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 คํานํา  

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน 
สําหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
บริหารจัดการความเสี่ยง สําหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 ได้กําหนดให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ  
รวมถึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต้องจัดให้มีระบบการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง เพ่ือมหาวิทยาลัยสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพ  
มีความเชื่อถือได้ของรายงานการเงิน มีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ นโยบายของมหาวิทยาลัย รวมถึงการเพ่ิมศักยภาพ
และขีดความสามารถให้กับมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีความมุ่งมั่นที่จะก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก ด้วยการดําเนิน
พันธกิจทั้งด้านการศึกษา การวิจัยและการบริการวิชาการให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งจากสภาพแวดล้อมทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ การเมือง การแข่งขัน ล้วนเป็นปัจจัยภายนอกที่สําคัญที่ส่งผลกระทบต่อองค์กร และการบริหารความเสี่ยง
เป็นเครื่องมือในการบริหารองค์กรสมัยใหม่ที่มหาวิทยาลัยให้ความสําคัญ เนื่องจากเป็นกระบวนการที่ช่วย 
เพ่ิมประสิทธิภาพในการตัดสินใจ วางแผนและพิจารณาหาแนวทางในการป้องกันหรือจัดการความเสี่ยง  
ของผู้บริหารที่มีความสําคัญต่อการบริหารเชิงกลยุทธ์ และเป็นที่ยอมรับว่าเป็นเครื่องมือการบริหารจัดการที่มีคุณค่า 
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการกํากับดูแลกิจการที่ดี  

การจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นี้ เป็นการดําเนินการ 
ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) และผ่านการมีส่วนร่วม
ของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ซึ่งแผนการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีฉบับนี้ ผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 
2/2565 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 และได้รับการนําเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565 พร้อมได้รับการนําเสนอต่อ 
สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2565 

มหาวิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจําปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเพ่ือการป้องกัน เพ่ือการแก้ไข 
เพ่ือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และนําไปปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิผล
สูงขึ้นในปีงบประมาณถัดไป  

  
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา)  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

 

ก 



บทสรุปผูบ้ริหาร  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ดําเนินการบริหารความเสี่ยงตามคู่มือการบริหารความเสี่ยง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเรื่องการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย โดยมี 
วัตถุประสงค์เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีความพร้อมในการป้องกันความเสี่ยงที่จะกลายเป็นปัญหาในอนาคต ซึ่งการ
บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเน้นการสื่อสารสองช่องทางคือ  1) ระดับล่างขึ้นบน (Bottom Up) 
ในรูปแบบที่มีการรายงานจากคณะทํางานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในประ จําหน่วยงาน 
ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ในระดับสภามหาวิทยาลัย และ 2) ระดับบนลงล่าง (Top Down) ในรูปแบบที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ระดับสภามหาวิทยาลัย และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย สั่งการ
มายังคณะทํางานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในประจําหน่วยงาน โดยมีหน่วยตรวจสอบภายในทําหน้าที่
สอบทานการดําเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง และประเมินผลความสําเร็จในการดําเนินการตามแผนการ 
บริหารความเสี่ยงทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน  

       ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ได้เห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งมีจํานวน 4 ประเภทความเสี่ยง 
4 ประเด็น อันประกอบด้วย  

1) ความเสี่ยงด้าน Strategic Risk ประเด็นความเสี่ยงเรื่อง คุณภาพบัณฑิต (อัตราการได้งานทํา
ของบัณฑิตลดลง) 

2) ความเสี่ยงด้าน Reputation Risk ประเด็นความเสี่ยงเรื่อง Ranking (การรับรู้ชื่อเสียงของ
มหาวิทยาลัยสําหรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับโลกลดลง) 

3) ความเสี่ยงด้าน Financial and Asset Risk ประเด็นความเสี่ยงเรื่อง การเงินและทรัพย์สิน 
(ความม่ันคงทางการเงินของมหาวิทยาลัยลดลง) 

4) ความเสี่ยงด้าน Compliance Risk ประเด็นความเสี่ยงเรื่อง คุณธรรมและความโปร่งใส (ผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสยังไม่ถึงเป้าหมาย (ระดับ AA)) 

 โดยแผนการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัยทั้ง 4 ประเภทความเสี่ยง 4 ประเด็น มีหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบภายในมหาวิทยาลัยทําหน้าที่ดําเนินการตามตัวชี้วัดและกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง เพ่ือให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของแต่ละความเสี่ยง  
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ส่วนที่ 1  
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ส่วนที่ 1  
บทน ำ 

 

1.1 โครงสร้ำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงของมหำวิทยำลัย  

เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย การจัด 
โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในถือว่ามีความสําคัญมาก เนื่องจากต้องจัดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งใน 
ระดับหน่วยงาน ระดับมหาวิทยาลัย และระดับนโยบาย ได้มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ บทบาทหน้าที่ของแต่ละ 
องค์ประกอบให้มีความชัดเจนมากที่สุด เพ่ือให้เกิดความเชื่อมโยงการทํางานของแต่ละคณะโดยโครงสร้างการบริหาร 
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประกอบไปด้วย  

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำร ี

คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยง 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำร ี

คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยงและ 
กำรควบคุมภำยในมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 

 

คณะท ำงำน 
ส ำนักวิชำ 

คณะท ำงำน 
ศูนย์/สถำบัน 

คณะท ำงำน 
หน่วยวิสำหกิจ 

สภำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 

หน่วยตรวจสอบภำยใน 

คณะท ำงำน 
ส ำนักงำนสภำ
มหำวิทยำลัย/

หน่วยตรวจสอบ
ภำยใน 

คณะท ำงำน 
ส ำนักงำน
อธิกำรบดี/
หน่วยงำนท่ี

เรียกชื่ออย่ำงอื่นที่
มีฐำนะเทียบเท่ำ 

แผนภำพที่ 1 โครงสร้างการบริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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ตำรำงท่ี 1 หน้าที่และความรับผิดชอบตามโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง 

ผู้เกี่ยวข้อง หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
สภำมหำวิทยำลัย 1. ให้นโยบายการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย 

2. ให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลยั 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  
(ระดับสภำ) 

1. กํากับดูแล ระบบงานด้านการบรหิารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 
2. สอบทานนโยบาย กฎ ระเบียบ ระบบ และวิธีปฏิบตัิงานของมหาวิทยาลัยด้าน

การบริหารความเสี่ยง 
3. สอบทานแผนงานด้านการบรหิารความเสีย่งของมหาวิทยาลัย 
4. สอบทานผลการประเมินความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 
5. ให้คําปรึกษาแก่คณะทํางานบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับระบบการ

บริหารความเสี่ยง รวมถึงเสนอแนะมาตรการปรับปรุงและพัฒนาแผนบริหาร
ความเสีย่งของมหาวิทยาลัย 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีสุรนำร ี

1. สอบทานนโยบาย กฎ ระเบียบ ระบบ และวิธีปฏิบตัิของมหาวิทยาลยัต่อการ
บริหารจดัการด้านการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงฯ 

2. สอบทานระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและ
กำรควบคุมภำยใน (ระดับ
มหำวิทยำลัย) 

1. นํานโยบายการบริหารความเสีย่งของสภามหาวิทยาลัยไปสู่การปฏบิัติ 
2. พัฒนาและปรับปรุงระบบการบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ

มหาวิทยาลยั ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
3. จัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย 
4. รับผิดชอบการประเมินความเสีย่งระดับมหาวิทยาลัย 
5. พิจารณากลั่นกรองคําขอเงินงบประมาณในการดําเนินการตามแผนการ

บริหารความเสี่ยง 
6. นําเสนอแผนการบรหิารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย 
7. นําเสนอรายงานผลการบริหารความเสีย่งระดับมหาวิทยาลัย 
8. รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในและรายงานผลการประเมินการ

ควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัยแก่กระทรวงเจ้าสังกัดเพื่อนําส่งให้กับ
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ภายใน 90 วัน หลังสิ้นปีงบประมาณและ
เสนอต่อสภามหาวิทยาลยัเพื่อทราบ 

หน่วยตรวจสอบภำยใน 1. ดําเนินการสอบทานแผนบริหารความเสี่ยง 
2. จัดทํารายงานผลการสอบทานแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย 

คณะท ำงำนประจ ำหน่วยงำน 1. จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน 

 2. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

 3. มีส่วนร่วมในการพิจารณาหาปัจจยัเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 
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1.2  กำรก ำหนดกรอบกำรปฏิบัติในกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายในมหาวิทยาลัย ได้ดําเนินการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงและกําหนดกรอบการจัดทํา
แผนการบริหารความเสี่ยง เพ่ือให้แน่ใจว่าความเสี่ยงที่มีจะได้รับการจัดการอย่างทั่วถึง และเป็นระบบทั่วทั้ง
มหาวิทยาลัย โดยมีการชี้ให้เห็นลําดับความสําคัญของความเสี่ยง การกําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการ
จัดการความเสี่ยง การกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จในการดําเนินการที่จะบรรลุเป้าหมาย การจั ดหน้าที่ความ
รับผิดชอบ รวมทั้งสร้างกลไกในการรายงานตามลําดับขั้นขึ้นไป 

 จึงได้กําหนดกรอบความเสี่ยงออกเป็น 2 ระดับ 
คือ ควำมเสี่ยงระดับองค์กร (Corporate Strategy)  
หรือที่เรียกว่า “ความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย” และ  
ควำมเสี่ยงระดับปฏิบัติกำร (Functional Strategy)  
หรือที่เรียกว่า “ความเสี่ยงระดับหน่วยงาน” และเป็นการ 
ดําเนินงานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) 
 

 

 

 

 

1.3  กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 

 จากนิยาม “ควำมเสี่ยง (Risk) คือ ควำมเป็นไปได้ที่เหตุกำรณ์ใดเหตุกำรณ์หนึ่งอำจเกิดขึ้น และเป็น
อุปสรรคต่อกำรบรรลุวัตถุประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จึงกําหนดกระบวนดําเนินงานในการบริหาร
ความเสี่ยงออกเป็น 8 ขั้นตอน เริ่มตั้งแต่ การกําหนดโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย (Risk 
Management Structure) การกําหนดกรอบการปฏิบัติ (Practical framework) การระบุปัจจัยเสี่ยง (Identify 
risk factors) การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis) การระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง (Risk Management 
Methods) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) การจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management 
Plan) การติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง (Monitor and Evaluate Risk Management Results) 
ปรากฎดังแผนภาพดังนี้ 
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แผนภำพที่ 2 กระบวนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 
 

1.4 กำรระบุปัจจัยเสี่ยงและกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 
  กำรระบุปัจจัยเสี่ยง : ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) คือ สาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่ทําให้ไม่บรรลุ 
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่วางไว้ การระบุปัจจัยเสี่ยงควรมีความเชื่อมโยงกับผลความสําเร็จตามเป้าหมายของ 
มหาวิทยาลัย โดยคํานึงถึงวัตถุประสงค์และโอกาสของเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นอันจะส่งผลกระทบที่จะทําให้ไม่ 
สามารถบรรสุวัตถุประสงค์นั้นได้ 
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 วีธีกำรและเครื่องมือในกำรก ำหนดปัจจัยเสี่ยงของมหำวิทยำลัย ได้แก่ 
 

1) กำรหำปัจจัยเสี่ยงผ่ำน Bow-tie Diagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2) กำรประเมินระดับควำมเสี่ยงโดยใช้ Risk Matrix 

แผนผังเมทริกซ์ (Risk Matrix)  

 

 

 

 

 

ขอบเขตพื้นที่ ควำมหมำย 
          = ความเสี่ยงสูงมาก (Extreme Risk, E) ตกพื้นที่ซ่ึงต้องมีแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงเร่งด่วน 

          = ความเสี่ยงสูง (High Risk, H) ตกพื้นที่ซ่ึงต้องมีแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

          = ความเสี่ยงปานกลาง (Medium Risk, M) อยู่พ้ืนที่ซึ่งยอมรับควำมเสี่ยงได้ 

          = ความเสี่ยงต่า (Low Risk, L) อยู่พ้ืนที่ซึ่งยอมรับควำมเสี่ยงได้ 

 
 

วิเครำะห์โดยใช้ Bow-tie Diagram 



7 
 

  3) กระบวนกำรค้นหำควำมเสี่ยง 
  โดยการสแกน Risk ทั้งองค์กร เพื่อให้ได้ Potential Risk Menu และนํามาดําเนินการตาม
กระบวนการหา Key Risk เพ่ือนําไปสู่ Key Drive ดังนี้ 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง : มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบการจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยงใน 
แต่ละประเด็น โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กําหนดไว้ เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจของมหาวิทยาลัยในการที่จะ
ดําเนินการเร่งป้องกันและแก้ไขบริหารจัดการก่อน หากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ ขึ้น 
 

1.5 กำรจัดท ำแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
  มหาวิทยาลัยดําเนินการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม
อย่างเป็นระบบ ในการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดลําดับความเสี่ยง ประเมินกิจกรรมควบคุม
ภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ และการกําหนดมาตรการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง เพ่ือให้ระดับความเสี่ยง
จากการประเมินโอกาสของความเสี่ยง (Likelihood) ใช้ตัวย่อ L และผลกระทบ (Impact) ใช้ตัวย่อ ! ลดลงให้อยู่
ในระดับท่ียอมรับได้ โดยคํานึงถึงการบรรลุเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 
 
 

Grouping และคัดแยกระหว่าง “ควำมเสี่ยง” กับ 
“ปัญหำ” เพ่ือให้ได้ Key Risk จริงออกมา 

จำกชุด Potential Risk 

1 

2 

3 

4 

5 

นํา Key Risk คงเหลือ (จากข้ันตอนท่ี 1) มาสู่กระบวนกำรม ี
ส่วนร่วมของหน่วยงำนที่เกีย่วข้องภายในมหาวิทยาลัย เพื่อหาว่าประเด็น
ดังกล่าวยังเป็น Risk ใช่หรือไม่และยังคงมีอยู่ในปัจจุบันหรือไม่ เพื่อให้ได้ 

Key Risk ที่เป็นของมหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง 

นํา Key Risk คงเหลือ (จากขั้นตอนที่ 2) มา Identify เพ่ือ 
ให้ได้ข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยทํางานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

คัดเลือกประเด็นความเสี่ยงที่มีความสําคัญ 
และมีผลกระทบสูง 

นําความเสี่ยงที่เลือกมาจัดทําแผนบริหำรควำมเสี่ยง ขออนุมัติแผน
และเข้าสู่กระบวนกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนต่อไป 
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1.6 กำรติดตำมประเมินผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

  เพ่ือให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย และ
คณะทํางานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในประจําหน่วยงาน ได้มีเครื่องมือในการพิจารณาความเสี่ยง
ในภาพรวมว่า ความเสี่ยงต่าง ๆ นั้น มีการกระจายตัวของโอกาสการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ และมีผลกระทบ
อย่างไร ความเสี่ยงใดควรได้รับการแก้ไขก่อนหลัง โดยกำรน ำค่ำโอกำสของควำมเสี่ยง (Likelihood) ใช้ตัวย่อ 
L และค่ำผลกระทบ (Impact) ใช้ตัวย่อ I ไปบันทึกลงในแผนผังเมทริกซ์ (Risk Matrix โดยกําหนดให้แกน X 
คือ ค่าโอกาสของความเสี่ยง และแกน Y คือ ค่าผลกระทบ ดังตำรำงที่ 2 
  ประโยชน์ของการจัดทําแผนผังเมทริกซ์ เพ่ือช่วยให้องค์กรสามารถเรียงระดับความเสี่ยง
(Degree of Risk) ของเหตุการณ์ต่าง ๆ ไว้ในแผนผังเดียวกัน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสภาและ
ระดับมหาวิทยาลัย จักได้พิจารณาลําดับความสําคัญของความเสี่ยงได้สะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งระดับความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมี 4 ระดับ ได้แก่ สูงมำก (Extreme) สูง (High) ปำนกลำง (Medium) และ
ต่ ำ (Low) โดยใช้สีสื่อประกอบในรูปแบบคล้ายคลึงกับสัญญาณไฟจราจร 
 

แผนภำพที่ 3 แบบฟอร์มแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

แผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงมหำวิทยำลัยเทคโนโลยสีุรนำรี 
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ตำรำงที่ 2 แผนผังเมทริกซ์ (Risk Matrix) 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ค ำอธิบำย 
 

ขอบเขตพื้นที่ ควำมหมำย 
          = ความเสี่ยงสูงมาก (Extreme Risk, E) ตกพื้นท่ีซึ่งต้องมีแผนการบริหารความเสี่ยงเร่งด่วน 

          = ความเสี่ยงสูง (High Risk, H) ตกพื้นท่ีซึ่งต้องมีแผนการบริหารความเสี่ยง 

          = ความเสี่ยงปานกลาง (Medium Risk, M) อยู่พ้ืนท่ีซึ่งยอมรับความเสี่ยงได้ 

          = ความเสี่ยงต่า (Low Risk, L) อยู่พ้ืนท่ีซึ่งยอมรับความเสี่ยงได้ 
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ส่วนที่ 2  

แผนการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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ส่วนที่ 2  
แผนการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 
 

2.1  กระบวนการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
  ในการดำเนินการจัดทำแผนการบริหารความเสี ่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 นั้น ได้มีการพัฒนาระบบความเสี่ยงมหาวิทยาลัยร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ระดับสภา ผ่านการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในระดับมหาวิทยาลัย มีหน้าที่ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ระดับสภา และเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย โดยสภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยงระดับ
มหาวิทยาลัย จำนวน 4 ประเภทความเสี่ยง 4 ประเด็น ในคราวการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 
7/2565 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2565 

 
2.2  ความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 4 ประเภทความเสี่ยง  
4 ประเด็น อันประกอบด้วย 

ความเสี่ยงระดับมหาวทิยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ลำดบัที ่ 4 ประเภทความเสี่ยง ประเดน็เรื่อง ผู้รับผิดชอบ อ้างอิง 
1 S : Strategic Risk เรื่อง คุณภาพบัณฑิต (อัตราการได้

งานทำของบัณฑติลดลง) 
ฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ /ฝ่าย
ยุทธศาสตร์ฯ ศสพ. สผ.   
(ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาฯ) 

P. 13 

2 R : Reputation Risk เรื่อง Ranking (การรับรู้ชื่อเสยีง
ของมหาวิทยาลัยสำหรับการจดั
อันดับมหาวิทยาลัยในระดับโลก
ลดลง) 

ฝ่ายยุทธศาสตรฯ์ ศกน. สปส. สผ. 
(ผู้รับผิดชอบหลัก:  
ฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ) 

P. 16 

 3 F : Financial and  
Asset Risk 

เรื่อง การเงินและทรัพย์สิน (ความ
มั่นคงทางการเงินของมหาวิทยาลัย) 

ฝา่ยวิชาการฯ/โรงพยาบาลฯ  
สกบ. ศบก. (ผู้รับผิดชอบหลัก : 
ฝ่ายวิชาการฯ) 

P. 20 

4 C : Compliance 
Risk 

เรื่อง คุณธรรมและความโปร่งใส 
(ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสยังไม่ถึงเป้าหมาย  
(ระดบั AA)) 

คณะทำงานโครงการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสฯ นตภ. 
(ผู้รับผิดชอบหลัก:  
คณะทำงานโครงการประเมิน
คุณธรรมฯ) 

P. 23 
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ประเภทความเสี่ยง 
S : Strategic Risk = ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์  Fr : Fraud Risk = ความเสี่ยงด้านการทุจริต 
F : 
Financial and Asset Risk 

= ความเสี่ยงด้านการเงินและ 
   ทรัพย์สิน  

R : Reputation Risk = ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์และ 
   ช่ือเสียง 

O : Operational Risk = ความเสี่ยงด้านปฏิบตัิงาน E : Emergency Risk = ความเสี่ยงในสถานการณ์ฉุกเฉนิ 
C : Compliance Risk = ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ Su : Sustainability Risk = ความเสี่ยงด้านความยั่งยืน 

P : Personnel Risk = ความเสี่ยงด้านบุคลากร   
 
ชื่อย่อหน่วยงาน 

สผ. = ส่วนแผนงาน 
ศบก. = ศูนย์บริการการศึกษา 
ศกน. = ศูนย์กิจการนานาชาต ิ
สกบ. = ส่วนการเงินและบัญชี 
รพ.มทส. = โรงพยาบาล มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
สบค. = ส่วนทรัพยากรบุคคล 
นตภ. = หน่วยตรวจสอบภายใน  
ศสพ. = ศูนย์สหกิจศึกษาและพฒันาอาชีพ 
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แผนการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
 

ประเภทความเสี่ยง สาเหตุความเสี่ยง 
การประเมินค่าความ
เสี่ยงก่อนมีกิจกรรม

ควบคุม 

ระดับความเสีย่งที่
ยอมรับได ้ วิธีการจัดการ 

ความเสี่ยง 
สัญญาณเตือนภัย 

L I R1 L I R2 

1. S : Strategic 
Risk 
ประเด็นเรื่องคณุภาพ
บัณฑิต (อัตราการได้งาน
ทำของบัณฑิตลดลง) 

 

1. การหดตัวของการจ้างงานในตลาดแรงงาน 3 5 15 
(E) 

2 4 8 
(H) 

1. ความร่วมมือกับภาคธุรกิจ เน้นการเรยีนรู้ภาคทฤษฎี
และปฏิบตั ิ
2.  กำหนดกลยุทธ ์ส ่งเสร ิมให ้ศ ิษย ์ เก ่าท ี ่ประสบ
ความสำเร็จมาเกื้อหนุนศิษย์ปัจจุบัน 

อัตราการได้งานทำของ
นักศึกษาลดลงจากปีก่อนหน้า 

2. คุณภาพบณัฑิตขาดทักษะที่จำเป็น ส่งผลให้การ
ได้งานทำของบัณฑิตมีแนวโน้มลดลง 

      1. การออกแบบหลักสตูรร่วมกับภาคอุตสาหกรรมและ
จัดการเรียนการสอนในรูปแบบทวิภาคีเพื่อลดความไม่
สอดคล้องกันระหว่างทักษะบัณฑติและตลาดแรงงาน 
2. ส่งเสรมิกิจกรรมนักศึกษาท่ีเน้น Soft-Skills และ
การ Up-Skill ด้านภาษาต่างประเทศ 
3. การนำ Digital Transformation มาปรับใช้กับ
ระบบการศึกษา การเรียนการสอนแบบผสมจนต่อยอด
ไปถึงเทคโนโลยีเสมือนจริง 
4. พัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้มีทักษะที่ตรงความต้องการ
ของตลาดแรงงาน โดยใช้ประโยชน์ได้จริงผ่านกลไกการจัด 
CWIE 
5. การติดตามผู้ใช้บัณฑิตเพื่อวิเคราะห์ว่านักศึกษา
เหล่านั้นมีทักษะที่มหาวิทยาลัยปลูกฝังติดตัวไปมาก
น้อยเพียงใด 
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ลำดับ ตัวช้ีวัดความเสี่ยง (Key Risk indicators: KRI) 
เป้าหมายตัวชี้วัด 

หน่วยนับ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส  
4 

1 ระดับผลประเมินนักศึกษา CWIE โดยผู้นิเทศงาน 
(ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์/ศูนย์สหกจิศึกษา) 

- - - >=4 
(จาก 5 คะแนน) 

คะแนน 

2 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการเสนองานจากสถานประกอบการที่ไป 
ปฏิบัติงาน CWIE 

(ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์/ศูนย์สหกจิศึกษา) 

- - - >=40 
 

ร้อยละ 

3 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทำหลังจากสำเร็จการศึกษาภายใน 1 ปี 
(ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ/ส่วนแผนงาน) 

- - - >=80 ร้อยละ 
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เกณฑก์ารประเมินระดับความเสี่ยง 



16 
 

 
 

แผนการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

ประเภทความเสี่ยง สาเหตุความเสี่ยง 
การประเมินค่าความ
เสี่ยงก่อนมีกิจกรรม

ควบคุม 

ระดับความเสีย่งที่
ยอมรับได ้ วิธีการจัดการ 

ความเสี่ยง 
สัญญาณเตือนภัย 

L I R1 L I R2 

2. R : Reputation 
Risk  
ประเด็นเรื่อง Ranking 
(การรับรู้ชื่อเสียงของ
มหาวิทยาลยัสำหรับการ
จัดอันดับมหาวิทยาลัยใน
ระดับโลกลดลง) 
 

1. จำนวนสถาบันการศึกษาท้ังในและ
ต่างประเทศท่ีเขา้ร่วมการจัดอันดบัมีมากข้ึน 

5 3 15 
(E) 

4 3 12 
(H) 

1. การสร้างกิจกรรมเพิ่มเสริมความเข้าใจในความสำคัญ
ของการจัดอันดับมหาวิทยาลัย เพือ่สร้างความร่วมมือ
และความเป็นอันหนึ่งอัน้เยวกันท้ังมหาวิทยาลัย 

1. ผลคะแนนการจัดอันดับ
มหาวิทยาลยัในระดบัโลก
ลดลง  
2. การรับรู้ช่ือเสยีงของ 
มหาวิทยาลยัสำหรับการจัด 
อันดับมหาวิทยาลัยในระดับ 
โลกลดลง 

2. ขาดกลยุทธ์ในการประชาสัมพนัธ์จุดแข็งของ
มหาวิทยาลยัให้ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียภายนอกรับรู้ 

      2. กำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านการสื่อสาร สร้าง
การรับรู้และภาพลักษณ์องค์กรทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศโดยการจัดทำแผนแมบ่ทการประชาสัมพันธ์
แบบบูรณาการของมหาวิทยาลัย 
3. ส่งเสรมิกิจกรรมพันธกิจสมัพันธ์ระหว่าง มทส. กับทุก
ภาคส่วน 

3. ขาดแนวทางที่ชัดเจนเพื่อร่วมมอืกับผู้วิจัยจาก
ต่างสถาบันเพื่อสร้างความรับรู้ช่ือเสียงของ
มหาวิทยาลยัด้านการวิจัย 

      4. พัฒนาองค์กรผ่านการพัฒนาความเป็นนานาชาติ 
มุ่งเน้นดำเนินการพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่อ
การผลักดันมหาวิทยาลยัไทยไปสูร่ะดับโลก 
5. สร้างกลไกให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินการวิจัย
และนวัตกรรมของสถาบันอดุมศึกษาและสถาบันวิจัยกับ
ผู้ใช้ประโยชน์ท้ังชุมชนและภาคอตุสาหกรรม 
6. การสนับสนุนกลุ่มวิจยัที่มีผลงานวจิัยที่บูรณาการข้าม
ศาสตร์ เพื่อให้เกิดความความสามารถในการทำวิจัยและ
ตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาติทีม่ี Impact สูงขึ้น 
7. ลดภาระงานสอนเพื่อสนับสนุนให้คณาจารย์มเีวลาใน
การทำวิจัยเพิ่มมากขึ้นได้อย่างเตม็ที่และเพียงพอ และ
มุ่งเน้นทำงานวิจัยท่ีเป็นที่ต้องการของประเทศ 
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ประเภทความเสี่ยง สาเหตุความเสี่ยง 
การประเมินค่าความ
เสี่ยงก่อนมีกิจกรรม

ควบคุม 

ระดับความเสีย่งที่
ยอมรับได ้ วิธีการจัดการ 

ความเสี่ยง 
สัญญาณเตือนภัย 

L I R1 L I R2 

8. เพิ่มจำนวนผลงานวิจยัที่สรา้งผลกระทบสูงในเชิง
เศรษฐกิจและสังคมเพิ่มมากข้ึน 
9. เร่งรัดการเพิ่มบุคลากรทางการวิจัยและบุคลากรที่มี
ความสามารถท่ีเป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพ 
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ลำดับที่ ตัวช้ีวัดความเสี่ยง (Key Risk indicators: KRI) 
เป้าหมายตัวชี้วัด 

หน่วยนับ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
1 ระดับคะแนน  Academic Reputation ของมหาวิทยาลัยจาก QS WUR  

(ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ, ส่วนแผนงาน) 

- 10 - - คะแนน 

2 ระดับคะแนน Employer reputation ของมหาวิทยาลัยจาก QS WUR  
(ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ, ส่วนแผนงาน) 

- 10 - - คะแนน 

3 ร้อยละการยินยอมตอบรับในการทำแบบสำรวจด้าน Reputation ของ QS ต่อจำนวน
รายช่ือทั้งหมด 

(ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ นวตักรรมและความเป็นผู้ประกอบการ, ศูนย์กิจการนานาชาติ) 

- - - 70 ร้อยละ 

4 จำนวนรายช่ือผู้ตอบแบบสำรวจด้าน Academic Reputation ของ QS  
(ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ, ส่วนแผนงาน) 

- - - 200 คน 

5 จำนวนรายช่ือผู้ตอบแบบสำรวจด้าน Employer Reputation ของ QS  
(ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ, ส่วนแผนงาน) 

- - - 200 คน 
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เกณฑ์ประเมินระดับความเสี่ยง 
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แผนการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

ประเภทความเสี่ยง สาเหตุความเสี่ยง 

การประเมินค่าความ
เสี่ยงก่อนมีกิจกรรม

ควบคุม 

ระดับความเสี่ยงท่ี
ยอมรับได้ วิธีการจัดการความเสี่ยง สัญญาณเตือนภัย 

L I R1 L I R2 
3. F : Financial 
and Asset Risk 
ประเด็นเรื่อง การเงินและ
ทรัพย์สิน (ความมั่นคง
ทางการเงินของ
มหาวิทยาลยั) 

1. เงินรายไดจ้ากแหล่งรายได้
เดิมลดลงโดยเฉพาะเงิน   
รายได้จากการจัดการศึกษา
ซึ่งเกิดจากจำนวนผู้เรยีน
ลดลง 

5 5 25 
(E) 

4 4 16 
(E) 

1. หารายได้โดยการเพิ่มตลาดใหมข่ยายกลุ่มลูกค้าให้มคีวามหลากหลาย 
2. กระตุ้นให้เกิดการสร้างรายไดจ้ากการนำทรัพยส์ินทางปัญญาและองค์
ความรู้ไปใช้ประโยชน ์
3. พิจารณาเรื่อง Digital Transformation เพื่อใช้ในการเพิ่มรายไดแ้ละลด
ค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัย 

1. งบประมาณไม่
เพียงพอต่อการ
ดำเนินโครงการที่
สำคัญและมีความ
จำเป็นเร่งด่วน  
2. โรงพยาบาล
มหาวิทยาลยัมี
อัตราส่วนเงินคืน
ลดลงเมื่อเทียบกับ
หนี้เงินยืมสะสม 

2. รายรับน้อยกว่ารายจ่าย
ของหน่วยวิสาหกิจ 

      4. หน่วยวิสาหกิจควรพิจารณาปรบัการบริหารจัดการให้มรีายรบัมากกว่า
รายจ่าย 
5. พัฒนาและปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานต่าง ๆ ในทุกมิติ เพื่อ
ยกระดับการให้บริการและเพิ่มรายได้จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลยั เช่น 
ฟาร์มมหาวิทยาลัยโดยการใช้ประโยชน์ (Utilization) ของเครื่องจักรให้
มากยิ่งข้ึน 
6. พิจารณาลดค่าใช้จ่ายทีไ่ม่จำเปน็และใช้งบประมาณใหส้อดคล้องกับ
เป้าหมายการพัฒนาของหน่วยงาน เช่น รายจ่ายค่าจา้งเหมาบริการควร
พิจารณาปรับลดในช่วง Covid-19 

3. เงินเก็บลดลงเนื่องจากการ
นำเงินกองทุนมาให้หน่วย
วิสาหกิจยืม 

      7. การสร้างเครือข่ายภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้เกดิรายได้จากการบรหิาร
จัดการทรัพยส์ิน โดยใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐาน STI ของมหาวิทยาลัย 
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ลำดับที่ ตัวช้ีวัดความเสี่ยง (Key Risk indicators: KRI) 
เป้าหมายตัวชี้วัด 

หน่วยนับ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1 อัตราการสละสิทธิของนักเรียนในระบบ TCAS รอบท่ี 1 
(ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายวิชาการฯ/ศูนย์บรกิารฯ) 

- - <=30 - ร้อยละ 

2 ร้อยละของจำนวนนักเรียนยืนยัน Cleansing house ในระบบ TCAS รอบที่ 1 กับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเทียบกับจำนวนผู้สมัครทั้งหมดในรอบเดียวกัน 

(ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายวิชาการฯ/ศูนย์บรกิารฯ) 

- - >=65 - ร้อยละ 
 

3 ร้อยละของจำนวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีที่ข้ึนทะเบียนนักศึกษาเป็นไปตามแผนการ
รับนักศึกษา 

(ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายวิชาการฯ/ศูนย์บรกิารฯ) 

- - >=90 - ร้อยละ 
 

4 ร้อยละของรายรับน้อยกว่ารายจ่ายจากการดำเนินงานของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย  
เทียบกับปีก่อนหน้า 

(ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายการเงินฯ/โรงพยาบาลมหาวิทยาลยั) 

<=5 <=5 <=5 <=5 ร้อยละ 

5 ร้อยละการยืมเงินจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า  
      (ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายการเงินฯ/โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย) 

- - - <=30 ร้อยละ 

6 อัตราส่วนสภาพคล่องทางการเงินของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย 
(ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายการเงินฯ/โรงพยาบาลมหาวิทยาลยั) 

<=0.1 <=0.08 <=0.06 <=0.04 ร้อยละ 
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เกณฑ์ประเมินระดับความเสี่ยง 
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แผนการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

ประเภทความเสี่ยง สาเหตุความเสี่ยง 
การประเมินค่าความ
เสี่ยงก่อนมีกิจกรรม

ควบคุม 

ระดับความเสีย่งที่
ยอมรับได ้ วิธีการจัดการ 

ความเสี่ยง 
สัญญาณเตือนภัย 

L I R1 L I R2 

4. C : Compliance 
Risk 
ประเด็นเรื่องคณุธรรม
และความโปร่งใส (ผล
การประเมินคณุธรรมและ
ความโปร่งใสยังไม่ถึง
เป้าหมาย  
(ระดับ AA)) 

1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของมหาวิทยาลยัไดร้ับ
การบริการต่ำกว่าท่ีเกณฑ์กำหนด เห็นไดจ้ากผล
คะแนน ITA ด้านการรับรู้ของผู้มสีว่นได้ส่วนเสีย
ภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT) ลดลง 

3 4 12 
(H) 

1 1 1 
(L) 

1. ยกระดับการให้บริการของทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับ 
Stakeholder เพื่อสร้างทัศนคติและภาพลักษณ์ในดา้น
บวกให้กับมหาวิทยาลัย 
2. ดำเนินการวิเคราะหค์วามเห็นจากสำนักงาน ป.ป.ช.
และผูต้อบแบบ EIT เพื่อหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข 
3. วิเคราะห์เปรียบเทียบสถาบันอืน่ท่ีได้ระดับคะแนนผล
การประเมิน EIT และหรือ ITA ในระดับสูง เพื่อกำหนด
แนวทางปฏิบัติตามบริบทของมหาวิทยาลัย 

1. ผลประเมิน ITA อยู่
ในระดับ A คงเดมิ 
หรือในระดับทีต่่ำ
กว่า 

2. ผลประเมิน ITA ยังไม่
ถึงเป้าหมาย (ระดับ 
AA) 

2. จำนวนผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ EIT ที่ดำเนินการผ่าน
ทางมหาวิทยาลัย ตำ่กว่าเกณฑ์ที่สำนักงาน ป.ป.ช. 
กำหนด (400 คน) ทำให้ผลคะแนน EIT อาจไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย 

      4. กำหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้
ต่อสาธารณชน โดยเฉพาะกลุ่มเปา้หมายที่จะดำเนินการ
ตอบแบบประเมิน EIT 
5. กำหนดกลยุทธ์หรือแนวทางเพือ่ให้ได้จำนวนผูต้อบ
แบบวัดการรับรู้ EIT จากผู้มสี่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
(Stakeholder) ตามเกณฑ์ที่ ป.ป.ช. กำหนดไว้ข้ันต่ำ 
จำนวน (400 คน) โดยควรจัดตั้งทีมงานในหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับผู้ตอบแบบ EIT เพื่อช่วยประชาสมัพันธ์เพิ่ม
จำนวนผู้ตอบ และชี้แจงการดำเนนิงานของมหาวิทยาลัย
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการตอบแบบ EIT 
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ลำดับ ตัวช้ีวัดความเสี่ยง (Key Risk indicators: KRI) 
เป้าหมายตัวชี้วัด 

หน่วยนับ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
1 คะแนน IIT  

(ผู้รับผิดชอบ : คณะทำงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ) 
- - - >=95 คะแนน 

2 คะแนน EIT 
(ผู้รับผิดชอบ : คณะทำงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ) 

- - - >=95 คะแนน 

3 คะแนน OIT 
(ผู้รับผิดชอบ : คณะทำงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ) 

- - - >=95 คะแนน 

4 ร้อยละจำนวนห้วข้อของ OIT ที่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จในระดับที่ยอมรับได้ 
(ผู้รับผิดชอบ : คณะทำงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ) 

>=50 >=80 >=100 - ร้อยละ 

5 จำนวนผู้เข้าร่วมผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ EIT ที่มหาวิทยาลัยเป็นผู้รวบรวม 
(ผู้รับผิดชอบ : คณะทำงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ) 

- - 400 - คน 
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การประเมินระดับความเสี่ยง 
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ภาคผนวก 

 
การวิเคราะห์ความสอดคล้องและประเมินความเสี่ยง 

แผนภาพ Bow Tie Diagram 
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แผนภาพแสดงสรุปการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง (Bow Tie Diagram) 
 

1. Risk ID : 

S : Strategic Risk 
(1. ประเด็นเรื่องคุณภาพบัณฑติ) 

Owner ฝ่ายพัฒนานกัศึกษาฯ/ฝ่าย
ยุทธศาสตร์ฯ 

ผู้ช่วย 
Owner 

ศูนย์สหกิจศกึษาฯ/ส่วน
แผนงาน 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

7. Risk Rating  “Before” Mitigation 
Likelihood 3 

Impact 5 
Residual Risk 
Rating 

15 (E) 

วันท่ี 

8. Risk Rating “After” Mitigation 
 แผน ผล 

Likelihood 2  
Impact 4  

Residual Risk 
Rating 

8 (H)  

วันท่ี   

2. Causes (สาเหตุ) 

1 การหดตัวของการจ้างงานใน
ตลาดแรงงาน 

2 คุณภาพบัณฑิตขาดทักษะท่ีจ าเป็น 
ส่งผลให้การได้งานท าของบัณฑิตมี
แนวโน้มลดลง 

 สัญญาณเตือนภัย 

1 อัตราการได้งานท า
ของนักศึกษาลดลง
จากปีก่อนหน้า 

3. Impacts (ผลกระทบ) 

1 บัณฑิตได้งานท าลดลง ท าให้การ
ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยลดลง
ด้วยซ่ึงส่งผลต่อมหาวิทยาลัยใน
ด้านต่าง ๆ เช่น ผลต่อการเลือก
เข้าศึกษาของนักศึกษาใหม่ลดลง 

4. Existing Controls (Preventative) (การควบคุมที่มีอยู่ (ป้องกัน)) 
Existing Preventative controls Link to Cause # Control Owner 

1. จัดต้ังสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการส าหรับนักศึกษาเพื่อสนับสนุนการบ่มเพาะความเป็น
ผู้ประกอบการของนักศึกษา 

2 ส านักวิชา/ส่วน
ส่งเสริมวิชาการ 

2. มีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับศิษย์เก่า เพื่อสร้างงานให้กับบัณฑิตจบใหม่ 1 

3. มีการปรับระบบการเรียนการสอนแบบใหม่ เช่น การเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended 
Learning) การเรียนการสอนแบบ Active Learning รวมถึงการจัดอบรมทักษะด้านวิชาชีพท่ี
ส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้ท่ีตรงกับความต้องการตลาดแรงงาน 

2 

4. การจัดงาน Job Fair ในมหาวิทยาลัย 1 

5. ปรับหลักสูตรให้ทันสมัยและตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 2 

5. Existing Controls (Mitigating) (การควบคุมที่มีอยู่ (บรรเทา)) 
Existing Mitigating controls Link to Impact # Control Owner 

1. การขับเคลื่อนสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Cooperative and Work 
Integrated Education หรือ CWIE) เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาส าหรับตลาดแรงงาน 

1 ส่วนส่งเสริม
วิชาการ 

2. การปรับปรุงหลักสูตรให้สร้างบัณฑิตท่ีมีทักษะท่ีจ าเป็นต่อการท างาน เช่น หลักสูตรท่ีมีการเรียน
การสอนในระบบสองภาษา หลักสูตรที่มีวิชาความเป็นผู้ประกอบการ Entrepreneurship 
หลักสูตร Double Degree Program เป็นต้น 

1 
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แผนภาพแสดงสรุปการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง (Bow Tie Diagram) 
 

 

6. Risk Mitigating  (Tasks) (การลดความเสี่ยง) 

Risk control Area 
Link to 
Cause # 

Link to 
Impact# 

Due date 
Task 

Owner 

1. ความร่วมมือกับภาคธุรกิจ เน้นการเรียนรู้ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 1,2 1  ส่วน
ส่งเสริม
วิชาการ/
ส านัก
วิชา/ 
ศูนย์สห
กิจศึกษา
ฯ/ส่วน
แผนงาน 

2. การออกแบบหลักสูตรร่วมกับภาคอุตสาหกรรมและจัดการเรียนการสอนผ่านกลไก CWIE 
เพื่อลดความไม่สอดคล้องกันระหว่างทักษะบัณฑิตและตลาดแรงงาน 

2 1  

3. ปรับรูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้น soft skills 2 1  
4. การปรับการเรียนการสอนให้อยู่ในระบบสองภาษา 2 1  
5. การน า Digital Transformation มาปรับใช้กับระบบการศึกษา การเรียนการสอนแบบ
ผสมจนต่อยอดไปถึงเทคโนโลยีเสมือนจริง   

2 1  

6. พัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้มีทักษะท่ีตรงความต้องการของตลาดแรงงาน โดยใช้ประโยชน์
ได้จริงผ่านกลไก CWIE 

2 1  

7. การติดตามผู้ใช้บัณฑิตเพ่ือวิเคราะห์ว่านักศึกษาเหล่าน้ันมีทักษะท่ีมหาวิทยาลัยปลูกฝังติด
ตัวไปมากน้อยเพียงใด 

2 1  

8. ก าหนดกลยุทธ์ส่งเสริมให้ศิษย์เก่าท่ีประสบความส าเร็จมาเกื้อหนุนศิษย์ปัจจุบัน 1 1  
 

ข้อมูลอ้างอิง : 1) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะท่ี 13 (พ.ศ. 2566-2570    
                  2) แผนการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
                  3) ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาส 3/2565) 
                  4) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากผู้บริหารระดับสูงและผู้ทรงคุณวุฒิในการประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ อาทิ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล เป็นต้น 
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แผนภาพแสดงสรุปการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง (Bow Tie Diagram) 
 
 

1. Risk ID : 

R : Reputation Risk  
(2. ประเด็นเรื่อง Ranking) 

Owner ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ฯ 
ผู้ช่วย Owner หน่วยงานที่เกีย่วข้อง 

 

 

 

 

 

 
 
 

7. Risk Rating  “Before” Mitigation 
Likelihood 5 
Impact 5 
Residual Risk 
Rating 

25 (E) 

วันท่ี 

8. Risk Rating “After” Mitigation 
 แผน ผล 

Likelihood 4  

Impact 3  

Residual Risk Rating 12 (H)  

วันท่ี   

3. Impacts 

1 ผลคะแนนท่ีลดลงกระทบต่อ
ภาพลักษณ์และชื่อเสียงของ
มหาวิทยาลัยและการเลือกเข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลัย 

2. Causes 

1 จ านวนสถาบันการศึกษาท้ังในและต่างประเทศท่ีเข้า
ร่วมการจัดอันดับมีมากขึ้น 

2 ขาดกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์จุดแข็งของ
มหาวิทยาลัยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกรับรู้ 

3 ขาดแนวทางที่ชัดเจนเพื่อร่วมมือกับผู้วิจัยจากต่าง
สถาบันเพื่อสร้างความรับรู้ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
ด้านการวิจัย 

สัญญาณเตือนภัย 

1 ผลคะแนนการจัด
อันดับมหาวิทยาลัย
ในระดับโลกลดลง 

2 การรับรู้ชื่อเสียงของ
มหาวิทยาลัยส าหรับ
การจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยใน
ระดับโลกลดลง 

4. Existing Controls (Preventative) 
Existing Preventative controls Link to Cause # Control Owner 

1. มีความร่วมมือด้านการศึกษากับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ เช่น การท า MOU ร่วมกับ
มหาวิทยาลยั Shibaura Institute of Technology  

3 ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ฯ/
ฝ่ายวิชาการฯ/ฝ่าย
ยุทธศาสตร์/ศูนย์
กิจการนานาชาติ/
สถาบันวิจัยและพัฒนา/
ส านักวิชา และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง   

2. ส่งเสริมกิจกรรมที่มหาวิทยาลยัในต่างประเทศหรือนักศึกษานานาชาติเข้าร่วม เช่น Dual 
degree ค่ายวิชาการนานาชาติ การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของนักศกึษากับหน่วยงานหรือ
สถาบันศึกษาในต่างประเทศ การแลกเปลีย่นนักวิจัย การร่วมวิจัยกบันักวิจัยต่างชาติ การจดั
เวทีเสวนาทางด้านการวิจัย การท าความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานใน
ต่างประเทศ งานทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาต่างชาติ กิจกรรม gPBL เป็นต้น พร้อมทั้งท า
การประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่าง ๆ ให้สาธารณชนรับทราบ 

2 

3. มีเป้าหมายการจดัอันดับมหาวิทยาลัยที่ชัดเจน โดยก าหนดเป็นเปา้หมายส าคัญของ
อธิการบดี ท าให้สามารถผลักดันการด าเนินการต่างๆ ในมหาวิทยาลยัให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์นี ้

1 

4. สนับสนุนอาจารย์ มทส เสนอของบประมาณโครงการวิจยัจากแหล่งทุนระดับชาติหรือ
นานาชาติ เพื่อสร้างการรับรู้ถึงศักยภาพของ มทส ในชุมชนนักวิจัยและเพิ่มความสามารถ
การแข่งขันด้านงานวิจัยกับมหาวทิยาลัยอื่น 

3 

5. การจัดตั้งคณะท างานการจัดอันดบัเชิงรุกเพื่อวิเคราะห์จุดแข็งและจดุอ่อนตามผลการ
ประเมินการจดัอันดับมหาวิทยาลยัในระดับโลกและเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไขแกผู่้บริหาร  

1 
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ข้อมูลอ้างอิง : 1) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะท่ี 13 (พ.ศ. 2566-2570    
                  2) แผนการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
                  3) ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาส 3/2565) 
                  4) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากผู้บริหารระดับสูงและผู้ทรงคุณวุฒิในการประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ อาทิ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
                     คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล เป็นต้น 
 

5. Existing Controls (Mitigating) 
Existing Mitigating controls Link to Impact # Control Owner 

1. การจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติท่ีเชิญชวนนักวิจัยและอาจารยม์หาวิทยาลัยต่าง ๆ เป็น
กรรมการและส่งผลงานวิจัยเพื่อน าเสนอ 

1 ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ฯ/ฝ่าย
วิชาการฯ/ฝ่าย
ยุทธศาสตร์/ศูนย์กิจการ
นานาชาติ/สถาบันวิจัย
และพัฒนา/ส านักวิชา 
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง   

2. มีการจัดต้ังส านักงานวิศวพันธกิจสัมพันธ์สากล (Office of Global Engineering Engagement,  
OGEE) เป็นหน่วยงานเพิ่มเติมในส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเป็นหน่วยสนับสนุนกิจการด้าน
นานาชาติในระดับส านักวิชา มีหน้าท่ีให้บริการแก่นักศึกษาชาวต่างชาติ 

1 

3. มีบุคลากรเป็นกรรมการในท่ีประชุมระดับชาติ/นานาชาติและการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาตท่ีิมีชื่อเสียง ท าให้สร้างความรับรู้ชื่อเสียงมหาวิทยาลัยให้เป็นท่ีรู้จักเพิ่มขึ้น 

1 

4. การสนับสนุนงบประมาณโครงการ SUT Branding 1 

5. การส่งเสริมให้หลักสูตรของมหาวิทยาลัยได้มาตรฐานระดับนานาชาติ เช่น ABET ซ่ึงท าให้เกิด
ความรับรู้ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยด้านการสอน 

1 

6. การส่งเสริมให้อาจารย์มีต าแหน่งวิทยฐานะ UKPFS ด้านการสอน 1 

6. Risk Mitigating  (Tasks) 

Risk control Area 
Link to 
Cause # 

Link to 
Impact# 

Due date Task Owner 

1. พัฒนาองค์กรผ่านการพัฒนาความเป็นนานาชาติ มุ่งเน้นด าเนินการพัฒนาความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่อการผลักดันมหาวิทยาลัยไทยไปสู่ระดับโลก 

3 1  ฝ่ายพันธกิจ
สัมพันธ์ฯ/ฝ่าย
ยุทธศาสตร์น  
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง   

2. สร้างกลไกให้เกิดความร่วมมือในการด าเนินการวิจัยและนวัตกรรมของ
สถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิจัยกับผู้ใช้ประโยชน์ท้ังชุมชนและภาคอุตสาหกรรม 

3 1  

3. การสนับสนุนกลุ่มวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยท่ีบูรณาการข้ามศาสตร์ เพื่อให้เกิดความ
ความสามารถในการท าวิจัยและตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาติท่ีมี Impact สูงขึ้น 

3 1  

4. ลดภาระงานสอนเพื่อสนับสนุนให้คณาจารย์มีเวลาในการท าวิจัยเพิ่มมากขึ้นได้อย่าง
เต็มท่ีและเพียงพอ และมุ่งเน้นท างานวิจัยท่ีเป็นท่ีต้องการของประเทศ 

3 1  

5. เพิ่มจ านวนผลงานวิจัยท่ีสร้างผลกระทบสูงในเชิงเศรษฐกิจและสังคมเพิ่มมากขึ้น 3 1  
6. เร่งรัดการเพิ่มบุคลากรทางการวิจัยและบุคลากรท่ีมีความสามารถที่เป็นท่ียอมรับใน 

วงวิชาชีพ 
3 1  

7. ก าหนดแนวทางการด าเนินงานด้านการสื่อสาร สร้างการรับรู้และภาพลักษณ์องค์กร
ท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

2 1  

8. ส่งเสริมกิจกรรมพันธกิจสัมพันธ์ระหว่าง มทส. กับทุกภาคส่วน 2 1  
9. การสร้างกิจกรรมเพิ่มเสริมความเข้าใจในความส าคัญของการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 

เพื่อสร้างความร่วมมือและความเป็นอันหน่ึงอัน้เยวกันท้ังมหาวิทยาลัย 
1 1  
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1. Risk ID : 

Financial and Asset Risk 
(3. ประเด็นเรื่องความมั่นคงทางการเงิน

ของมหาวิทยาลัย) 
Owner ฝ่ายวิชาการฯ/โรงพยาบาลฯ 
ผู้ช่วย Owner ศูนย์บริการฯ และโรงพยาบาล

มหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

7. Risk Rating  “Before” Mitigation 
Likelihood 5 
Impact 5 
Residual Risk 
Rating 

25 (E) 

วันท่ี 

8. Risk Rating “After” Mitigation 
 แผน ผล 

Likelihood 4  

Impact 3  

Residual Risk Rating 12 (H)  

วันท่ี   

3. Impacts 

1 ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ
ส่งผลต่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัยตามแผน
ยุทธศาสตร์ไม่สามารถ
ด าเนินการได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ  

2. Causes 

1 การขาดทุนอย่างต่อเนื่องของหน่วยวิสาหกิจ 
2 เงินเก็บลดลงเน่ืองจากการน าเงินกองทุนมา

ให้หน่วยวิสาหกิจยืม   
3 จ านวนผู้เรียนปริญญาตรีมีแนวโน้มลดลง

ส่งผลให้เงินรายได้จากแหล่งรายได้เดิม
ลดลง 

สัญญาณเตือนภัย 

1 งบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนิน
โครงการท่ีส าคัญและมีความจ าเป็น
เร่งด่วน  

2 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยมีอัตราส่วน
เงินคืนลดลงเมื่อเทียบกับหน้ีเงินยืม
สะสม 

4. Existing Controls (Preventative) 
Existing Preventative controls Link to Cause # Control Owner 

1. มีมาตรการในการหารายได้เพ่ิมขึ้น ท้ังรายได้จากงบแผ่นดินและเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 3 ส่วนการเงินฯ ส่วนบริหาร
สินทรัพย์ หน่วยวิสาหกิจ 2. มีมาตรการบริหารจัดการหน้ีในแต่ละปีงบประมาณ 2 

3. การท า Alumni Engagement เพื่อเป็น partner ทางธุรกิจ  3 
4. ผลักดันเรื่อง Spinoff/Startup เพื่อเป็นรายได้ด้านการใช้นวัตกรรม 1, 3 
5. หน่วยวิสาหกิจเพิ่มการบริการใหม่เพ่ือเพิ่มรายได้ 1 

5. Existing Controls (Mitigating) 
Existing Mitigating controls Link to Impact 

# 
Control Owner 

1. การพัฒนาระบบสารสนเทศบริหารการคลังท่ีเชื่อมโยงระบบของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ส่วน
แผนงาน ส่วนการเงินและทรัพย์สิน และส่วนพัสดุ เพื่อการบริหารจัดการด้านการคลังอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1 ส่วนการเงินฯ ส่วนบริหาร
สินทรัพย์ หน่วยวิสาหกิจ 

2. การจัดท าฐานข้อมูลสินทรัพย์และฐานข้อมูลผู้ประกอบการภายในมหาวิทยาลัยเพื่อการบริหาร
จัดการด้านสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ 

1 

3. มีมาตรการประหยัดและลดรายจ่ายท่ีไม่จ าเป็นในทุกพื้นท่ีของมหาวิทยาลัย 1 
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ข้อมูลอ้างอิง : 1) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะท่ี 13 (พ.ศ. 2566-2570    
                  2) แผนการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
                  3) ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาส 3/2565) 
                  4) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากผู้บริหารระดับสูงและผู้ทรงคุณวุฒิในการประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ อาทิ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
                     คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล เป็นต้น 
   
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Risk Mitigating  (Tasks) 

Risk control Area 
Link to 
Cause # 

Link to 
Impact# 

Due date Task Owner 

1. หารายได้ใหม่โดยมองนอกกรอบของรายได้เดิม เช่น การจัดต้ังมูลนิธิ เป็นต้น เพื่อลด
ความเสี่ยงในเรื่องการหารายได้ของ รพ. มทส. 

2, 3 1  ศูนย์บริการฯ/
โรงพยาบาลฯ/
ส่วนการเงินฯ/ 
ส่วนบริหาร
สินทรัพย์/ 
หน่วยวิสาหกิจ/ 

2. กระตุ้นให้เกิดการสร้างรายได้จากการน าทรัพย์สินทางปัญญาและองค์ความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 

3 1  

3. หน่วยวิสาหกิจควรพิจารณาปรับการบริหารจัดการให้มีรายรับมากกว่ารายจ่าย 1 1  
4. พัฒนาและปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานต่าง ๆ ในทุกมิติ เพื่อยกระดับการ

ให้บริการและเพิ่มรายไดจ้ากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย เช่น ฟาร์มมหาวิทยาลัยโดย
การใช้ประโยชน์ (Utilization) ของเครื่องจักรให้มากยิ่งขึ้น 

1, 3 1  

5. พิจารณาลดค่าใช้จ่ายท่ีไม่จ าเป็นและใช้งบประมาณให้สอดคล้องกับเป้าหมายการ
พัฒนาของหน่วยงาน เช่น รายจ่ายค่าจ้างเหมาบริการควรพิจารณาปรับลดในช่วง 
Covid-19   

1 1  

6.  พิจารณาเรื่อง Digital Transformation เพื่อใช้ในการเพิ่มรายได้และลดค่าใช้จ่ายของ 
     มหาวิทยาลัย 

1, 3 1  

7.  การสร้างเครือข่ายภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้เกิดรายได้จากการบริหารจัดการทรัพย์สิน 
    โดยใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐาน STI ของมหาวิทยาลัย 

1,2,3 1  
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แผนภาพแสดงสรุปการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง (Bow Tie Diagram) 
 

1. Risk ID : 

Compliance Risk 
(4. ประเด็นเรื่องคุณธรรมและความ

โปร่งใส) 
Owner คณะท างานโครงการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสฯ 
ผู้ช่วย Owner  หน่วยตรวจสอบภายใน 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Risk Rating  “Before” Mitigation 
Likelihood 3 

Impact 5 
Residual Risk 
Rating 

15 (E) 

วันท่ี 

8. Risk Rating “After” Mitigation 
 แผน ผล 

Likelihood 1  

Impact 1  

Residual Risk Rating 1 (L)  

วันท่ี 

3. Impacts 

1 การรับรู้ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยดา้นคุณธรรมและความ
โปร่งใสต่อบุคคลภายนอกเป็นไปในเชิง
ลบ 

2. Causes 

1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของมหาวิทยาลัย
ได้รับการบริการต่ ากว่าท่ีเกณฑ์ก าหนด เห็นได้
จากผลคะแนน ITA ด้านการรับรู้ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment: EIT) ลดลง 

2 จ านวนผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ EIT ท่ี
ด าเนินการผ่านทางมหาวิทยาลัย ต่ ากว่า
เกณฑ์ที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด (400 คน) 
ท าให้ผลคะแนน EIT อาจไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

สัญญาณเตือนภัย 

1 ผลประเมิน ITA 
อยู่ในระดับ A คง
เดิม หรือในระดับ
ท่ีต่ ากว่า 

2 ผลประเมิน ITA ยัง
ไม่ถึงเป้าหมาย 
(ระดับ AA) 

4. Existing Controls (Preventative) 
Existing Preventative controls Link to Cause # Control Owner 

1. การประชาสัมพันธ์ด้านกิจกรรม ITA ไปยังกลุ่มเป้าหมายในช่องทางต่าง ๆ เช่น Social media หรือ 
Website 

1 คณะท างานโครงการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสฯ และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

2. จัดท าคู่มือการให้บริการหรือแนวทางการปฏิบัติงาน (SOP) และน าเผยแพร่บน เว็บไซต์ของหน่วยงาน 1 

3. จัดท าระบบการประเมินความพึงพอใจของการให้บริการ ให้เป็นไปโดยง่าย สะดวก และเป็นไปตาม
หลักการปกปิดความลับของผู้ให้ข้อมูล เช่น ณ จุดให้บริการ และหรือบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  โดยน า
ข้อมูลข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะท่ีได้รับน ามาพิจารณาพัฒนา ปรับปรุงต่อไป 

1 

4. จัดท า Q&A และ Social Network เพื่อเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารได้สองทางกับผู้รับบริการ พร้อม
ท้ังก าหนดผู้รับผิดชอบ 

1 

5. การสร้างช่องทางการร้องเรียนการบริการของหน่วยงานต่างๆ และมีการปรับปรุงการบริการ 1 

6. การประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ EIT แก่ผู้ท่ีเกี่ยวข้องผ่าน Social Media และอีเมล 2 
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ข้อมูลอ้างอิง : 1) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะท่ี 13 (พ.ศ. 2566-2570    
                  2) แผนการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
                  3) ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาส 3/2565) 
                  4) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากผู้บริหารระดับสูงและผู้ทรงคุณวุฒิในการประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ อาทิ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
                     คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล เป็นต้น 
 
 

 

 

5. Existing Controls (Mitigating) 
Existing Mitigating controls Link to Impact # Control Owner 

1. การให้ความส าคัญกับมาตรการการใช้อ านาจของผู้บริหาร มาตรการการปฏิบัติหน้าท่ีของบุคลากร 
มาตรการการใช้ทรัพย์สิน มาตรการป้องกันการทุจริตและมาตรการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

1 คณะท างาน
โครงการประเมิน

คุณธรรมและความ
โปร่งใสฯ และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

2. คณะท างานได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลย้อนกลับจากการประเมินความโปร่งใสและปรับปรุงให้ดีขึ้น 
1 

6. Risk Mitigating  (Tasks) 

Risk control Area 
Link to 
Cause # 

Link to 
Impact# 

Due 
date 

Task Owner 

1. ก าหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ต่อสาธารณชน โดยเฉพาะ
กลุ่มเป้าหมายท่ีจะด าเนินการตอบแบบประเมิน EIT 

2 1  คณะท างาน
โครงการ
ประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใสฯ 
และหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 

2. ยกระดับการให้บริการของทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับ Stakeholder เพื่อสร้าง
ทัศนคติและภาพลักษณ์ในด้านบวกให้กับมหาวิทยาลัย 

1 1  

3. ด าเนินการวิเคราะห์ความเห็นจาก ป.ป.ช. ท่ีประเมินผลคะแนนด้าน EIT เพื่อหา
แนวทางปรับปรุงแก้ไข 

1 1  

4. วิเคราะห์เปรียบเทียบสถาบันอื่นท่ีได้ระดับคะแนน EIT ในระดับสูง เพื่อก าหนด
แนวทางปฏิบัติตามบริบทของมหาวิทยาลัย 

1 1  

5. ก าหนดกลยุทธ์หรือแนวทางเพื่อให้ได้ผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ EIT จากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายนอก (Stakeholder) ตามเกณฑ์ที่ ป.ป.ช. ก าหนด (400 คน) 

2 1  
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