย/ 
เสียค/าปรับไม/เกิน 1 

แสนบาทต/อป� 

มูลค/าความสูญเสีย/ 
เสียค/าปรับไม/เกิน 5 

แสนบาทต/อป� 

มูลค/าความสูญเสีย/ 
เสียค/าปรับไม/เกิน 1 

ล(านบาทต/อป� 

มูลค/าความสูญเสีย/ 
เสียค/าปรับไม/เกิน 2 

ล(านบาทต/อป� 

มูลค/าความสูญเสีย/ 
เสียค/าปรับต้ังแต/ 2 

ล(านบาทต/อป� 

(7) ต/อองค2กรด(านการ
ดําเนินงานตามเกณฑ2
มาตรฐาน 

เป5นไปตามเกณฑ2
มาตรฐานที่กําหนด

อย/างสมบูรณ2 

เป5นไปตามเกณฑ2
มาตรฐาน บางส/วน

และสามารถ
ปฏิบัติงานได(ตาม
ความเหมาะสม 

ไม/เป5นไปตามเกณฑ2
มาตรฐาน แต/ไม/

ก/อให(เกิดความเสียหาย
ให(องค2กร 

ไม/เป5นไปตามเกณฑ2
มาตรฐาน และ

ก/อให(เกิดความเสียหาย
ให(องค2กรเล็กน(อย 

ไม/เป5นไปตามเกณฑ2
มาตรฐานที่กําหนด 
และก/อให(เกิดความ
เสียหายให(กับองค2กร

อย/างรุนแรง 

(8) ต/อองค2กรด(านการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

ได(คะแนนอยู/ในช/วง 
4.51 - 5 

ได(คะแนนอยู/ในช/วง 
3.51 - 4.5 

ได(คะแนนอยู/ในช/วง 
2.51 - 3.5 

ได(คะแนนอยู/ในช/วง 
1.5 - 2.5 

ได(คะแนนอยู/ในช/วง 0 - 
1.5 

(9) ต/อองค2กรด(านการ
ดําเนินงานตามภารกิจของ
องค2กร (ด(านยุทธศาสตร2) 

การดําเนินงานเป5นไป
ด(วยความเรียบร(อย

และบรรลุเปFาหมายที่
กําหนด 

บรรลุเปFาหมายที่
กําหนด การ

ดําเนินงานเพียง
บางส/วนยังพบ

ข(อผิดพลาดหรือมี
ปrญหาอุปสรรค 

ไม/บรรลุเปFาหมายที่
กําหนดเพียงเล็กน(อย 
แต/การดําเนินงาน
เป5นไปด(วยความ

เรียบร(อย 

การดําเนินงานยังมี
ข(อผิดพลาด มีปrญหา

อุปสรรค และไม/เป5นไป
ตามเปFาหมายท่ีกําหนด

เล็กน(อย 

การดําเนินงานยังมี
ข(อผิดพลาด มีปrญหา

อุปสรรค และไม/เป5นไป
ตามเปFาหมายที่กําหนด 

เกิดผลเสียหายต/อ
องค2กรอย/างมาก 
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(2) Risk Matrix สําหรับวัดระดับความเสี่ยง 

 

ผล
กร

ะท
บ 

(C
) 

5 10 15 20 25 

4 8 12 16 20 

3 6 9 12 15 

2 4 6 8 10 

1 2 3 4 5 

 โอกาส ( L ) 

    ระดับความเสี่ยง เป5นดังน้ี 

สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ํา 

 
2.) การจัดลําดับความเสี่ยง พิจารณาจากระดับความเสี่ยง ผลกระทบของความเสี่ยงที่มีต/อสํานักงาน  

อธิการบดี และลักษณะของการจัดการความเสี่ยง เพ่ือเป5นข(อมูลประกอบการพิจารณากําหนดแผนการจัดการ
ความเสี่ยง ดังน้ี 

(1) กําหนดเป5นแผนการบริหารความเสี่ยง เพ่ือจัดการความเสี่ยงที่มีระดับสูงและสูงมาก  ซ่ึงเป5น
ความเสี่ยงที่ส/งผลกระทบต/อภาพลักษณ2  และการดําเนินงานของสํานักงานอธิการบดี และนโยบายของ
มหาวิทยาลัย  

(2) กําหนดเป5นแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน เพ่ือจัดการความเสี่ยงที่มีระดับปานกลาง 
ซ่ึงเป5นความเสี่ยงที่สามารถจัดการโดยกระบวนการภายในของหน/วยงานที่เก่ียวข(องท่ีมีอยู/แล(ว 
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2. ข้ันตอนการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในของสํานักงานอธิการบดี ประจําป งบประมาณ 
พ.ศ. 2558 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 
 

          

 

 

 

                        

  วัตถุประสงค2การดําเนินงานของสํานักงานอธิการบดี 

    ผลการดําเนินงานด(านต/างๆ ตามวัตถุประสงค2 

ผลการจัดการความเส่ียง
ป�งบประมาณ ๒557 
-ตามแผนการบริหารความเสี่ยง 
-ตามแผนการปรับปรุงควบคุม

ข(อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการตรวจประเมิน
การประกันคุณภาพในระดับ
มหาวิทยาลัย 

นโยบายจากสภามหาวิทยาลัย  

  ความเส่ียงของสํานักงานอธิการบดีประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 
   

วิเคราะห2และประเมินความเสี่ยง 
-จัดลําดับความเส่ียง 

รายงานการติดตามและประเมินผล 
 คร้ังท่ี 1 (ภายในเดือนเมษายน 2558) 

รายงานการติดตามและประเมินผล 
คร้ังท่ี 2  ประเมินผลการจัดการและบริหาร
ความเส่ียง (ภายในเดือน ตุลาคม 2558) 

แผนบริหารความเส่ียง ประจําป�
งบประมาณ 2558 

แผนปรับปรุงการควบคุมภายในประจําป�
งบประมาณ พ.ศ.2558 

รายงานการติดตามและประเมินผล คร้ังท่ี 1 
(ภายในเดือนเมษายน 2558 ) 

รายงานติดตามและประเมินผล คร้ังท่ี 2 
ประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
(ภายในเดือนตลุาคม 2558 ) 
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3. ปฏิทินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของสํานักงานอธิการบดี ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2558   
 ปฏิทินการการดําเนินงานในภาพรวม 

 ปฏิทินการดําเนินงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งหน/วยงาน สามารถปรับใช(ตามความเหมาะสม ดังนี้ 

ลํา 
ดับ 
ที่ 

กระบวนการ/กิจกรรมการดําเนินการ 
ด*านบริหารความเสี่ยง  

ป งบประมาณ 
กNอนหน*า 

ป งบประมาณถัดไป 

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

1 ขั้นที่ 1 การกําหนดวัตถุประสงค0ของหนNวยงาน                               

   - กําหนดวัตถุประสงค2ของหน/วยงาน และกําหนดหรือทบทวนนโยบาย/แนวทางการดําเนินงาน �                       �     

   - ศึกษาผลการดําเนินงาน : 
    1) ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานที่กําหนด ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และผล
การประเมินจากหน/วยงานที่เกี่ยวข(อง 
    2) ผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
    3) ผลการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
    4) ผลการประเมินสภาพแวดล(อมของหน/วยงานตามความเชื่อมโยงวัตถุประสงค2 ขั้นตอนการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยกับมาตรฐานการควบคุมภายในและการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

� � �             � � � 

2 ขั้นที่ 2 การระบุและวิเคราะห0ความเสี่ยง 
 - ดําเนินการวิเคราะห2และระบุความเสี่ยง และจัดลําดับความสําคัญของปrจจัยเสี่ยง 

  �   �                      

3 ขั้นที่ 3 การประเมินระดับความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยง  
 - การประเมินระดับความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยง 

  �   �                     

4 ขั้นที่ 4 การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน                           

   - จัดทําแผนการบริหารความเสี่ยง และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน และสื่อสารแผน     �                       

   - ดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง     � � � � � � � � � � � � 

5 ขั้นที่ 5 การติดตามและประเมินผล 
 - การดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

 

 

    

 

   � 

(ครั้งที่ 
1) 

   � 

(ครั้งที่ 
2) 

 

  

� 

(ครั้งที่ 
3) 
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ปฏิทินการดําเนินงาน  
ลําดับ 

ที่ 
กิจกรรมการดําเนนิการ รายละเอียดกิจกรรม ชNวงเวลา 

ดําเนินการ 
ผู*รับผดิชอบ 

1 กําหนดนโยบาย/แนวทางการดําเนินงาน 
(ถ(ามีการปรับปรุง) 

ด(านการควบคุมภายใน 
 -  กําหนดนโยบายตามแนวทางที่สํานักงานตรวจเงินแผ/นดิน 
ด(านการบริหารความเสี่ยง  
- กําหนดนโยบาย/แนวทางการดําเนินงาน  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดีครั้งที่ 
3/2557 วันที่ 27 มีนาคม 2557ได(มีมติเห็นชอบให(คณะทํางานบริหารความเสี่ยงนํารายงานผลการประเมิน
ประกันคุณภาพภายในสํานักงานอธิการบดีและหน/วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ2ในสํานักงาน
อธิการบดี มาทบทวนการประเมินความเสี่ยงของสํานักงานอธิการบดี กองแผนงานได(นําผลการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพภายใน สาํนักงานอธิการบดี ป� 2556 มาดําเนินการวิเคราะห2และระบุความเสี่ยง 
ประเมินโอกาสและผลกระทบ จัดลําดับความสําคัญ โดยผ/านความเห็นชอบจากคณะทํางานด(านบริหาร
ความเสี่ยง (เนื่องจากแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายนอกเป5นแผนที่กําหนดใน
ป� 2557 แต/ดาํเนินการตามกิจกรรมไม/ครบถ(วน จึงยกมาดําเนินการต/อในป�งบประมาณ 2558 แต/มีการ
ปรับปรุงกระบวนการควบคุมกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและการปรับปรุงควบคุมภายในเพิ่มเติมใน
ป�งบประมาณ 2558 ) 

กันยายน 2557 กองแผนงาน 

2 ศึกษาผลการดําเนินงานของมหาวทิยาลัย 
เพื่อระบุปrญหา/อุปสรรค จากการดําเนินงาน 

 - ศึกษา รวบรวมผลการดําเนินงานด(านต/างๆ ของมหาวิทยาลัยจากหน/วยงานที่เกี่ยวข(อง กันยายน 2557- ตุลาคม 
2557 

กองแผนงาน 

3 วิเคราะห2และระบุความเสี่ยง และจัดลําดับ
ความสําคญัของปrจจัยเสี่ยง 

ด(านการควบคุมภายใน  
 - ประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐานการควบคุมภายใน 5 ด(าน 
ด(านการบริหารความเสี่ยง 
- พิจารณาความเสี่ยงระดับมหาวทิยาลัยในส/วนที่เกี่ยวข(องกับสํานักงานอธิการบดี 
 - ประชุมคณะทํางานด(านการบริหารความเสี่ยงของสํานักงานอธิการบดี เพื่อวิเคราะห2 ประเมินความเสี่ยง 
และกําหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยง 

พฤศจิกายน 2557 
 
 
 
 13  พฤศจิกายน 2557 

กองแผนงาน 
 
 
 
กองแผนงาน 

4 ประเมินระดับความเสี่ยงและจัดลําดับ
ความสําคญัของความเสี่ยง 



 

7 |แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน สํานักงานอธิการบดี ป�งบประมาณ 2558 
 

ลําดับ 
ที่ 

กิจกรรมการดําเนนิการ รายละเอียดกิจกรรม ชNวงเวลา 
ดําเนินการ 

ผู*รับผดิชอบ 

5 จัดทําแผนการบริหารความเสี่ยง/แผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน 

 - กองแผนงาน จัดทําร/างแผนบริหารความเสี่ยงของสํานักงานอธิการบดี ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 
และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของสํานักงานอธิการบด ีประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558  ตามมติ
ที่ประชุมคณะทํางานด(านการบริหารความเสี่ยงของสํานักงานอธิการบดี 
 - เสนอร/างแผนบริหารความเสี่ยงของสํานักงานอธิการบดี ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 และแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายในของสํานักงานอธิการบดี ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558  ต/อคณะกรรมการ
ประจําสํานักงานอธิการบดี 
 - กองแผนงานปรับปรุงแผนฯ ตามข(อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี 
 - กองแผนงานแจ(งเวียนแผนฯ ที่กําหนด ให(ทุกหน/วยงาน (ที่เกี่ยวข(อง) รับทราบและดําเนินการ 

มกราคม – กุมภาพันธ2 2558  
 
 
 
21  มกราคม 2558 
29  มกราคม 2558  
     กุมภาพันธ2 2558 

กองแผนงาน 
 
 
กองแผนงาน 
กองแผนงาน 
กองแผนงาน 
กองแผนงาน 

6 ดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง/
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

 - ทุกหน/วยงาน (ที่เกี่ยวข(อง) ดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงของสํานักงานอธิการบดี ประจําป�
งบประมาณ พ.ศ. 2558  และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของสํานักงานอธิการบดี ประจําป�
งบประมาณ พ.ศ. 2558  ที่กําหนด 

1 เมษายน - 30 กันยายน 
2558 

ทุกหน/วยงาน(ที่
เกี่ยวข(อง) 

7 
 
 

 

ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนการบริหารความเสี่ยง/แผนการควบคุม
ภายใน เพื่อประเมินผลการบริหารความ
เสี่ยง และกําหนดแนวทางแก(ไขความเสี่ยง 
รวมทั้งปรับแผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อ
ประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป�
งบประมาณต/อไป 
 

ครั้งที่ 1 
 - กองแผนงาน แจ(งคณะ/หน/วยงาน (ที่เกี่ยวข(อง) รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง/ 
แผนการควบคุมภายในของสํานักงานอธิการบดี ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558  (ครั้งที่ 1) 

 
  เมษายน 2558 

 
กองแผนงาน 

 - หน/วยงาน (ที่เกี่ยวข(อง) ส/งรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง/แผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายในของสํานักงานอธิการบดี  ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 (ครั้งที่ 1) ให(กองแผนงาน 

 เมษายน  2558 กองแผนงาน 

 - กองแผนงาน สรุปรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง/แผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายในของสํานักงานอธิการบดี  ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 (ครั้งที่ 1) 

  พฤษภาคม 2558 กองแผนงาน 



 

8 |แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน สํานักงานอธิการบดี ป�งบประมาณ 2558 
 

ลําดับ 
ที่ 

กิจกรรมการดําเนนิการ รายละเอียดกิจกรรม ชNวงเวลา 
ดําเนินการ 

ผู*รับผดิชอบ 

7 
(ต/อ) 

  - เสนอรายงานผลการติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง/แผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายในของสํานักงานอธิการบดี  ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 (ครั้งที่ 1) ต/อที่ประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี เพื่อพิจารณาให(ความเห็นชอบและพิจารณาให(ข(อเสนอแนะ 

 กรกฎาคม 2558 กองแผนงาน 

 

 - กองแผนงานแจ(งเวียนข(อเสนอแนะและแนวทางการดําเนินงาน ตามข(อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประจําสํานักงานอธิการบดี ให(คณะ/หน/วยงาน (ที่เกี่ยวข(อง) รับทราบและดําเนินการ 

  สิงหาคม 2558 กองแผนงาน 

 

 - กองแผนงานและหน/วยงาน (ที่เกี่ยวข(อง) นําข(อเสนอแนะและแนวทางการดําเนินงาน ตามข(อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี  ไปปรับแผนการจัดการความเสี่ยง หรือนําไปประกอบการ
กําหนดแผนปฏิบัติการและแผนการใช(จ/ายงบประมาณ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558   ต/อไป 

     กรกฎาคม -  
   กันยายน 2558  

ทุกหน/วยงาน 
ที่เกี่ยวข(อง 

  ครั้งที่ 2 
 - กองแผนงาน แจ(งคณะ/หน/วยงาน (ที่เกี่ยวข(อง) รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง/
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของสํานักงานอธิการบด ี ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558  (ครั้งที่ 2) 

 
    สิงหาคม 2558 

 
กองแผนงาน 

   - หน/วยงาน (ที่เกี่ยวข(อง) ส/งรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง/แผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายในของสํานักงานอธิการบดี  ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558  (ครั้งที่ 2) ให(กองแผนงาน 

   กันยายน  2558 กองแผนงาน 

   - กองแผนงาน สรุปรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง/แผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายในของสํานักงานอธิการบดี  ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558  (ครั้งที่ 2) 

  กันยายน  2558 กองแผนงาน 

  - เสนอรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง/แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของ
สํานักงานอธิการบดี  ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558  (ครั้งที่ 2) ต/อที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
สํานักงานอธิการบดี เพื่อพิจารณาให(ความเห็นชอบและพิจารณาให(ข(อเสนอแนะ และพิจารณากําหนด/
ทบทวนนโยบายหรือแนวทางการบริหารความเสี่ยงของสํานักงานอธิการบดี 
 
 
 
 
 
 

   กันยายน 2558 กองแผนงาน 
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ลําดับ 
ที่ 

กิจกรรมการดําเนนิการ รายละเอียดกิจกรรม ชNวงเวลา 
ดําเนินการ 

ผู*รับผดิชอบ 

   - กองแผนงานแจ(งเวียนข(อเสนอแนะและแนวทางการดําเนินงาน ตามข(อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประจําสํานักงานอธิการบดี ให(ทุกหน/วยงาน (ที่เกี่ยวข(อง) รับทราบและดําเนินการ 

    ตุลาคม  2558 กองแผนงาน 

   - กองแผนงานและหน/วยงาน (ที่เกี่ยวข(อง) นําข(อเสนอแนะและแนวทางการดําเนินงาน ตามข(อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการฯ ข(างต(น ไปประกอบการวิเคราะห2ความเสี่ยง/ประเมินผลการควบคุมภายใน ในรอบ
ป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 หรือนําไปประกอบการพิจารณาปรับแผนปฏิบัติการและแผนการใช(จ/าย
งบประมาณ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 ต/อไป 

   พฤศจิกายน 2558 ทุกหน/วยงาน 
ที่เกี่ยวข(อง 

    

 หมายเหตุ ช/วงเวลาดําเนินการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
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วัตถุประสงค0ของการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในของสํานักงานอธิการบดี 
1. เพ่ือให(การดําเนินงานตามภารกิจการส/งเสริม สนับสนุนให(บริการ และกํากับดูแลการดําเนินงานตาม

ภารกิจสํานักงานอธิการบดี บรรลุเปFาหมายที่กําหนด และสอดคล(องกับเกณฑ2มาตรฐานที่เก่ียวข(อง 
2. เพ่ือให(การบริหารจัดการภายในสํานักงานอธิการบดีด(านต/างๆ เป5นไปอย/างมีประสิทธิภาพและสอด

รับในการตรวจสอบภายในโดยสามารถตรวจสอบข(อมูลการดําเนินงานตามแผนเป5นรายกิจกรรม 
ความหมายและคําจํากัดความเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง 

1. ความเส่ียง (Risk) หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การร่ัวไหล ความสูญเปล/า
หรือเหตุการณ2ที่ไม/พึงประสงค2 ซ่ึงอาจเกิดข้ึนในอนาคต และมีผลกระทบ หรือทําให(การดําเนินงานไม/ประสบ
ความสําเร็จตามวัตถุประสงค2และเปFาหมายขององค2กร ในการดําเนินภารกิจด(านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การ
บริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการดําเนินงานด(านการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ซ่ึงความ
เสี่ยงจําแนกได(เป5น 7 ด(าน สอดคล(องกับเกณฑ2มาตรฐานการประกันคุณภาพตัวบ/งชี้ท่ี 7.4 (ระบบบริหารความ
เสี่ยง) ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ดังนี้ 

1) ความเสี่ยงด(านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่ 
2) ความเสี่ยงด(านยุทธศาสตร2  หรือกลยุทธ2ของมหาวิทยาลัย  
3) ความเสี่ยงด(านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข(อบังคับ  
4) ความเสี่ยงด(านการปฏิบัติงานเช/น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหาร

งานวิจัย  ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ  
5) ความเสี่ยงด(านบุคลากรและความเสี่ยงด(านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย2

และบุคลากร   
6) ความเสี่ยงด(านความปลอดภัยจากอันตรายต/อชีวิตและทรัพย2สิน 
7) ความเสี่ยงด(านอ่ืนๆ (ถ(ามี) 

2. ปTจจัยเส่ียง (Risk Factor) หมายถึง ต(นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทําให(ไม/บรรลุ
วัตถุประสงค2ที่กําหนดไว( โดยต(องระบุได(ด(วยว/าเหตุการณ2นั้นจะเกิดท่ีไหน เม่ือใด และเกิดข้ึนได(อย/างไร และทําไม 
ท้ังน้ี สาเหตุของความเสี่ยงท่ีระบุควรเป5นสาเหตุที่แท(จริง เพื่อจะได(วิเคราะห2และกําหนดมาตรการลดความเส่ียงใน
ภายหลังได(อย/างถูกต(อง 

3. การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง และวิเคราะห2
ความเส่ียง เพ่ือจัดลําดับความเสี่ยงท่ีระบุ โดยการพิจารณาจากโอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ 
(Impact) ของความเสี่ยงนั้นๆ  

1) โอกาสที่จะเกิด (Likelihood: L) หมายถึง ความถ่ีหรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ2ความเสี่ยง ซ่ึง
จําแนกเป5น 5 ระดับ คือ  

ระดับ 1  หมายถึง ความเสี่ยงน้ันมีโอกาสการเกิดน(อยมาก  
ระดับ 2  หมายถึง ความเสี่ยงน้ันมีโอกาสการเกิดน(อย 
ระดับ 3  หมายถึง ความเสี่ยงน้ันมีโอกาสการเกิดปานกลาง 
ระดับ 4  หมายถึง ความเสี่ยงน้ันมีโอกาสการเกิดสูง 
ระดับ 5  หมายถึง ความเสี่ยงน้ันมีโอกาสการเกิดสูงมาก 

2) ผลกระทบ (Impact: I) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดข้ึนหากเกิด
เหตุการณ2ความเสี่ยง จําแนกเป5น 5 ระดับ คือ 

ระดับ 1  หมายถึง ผลกระทบของความเสี่ยงต/อองค2กรมีน(อยมาก 
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ระดับ 2  หมายถึง ผลกระทบของความเสี่ยงต/อองค2กรมีน(อย 
ระดับ 3  หมายถึง ผลกระทบของความเสี่ยงต/อองค2กรมีปานกลาง 
ระดับ 4  หมายถึง ผลกระทบของความเสี่ยงต/อองค2กรมีสูง 
ระดับ 5  หมายถึง ผลกระทบของความเสี่ยงต/อองค2กรมีสูงมาก 

3) ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk: D) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได(จากการ
ประเมินโอกาสและผลกระทบของแต/ละปrจจัยเสี่ยง มีค/าเป5นเชิงปริมาณ ซ่ึงคํานวณได(จากสูตร  

ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง หรือ D = L x I 
การประเมินความเสี่ยงให(พิจารณาตามหลักเกณฑ2การพิจารณาระดับความเสี่ยง และRisk Matrix 

สําหรับวัดระดับของความเสี่ยง ตามแนวทางท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
4. การบริหารความเส่ียง (Enterprise Risk Management) หมายถึง วิธีการบริหารจัดการที่เป5นไป

เพ่ือการคาดการณ2 และลดผลเสียของความไม/แน/นอน ที่จะเกิดข้ึนกับองค2กร ทั้งนี้เพ่ือให(องค2กรสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค2ได(โดยมีประสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึงการจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี ดังนี้ 
 

ตารางที่  1 วิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยง 
วิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยง 

 
ศัพท0ท่ีนิยมใช*ท่ัวไป 
(กรมบัญชีกลาง) 

แนวคดิ  
4 T 

1. การยอมรับความเสี่ยง  หมายถึง การตกลงกันท่ีจะยอมรับ เน่ืองจากไม/คุ(มค/าในการ
จัดการหรือปFองกัน แต/การเลือกบริหารความเส่ียงด(วยวิธีน้ีต(องมีการติดตามเฝFาระวัง
อย/างสมํ่าเสมอ 

Risk Acceptance 
(Accept) 

Take 

2. การลด/การควบคุมความเสี่ยง  หมายถึง การปรับปรุงระบบการทํางาน หรือออกแบบ
วิธีการทํางานใหม/  เพ่ือลดโอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย หรือลดผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น
จากความเส่ียง ให(อยู/ในระดับท่ียอมรับได( เช/นการจัดอบรมพนักงาน การจัดทําคู/มอืการ
ปฏิบัติงาน 

Risk Reduction 
(Control) 

Treat 

3. การกระจาย หรือโอน ความเสี่ยง  หมายถึง การกระจายหรือถ/ายโอนความเสี่ยงให(
หน/วยงานอื่นช/วยแบ/งความรับผิดชอบไป เช/นการทําประกันภัย กับบริษัทภายนอก หรือ
การจ(างบุคคลภายนอกดําเนินการแทน (Outsource)  

Risk Sharing 
(Transfer) 

Transfer 

4. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง   หมายถึง การจัดการกับความเสี่ยงท่ีอยู/ในระดับสูงมาก และ
ไม/อาจยอมรับได(จึงต(องตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมท่ีจะก/อให(เกิดความเส่ียงน้ันไป 

Risk Avoidance 
(Avoid) 

Terminate 

    ท้ังน้ี วิธีจัดการความเส่ียงของแต/ละหน/วยงานอาจมีความแตกต/างกันข้ึนอยู/กับสภาพแวดล(อมของ
หน/วยงาน  
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บทท่ี 2  
แผนการจัดการความเสี่ยงของสํานักงานอธิการบดี 

 

สรุปความเสี่ยงของสํานักงานอธิการบด ี
 สรุปความเสี่ยงจากการประเมินผลการควบคุมภายใน: คณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี  ตาม
มติที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 11/2557 วันพุธที่ 19 พฤศจิกายน 2557 ได(มีมติ
เห็นชอบแนวทางการกําหนดแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับสํานักงานอธิการบดี ประจําป�งบประมาณ 
2558 ตามข(อเสนอแนะจากคณะทํางานด(านบริหารความเสี่ยง ในระดับสํานักงานอธิการบดี และเพ่ิมเติมประเด็น
กิจกรรมตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน เพ่ือให(หน/วยงานรับผิดชอบหลัก รายงานผลการดําเนินงานตาม
วิธีการปรับปรุงควบคุมภายใน ให(มีความถูกต(องครบถ(วนกระบวนการ และในคราวประชุมคร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวันที่ 
21 มกราคม 2558  ได(เห็นชอบ(ร/าง) แผนการปรับปรุงควบคุมภายในระดับสํานักงานอธิการบดี  ประจําป�
งบประมาณ 2558 ตามมาตรฐานการควบคุมภายในท่ีสํานักงานการตรวจเงินแผ/นดินกําหนด ซ่ึงพบความเสี่ยงที่ยัง
มีอยู/หรือจุดอ/อนท่ีมีนัยสําคัญ จํานวน 5 ความเสี่ยง ดังน้ี 

 

กระบวนการปฏิบตัิงาน/ 
โครงการ/กิจกรรม/ด*านของงานท่ีประเมินและวัตถุประสงค0ของ

การควบคุม 

ความเสี่ยงท่ียังมีอยูN 

1. สภาพแวดล*อมของการควบคุม  
- การพัฒนาการจัดการด(านสาธารณูปโภค เช/น การจัดการ

สถานท่ี และการปรับปรุงซ/อมแซม ภายในสํานักงาน
อธิการบดี และระดับมหาวิทยาลัยฯให(มีประสิทธิภาพ 

 
1) การเสื่อมสภาพของอาคารและระบบสาธารณูปโภค

ของสํานักงานอธิการบด ี 

2. การประเมินความเสี่ยง 
- การถ/ายทอดตัวบ/งชีสู้/หน/วยงานของแผนกลยุทธ2สํานักงาน

อธิการบดียังไม/มีรูปแบบชัดเจน ซ่ึงทําให(ไม/มีการบรรลุตามค/า
เปFาหมายและตัวบ/งชี้ท่ีกําหนดไว( 

 
2) ยังไม/มีการจัดทําคํารับรองการปฏบัิติราชการระหว/าง

หน/วยงานภายใน สํานักงานอธิการบดี 

3. กิจกรรมการควบคุม  
- การจัดชือ้จัดจ(าง เพ่ือให(มีการปฏบัิติตามระเบียบของทาง

ราชการ และตามระเบียบ ข(อบังคบั และมิตคิณะรัฐมนตรี  

 
3) บุคลากรผู(ปฏิบัติด(านพัสดุบางส/วนไม/ปฏิบัติตาม

ระเบียบให(เป5นแนวทางเดียวกัน  
4. สารสนเทศและการสื่อสาร    

- มีระบบสารสนเทศด(านการเงินและบัญชีและงบประมาณ 
(UBU FMIS )  ระบบใหม/เพ่ือความสะดวกในการจัดเก็บ
ข(อมูลด(านการเงินการบัญชี และสามารถตรวจสอบได( 

4) รหัสรายจ/ายในระบบ UBUFMIS ยังไม/เชือ่มโยงกับ
การบันทึกบัญช ี

  5)การตดิตามประเมินผล   
   - การติดตามการใช(จ/ายงบประมาณตามแผนท่ีกําหนด 

5) การใช(จ/ายงบประมาณของสํานักงานอธิการบดียังไม/
เป5นไปตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช(จ/าย
งบประมาณท่ีกําหนด 

 สรุปความเสี่ยงจากการวิเคราะห2และประเมินความเสี่ยง: จากการวิเคราะห2และประเมินความเสี่ยงใน
ระดับสํานักงานอธิการบดี ครั้งท่ี  1/2558  เม่ือวันท่ี 21  มกราคม 2558  โดยได(รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการของมหาวิทยาลัย ตามลําดับ ดังนี้ 1) คณะทํางานด(านการบริหารความเสี่ยงของสํานักงานอธิการบดี 
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คราวประชุมครั้งที่  4/2557  วันที่  13 พฤศจิกายน 2557  และสรุปความเสี่ยงที่ต(องดําเนินการจัดการ จํานวน 3  
ความเสี่ยง ดังน้ี 

ความเสี่ยง ประเภท 
ความเสี่ยง 

สาเหตุหรือปTจจัยท่ีทําให*เกิด
ความเสี่ยง 

ท่ีมาความเสี่ยง/ 
ผู*เสนอ 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

1. ยังไม/มีระบบการนําข(อมูลทาง
การเงินไปใช(ในการวิเคราะห2
ค/าใช(จ/ายและวิเคราะห2สถานะทาง
การเงินและความม่ันคงของ
สํานักงานอธิการบดอีย/างต/อเน่ือง 

ความเส่ียงด(าน
ทรัพยากร 
(การเงิน 
งบประมาณ 
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

ไม/สามารถบรรลุวัตถุประสงค2
เน่ืองจากมีข(อจาํกัดในการ
ได(รับข(อมูลการรายงานทาง
การเงินยังไม/ครบถ(วนใน
ประเภทเงินรายได(ของ
มหาวิทยาลัย 

ความเส่ียงระดับ
สํานักงานอธิการบด ี
ป� 2557 ในส/วนท่ี
เก่ียวข(องกับ
สํานักงานอธิการบด ี

สูง
มาก 

(25) 

2. ระบบการจัดทําแผนของสํานักงาน
อธิการบดียังขาดความชดัเจนและ
ขาดความเชือ่มโยงไปสู/ผู(ปฏิบัติ ใน
ด(านแผนยุทธศาสตร2 

ความเส่ียงด(าน
ยุทธศาสตร2 หรือ
กลยุทธ2ของ
มหาวิทยาลัย  

บุคลากรส/วนใหญ/ในสํานักงาน
อธิการบดีขาดการมีส/วนร/วม
ในการจัดทําแผนกลยุทธ2 
แผนปฏิบัติการของสํานักงาน
อธิการบดี 

- ความเส่ียงระดับ
มหาวิทยาลัย ป� 
2557 ในส/วนท่ี
เก่ียวข(องกับ
สํานักงานอธิการบด ี

สูง (16) 

3. ผู(บริหารยังไม/มีระบบการกํากับ
ติดตามและประเมินผล การ
ดําเนินงานตามท่ีมอบหมาย 
รวมท้ังส่ือสารแผนและผลการ
ดําเนินงานของสํานักงาน
อธิการบดีไปยังบุคลากรใน
สํานักงานอธิการบด ี

ความเส่ียงด(าน
ระบบงาน 

มหาวิทยาลัยไม/สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค2เน่ืองจากพบว/า
ผู(บริหารไม/ได(นําผลการ
ประเมินผู(บริหารไปปรับปรุง
การบริหารอย/างเป5นรูปธรรม 

- ความเส่ียงระดับ
มหาวิทยาลัย ป� 
2556 ในส/วนท่ี
เก่ียวข(องกับ
สํานักงานอธิการบด ี

สูง (16) 

 
กระบวนการกําหนดแผนการจัดการความเส่ียงของสํานักงานอธิการบด ี
 สํานักงานอธิการบดี ได(กําหนดแผนการจัดการความเสี่ยง ตามแนวทางท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ดังน้ี 

- กําหนดเป5นแผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อจัดการความเสี่ยงที่มีระดับสูงและสูงมากซ่ึงเป5นความ
เสี่ยงท่ีส/งผลกระทบต/อภาพลักษณ2 การดําเนินงานของสํานักงานอธิการบดี และนโยบายของมหาวิทยาลัย 

- กําหนดเป5นแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน เพื่อจัดการความเสี่ยงที่มีระดับปานกลาง ซ่ึงเป5น
ความเสี่ยงท่ีสามารถจัดการโดยกระบวนการภายในของหน/วยงานภายในสํานักงานอธิการบดีที่มีอยู/แล(ว โดยแผน
บริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของสํานักงานอธิการบดีที่กําหนด เป5นไปตามความ
เห็นชอบของคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี ในคราวประชุมคร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวันที่ 21 มกราคม 2558  
ซ่ึงรายละเอียดของแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย สามารถ
แสดงได(ดังน้ี 
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แผนบริหารความเสี่ยงของสํานักงานอธิการบดี 

ความเสี่ยง สาเหตุหรือปTจจัยที่ทําให*
เกิดความเสี่ยง 

ตวับNงชี้ความ
เสี่ยง 

เป
]าห

มา
ยต

ัวบ
Nงช

ี ้

หน
Nวย

นับ
 

วิธีการดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง หนNวยงาน/ 
ผู*ที่รับผดิชอบ 

ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หมาย
เหตุ 

1. ด(านการเงิน 
งบประมาณ 

ยังไม/มีระบบการนําข(อมูล
ทางการเงินไปใช(ในการ
วิเคราะห2ค/าใช(จ/าย และ
วิเคราะห2สถานะทาง
การเงินและความมั่นคงของ
สํานักงานอธิการบดีอย/าง
ต/อเนื่อง  

มีระบบการนํา
ข(อมูลทางการเงิน
ไปใช(ในการ
วิเคราะห2
ค/าใช(จ/าย 
  

มี   (1) กองคลังวิเคราะห2ค/าใช(จ/ายและวิเคราะห2สถานะทาง
การเงินและความมั่นคงของสํานักงานอธิการบดี
เพื่อให(สอดคล(องตามเกณฑ2การประกันฯใหม/ 

(2) รายงานผลต/อ ที่ประชุมคณ ะกรรมการประจํา
สํานักงานอธิการบดีอย/างน(อยเป5นรายไตรมาส 

(3) ปรับปรุงการดําเนินงานตามข(อเสนอแนะของคณะ 
กรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี 

คณะทํางานด(าน
การเงินและ
งบประมาณ  
(กองคลัง) 

     
 
   ม.ค. ,เม.ย.
และก.ค. 58 
 
ก.พ ,พ.ค. , 
ส.ค.58 

- 

              
2. ด(านยุทธศาสตร2หรือกล

ยุทธ2ของสํานักงาน
อธิการบดี 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบการจัดทําแผนกล
ยุทธ2ของสํานักงาน
อธิการบดียังขาดความ
ชัดเจนและขาดความ
เชื่อมโยงการดําเนินงาน
ไปสู/ผู(ปฏิบัติ 
 
 
 
 

ร(อยละของ
หน/วยงานใน
สํานักงาน
อธิการบดีมีการ
มอบหมาย
ผู(รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดของแผน
กลยุทธ2 

100 ร(อย
ละ 

(1) กองแผนงานดําเนินการกําหนดรูปแบบแผนปฏิบัติ
งานประจําป�ที่แสดงถึงความเชื่อมโยงการดําเนินงาน
ไปสู/ผู(ปฏิบัติ 

(2) ดําเนินการถ/ายทอดตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ2ไปสู/
ผู(ปฏิบัติงาน 

(3) ติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน 
(4) นําผลข(อเสนอแนะปรับปรุงการดําเนินงานในป�ต/อไป 

 คณะทํางานด(าน
แผน/ทุก
หน/วยงาน 

ก.พ.58 
มี.ค. 58 
 
เม.ย. 58 
 
ส.ค. 58 
ก.ย. 58 
 
 
 

- 

 

3.ความเสี่ยงด(าน
ระบบงาน 

ผู(บริหารยังไม/มีระบบการ
กํากับติดตามและ
ประเมินผล การดําเนินงาน

ร(อยละของ
หน/วยงานใน
สํานักงาน

100 ร(อย
ละ 

(1.)ทบทวนและกําหนดรูปแบบการสื่อสารแผนและผลการ
ดําเนินงานของสํานักงานอธิการบดีและการกํากับติดตาม
ประเมินผล 

คณะกรรมการ
วางแผน ประจํา
สํานักงาน

ก.พ. 58 
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ความเสี่ยง สาเหตุหรือปTจจัยที่ทําให*
เกิดความเสี่ยง 

ตวับNงชี้ความ
เสี่ยง 

เป
]าห

มา
ยต

ัวบ
Nงช

ี ้

หน
Nวย

นับ
 

วิธีการดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง หนNวยงาน/ 
ผู*ที่รับผดิชอบ 

ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หมาย
เหตุ 

ตามที่มอบหมาย รวมทั้ง
สื่อสารแผนและผลการ
ดําเนินงานของสํานักงาน
อธิการบดีไปยังบุคลากรใน
สํานักงานอธิการบดี 

อธิการบดีที่มี
ระบบการกํากับ
ติดตามและ
รายงานผลการ
ดําเนินงานของ
หน/วยงาน 

2.กองและสํานักงานจัดให(มีการสื่อสารแผนและผลการ
ดําเนินงานของสํานักงานอธิการไปยังบุคลากรในหน/วยงาน 
3.ติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน 
4.จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน 

อธิการบดี 
(กองแผนงาน ) 

มี.ค. 58 
 
มิ.ย.  58 
ส.ค.   58 
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แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  สํานักงานอธิการบดี ประจาํป งบประมาณ พ.ศ. 2558 

กระบวนการปฏิบตัิงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด*านของ

งานที่ประเมินและวัตถุประสงค0
ของการควบคุม 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยูN ตวับNงชี ้

คNา
เป

]าห
มา

ยต
ัวบ

Nงช
ี ้

หน
Nวย

นับ
 

การปรับปรุงการควบคุม กําหนดเสร็จ/ผู*รับผิดชอบ หมายเหตุ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
1. สภาพแวดล(อมของการ
ควบคุม  
- การพัฒนาการจัดการด(าน
สาธารณูปโภค เช/น การจัดการ
สถานที่ และการปรับปรุงซ/อม
แซ/ม ภายในสํานักงานอธิการบดี
ให(มีประสิทธิภาพ 

(1)การเสื่อมสภาพของอาคารและ
ระบบสาธารณูปโภคของ
สํานักงานอธิการบด ี 

ระดับความสําเร็จ
ของการดําเนินงาน
ตามขั้นตอนที่
กําหนด 

4 ข(อ 1. สํารวจสภาพความเสื่อมของ ระบบ
สาธารณูปโภคและระบบประกอบอาคาร
สถานที่ภายในสํานักงานอธิการบดี   

มีค 58 สํานักงาน
บริหาร
กายภาพและ
สิ่งแวดล(อม   

    2. จัดทําแผนปรับปรุงและดําเนินการปรับปรุง  พ.ค 58 

     3.ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนที่กําหนด     ก.ย.-58   
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กระบวนการปฏิบตัิงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด*านของ

งานที่ประเมินและวัตถุประสงค0
ของการควบคุม 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยูN ตวับNงชี ้

คNา
เป

]าห
มา

ยต
ัวบ

Nงช
ี ้

หน
Nวย

นับ
 

การปรับปรุงการควบคุม 
กําหนดเสร็จ/
ผู*รับผดิชอบ 

หมายเหตุ หมายเหตุ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
 1. การถ/ายทอดตัวบ/งชี้สู/
หน/วยงานของแผนกลยุทธ2
สํานักงานอธิการบดียังไม/มี
รูปแบบชัดเจน ซึ่งทําให(ไม/มีการ
ดําเนินการบรรลุตามค/า
เปFาหมายและตัวบ/งชี้ที่กําหนด
ไว( 

(2) ยังไมNมกีารจัดทําคํารับรอง
การปฏิบัติราชการระหว/าง
หน/วยงานภายในสํานักงาน
อธิการบดี 

ร(อยละของ
หน/วยงานใน
สํานักงาน
อธิการบดีที่มีการ
จัดทําคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ 

100 ร(อย
ละ 

1) แต/งตั้งคณะทํางานเพื่อจัดทําคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการระหว/างหน/วยงานในสํานักงาน
อธิการบดี 
2) ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนจัดทําคํา
รับรองการปฏิบัติราชการ และรายงานผลการ
ดําเนินงานต/อคณะกรรมการประจําสํานักงาน
อธิการบดี 
3) นําข(อเสนอแนะจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินงานด(านนโยบายฯ ของมหาวิทยาลัยไป
ปรับปรุงแผนการดําเนินงาน และการจัดทําคํา
รับรองการปฏิบัติราชการในป� พ.ศ. 2559 

ก.พ. 58 
 
 
ส.ค. 58 
 
 
 
ก.ย. 58 

กองแผนงาน ยกมาจากแผน
บริหารความเสี่ยงใน
ป� 2557 ซึ่งยังไม/
บรรลุเปFาหมาย 
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กระบวนการปฏิบตัิงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด*านของ

งานที่ประเมินและวัตถุประสงค0
ของการควบคุม 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยูN ตวับNงชี ้

คNา
เป

]าห
มา

ยต
ัวบ

Nงช
ี ้

หน
Nวย

นับ
 

การปรับปรุงการควบคุม 
กําหนดเสร็จ/
ผู*รับผดิชอบ 

หมายเหตุ หมายเหตุ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
3. กิจกรรมการควบคุม  
- การจัดชื้อจัดจ(าง เพื่อให(มีการ
ปฏิบัติตามระเบียบของทาง
ราชการ และตามระเบียบ 
ข(อบังคับ และมิติคณะรัฐมนตรี  

(3) บุคลากรผู(ปฏิบัติงานด(านพัสดุ
บางส/วนไม/ปฏิบัติตามระเบียบให(
เป5นแนวทางเดียวกัน 

ระดับความสําเร็จ
ในการดําเนินการ
ตามแนวทางที่
กําหนด 

4 ระดับ (1) สํารวจแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ(าง
ด(านพัสดุ และซักซ(อมแนวปฏิบัติของ
มหาวิทยาลัยให(ตามระเบียบพัสดุของสํานัก
นายกรัฐมนตรี 

มี.ค.-58 กองคลัง - 

    (2) ดําเนินการทบทวนแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัด
จ(างด(านพัสดใุห(เป5นแนวเดียวกัน 

เม.ย.-58   

      (3) สื่อสารแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ(าง
ด(านพัสดุ ให(ทุกคณะ/หน/วยงานถอืปฏิบัติ 

พ.ค.-58     

  
 
 
 
 

    (4) ติดตามผลการดําเนินงาน ก.ค.-58     
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กระบวนการปฏิบตัิงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด*านของ

งานที่ประเมินและวัตถุประสงค0
ของการควบคุม 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยูN ตวับNงชี ้

คNา
เป

]าห
มา

ยต
ัวบ

Nงช
ี ้

หน
Nวย

นับ
 

การปรับปรุงการควบคุม 
กําหนดเสร็จ/
ผู*รับผดิชอบ 

หมายเหตุ หมายเหตุ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
- มีระบบสารสนเทศด(านการเงิน
บัญชีและงบประมาณ (UBU 
FMIS) ระบบใหม/เพื่อความ
สะดวกในการจัดเก็บข(อมูลด(าน
การเงิน การบัญชี และสามารถ
ตรวจสอบได( 

(4) รหัสรายจ/าย ในระบบ 
UBUFMIS ยังไม/เชื่อมโยงกับการ
บันทึกบัญช ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับความสําเร็จ
ในการดําเนินงาน
ตามแนวทางที่
กําหนด 

4 ระดับ (1) สํารวจรหัสรายจ/ายที่ใช(อยู/ในปrจจุบัน ก.พ  58 กองคลัง - 

    (2) จัดทําผังรหัสรายจ/าย ให(เชือ่มโยงกับผัง
บัญชีมาตรฐาน 

มี.ค.-58     

    (3) สื่อสารและแลกเปลี่ยนเรียนรู(ผังรหัส
รายจ/าย ให(เชือ่มโยงกับผังบัญชีมาตรฐาน ให(
บุคลากรที่เกี่ยวข(องทุกคณะ/หน/วยงานถอื
ปฏิบัติ 

เม.ย.-58     

    (4) แจ(งเวียนรหัสรายจ/ายเพื่อใช(ในการ
ปฏิบัติงาน 
 

พ.ค.-58     
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กระบวนการปฏิบตัิงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด*านของ

งานที่ประเมินและวัตถุประสงค0
ของการควบคุม 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยูN ตวับNงชี ้

คNา
เป

]าห
มา

ยต
ัวบ

Nงช
ี ้

หน
Nวย

นับ
 

การปรับปรุงการควบคุม 
กําหนดเสร็จ/
ผู*รับผดิชอบ 

หมายเหตุ หมายเหตุ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
5. การติดตามการใช(จ/าย
งบประมาณตามแผนที่กําหนด 

(5) การใช(จ/ายงบประมาณของ
สํานักงานอธิการบดียังไม/เป5นไป
ตามแผนปฏิบัติการและแผนการ
ใช(จ/ายงบประมาณที่กําหนด 

ร(อยละของผลการ
เบิกจ/าย
งบประมาณเทียบ
กับแผนที่กําหนด 

80 ร(อย
ละ 

(1) จัดทํารายงานทางการเงินเพื่อแสดงผลการ
เบิกจ/ายงบประมาณของหน/วยงานต/างๆ เพื่อ
รายงานกองแผนงาน และคณะกรรมการประจํา
สํานักงานอธิการบดี เป5นรายไตรมาส 

มค. 58 
เม.ย 58 
ก.ค. 58 

กองคลัง  -เพิ่มเติมจากการ
วิเคราะห2และ
ประเมินความเสี่ยง
ของคณะทํางานด(าน
การบริหารความ
เสี่ยง 

    (2) รายงานผลการเบิกจ/ายงบประมาณเทียบกับ
แผนการใช(จ/ายงบประมาณต/อคณะทํางานด(าน
การเงินและงบประมาณของสํานักงาน
อธิการบดี และคณะกรรมการประจําสํานักงาน
อธิการบดี เป5นรายไตรมาส เพื่อพิจารณา
บริหารจัดการงบประมาณในภาพรวมให(
เพียงพอต/อการดําเนินงาน และเป5นไปตามแผน
ที่กําหนด 
 

 ก.ค. - ก,ย. 
58 

กองแผนงาน 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของสํานักงานอธิการบดี ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2558 
ครั้งที่ ..................ณ วันที่....................................... 

แผนการดําเนินงาน ผลการดําเนินงานตามแผนที่กําหนด 
  ความเสี่ยง ตัวบNงชี้ความ

เสี่ยง 

เป
]าห

มา
ยตั

วบ
Nงชี้

 

หน
Nวย

นับ
 วิธีการดําเนนิการเพื่อจัดการความเสี่ยง หนNวยงาน/ 

ผู*ที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หนNวยงานที่รายงาน ผลการดําเนินการ 
เพื่อจัดการความเสี่ยง 

สถ
าน

ะเ
ทีย

บก
บั

แผ
น 

คNา
ตัว

บNง
ชี้ 

ปร
ะเมิ

นผ
ลก

าร
จัด

กา
ร 

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

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

 หมายเหตุ 
 (10) ให(ระบุสถานะของการดําเนินงานเทียบกับแผนวิธีการดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง โดยระบุเป5น (1) ยังไม/ได(ดําเนินการ หรือ (2) อยู/ระหว/างดําเนินการ ยังไม/แล(วเสร็จ หรือ (3) ดําเนินการแล(วเสร็จ 
 (11) ให(ระบุค/าตัวบ/งชี้ที่กําหนดในแผนฯ ณ ปrจจุบัน โดยระบุให(สอดคล(องกับหน/วยนับ และค/าเปFาหมายที่กําหนด หากยังไม/มีผลที่ชัดเจน ให(ระบุเป5น N/A      
 (12) ให(ระบุผลการประเมินผลการจัดการความเสี่ยง โดยระบุเป5น (1) ยอมรับความเสี่ยงได( หรือ (2) ยังยอมรับความเสี่ยงไม/ได( หรือ (3) ยังสรุปไม/ได(       
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของสํานักงานอธิการบดี ณ 30 กันยายน 2558 (ดําเนินการป  พ.ศ. 2558) 
ครั้งที่ ..................ณ วันที่....................................... 

แผนการดําเนินงาน ผลการดําเนินงานตามแผนที่กําหนด 

กระบวนการปฏิบตัิงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด*าน

ของงานที่ประเมิน 
และวัตถุประสงค0ของการ

ควบคุม 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยูN ตวับNงชี ้

คNา
เป

]าห
มา

ยต
ัวบ

Nงช
ี ้

หน
Nวย

นับ
 

งวด/เวลา
ที่พบ

จุดอNอน 

การปรับปรุงการควบคุม กําหนด
เสร็จ/

ผู*รับผดิชอบ
หลัก 

หนNวยงาน 
ที่รายงาน 

ผลการ
ดําเนินกา

ร 
เพื่อ

จัดการ
ความเสี่ยง สถ

าน
ะเที

ยบ
กับ

แผ
น 

คNา
ตัว

บNง
ชี ้

ปร
ะเ

มิน
ผล

กา
รจ

ดัก
าร

 

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

                              

                              

                              

                              

                              

                              
หมายเหตุ 
(11) ให(ระบุสถานะของการดําเนินงานเทียบกับแผนวิธีการดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง โดยระบุเป5น (1) ยังไม/ได(ดําเนินการ หรือ (2) อยู/ระหว/างดําเนินการ ยังไม/แล(วเสร็จ หรือ (3) ดําเนินการแล(วเสร็จ 
(12) ให(ระบุค/าตัวบ/งชี้ที่กําหนดในแผนฯ ณ ปrจจุบัน โดยระบุให(สอดคล(องกับหน/วยนับ และค/าเปFาหมายที่กําหนด หากยังไม/มีผลที่ชัดเจน ให(ระบุเป5น N/A 
(13)  ให(ระบุผลการประเมินผลการจัดการความเสี่ยง โดยระบุเป5น (1) ยอมรับความเสี่ยงได( หรือ (2) ยังยอมรับความเสี่ยงไม/ได( หรือ (3) ยังสรุปไม/ได( 
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แบบรายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและควบคมุภายใน
สํานักงานอธิการบดี 

แบบรายงานผลการดําเนนิการตามแผนบริหารความเส่ียงและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
หนNวยงานหลักที่รบัผิดชอบ ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2558  ณ เดือน......................... 

ช่ือหนNวยงาน         
 

คําชี้แจง โปรดทําเคร่ืองหมาย � ลงใน � และกรอกข(อมูลผลการดําเนินงานตามประเด็นที่กําหนดให(ต/อไป 
1. แผนบริหารความเส่ียง 

1) การกําหนดแผนบริหารความเสี่ยง ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของหน/วยงาน 
� (1) มี จํานวนความเส่ียงในแผนทั้งหมด   ความเสี่ยง 
� (2) ไม/มี เน่ืองจาก             

ท้ังน้ี คาดว/าจะทําแผนบริหารความเสี่ยงแล(วเสร็จ เมื่อ       
2) สถานะการดําเนินการตามแผนบริหารความเส่ียง ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 

สถานะการดําเนินการ จํานวนความเสี่ยง 
(1) ยังไม/ได(ดําเนินการ   
(2) อยู/ระหว/างดําเนินการ ยังไม/แล(วเสร็จ   
(3) ดําเนินการแล(วเสร็จ   

รวม   
3) ปrญหา/อุปสรรคในการดําเนินการตามแผนในภาพรวม 
                  
4) แนวทางการแก(ไขปrญหา/อุปสรรค           
                  

2. แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
1) การกําหนดแผนบริหารความเสี่ยง ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของหน/วยงาน 

� (1) มี จํานวนความเส่ียงในแผนทั้งหมด   ความเสี่ยง 
� (2) ไม/มี เน่ืองจาก             

ท้ังน้ี คาดว/าจะทําแผนบริหารความเสี่ยงแล(วเสร็จ เมื่อ       
2) สถานะการดําเนินการตามแผนบริหารความเส่ียง ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 

สถานะการดําเนินการ จํานวนความเสี่ยง 
(1) ยังไม/ได(ดําเนินการ   
(2) อยู/ระหว/างดําเนินการ ยังไม/แล(วเสร็จ   
(3) ดําเนินการแล(วเสร็จ   

รวม   
3) ปrญหา/อุปสรรคในการดําเนินการตามแผนในภาพรวม 
                  
4) แนวทางการแก(ไขปrญหา/อุปสรรค 
                  

 

 
 ลงช่ือ.......................................................ผู*รายงาน 

      (.......................................................) 
ตําแหนNง........................................................ 

หมายเหตุ แบบรายงานนี้ ใช�สําหรับหน�วยงานหลักท่ีรับผิดชอบการจัดการความเสี่ยงใช�
สรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของสํานักงานอธิการบดี 
เพ่ือรายงานต�อสํานักงานอธิการบดี: กองแผนงาน 
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บรรณานุกรม 
 

งานประกันคุณภาพและงานติดตามประสิทธิผลงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี(2556) คูNมือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  อุบลราชธาน:ี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

สํานักงานการตรวจเงินแผ/นดิน (2552) แนวทาง: การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการ
ควบคุมภายใน กรุงเทพมหานคร 
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 กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
85 ถ.สถลมาร0ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี 
โทร. 0-4535-3043-6 โทรสาร 0-4535-3046 


