
แผนการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มีนาคม พ.ศ. 2561

Risk Management and Internal Control
Suranaree University of Technology



 ก 

ค ำน ำ 
 

 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วย การก าหนดมาตรฐานการควบคุม

ภายใน พ.ศ. 2544 ได้ก าหนดให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รวมถึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต้อง

จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และแผนการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน เพ่ือมหาวิทยาลัยจะ

สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพ มีความเชื่อถือได้

ของรายงานการเงิน มีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และนโยบายของมหาวิทยาลัย  

 อนึ่ง คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ก าหนดตัว
บ่งชี้ที่แสดงถึงการน าระบบการบริหารความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการบริหารการศึกษา เพ่ือให้ระบบ
การบริหารความเสี่ยงครอบคลุมความเสี่ยงทางด้านงบประมาณการเงิน ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความ
เสี่ยงด้านนโยบาย ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก นอกจากนี้ คู่มือการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน   
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในมิติการเงินและงบประมาณได้ก าหนดตัวชี้วัดที่แสดงถึงประสิทธิภาพ
ของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง และมหาวิทยาลัยได้ก าหนดเป้าหมายตัวชี้วัด
ความส าเร็จระดับภารกิจไว้ในแผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา โดยวัดระดับการป้องกันความเสี่ยง
ทางด้านการจัดการที่มีประสิทธิผล 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยได้ประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยง 
เพ่ือให้บุคลากรทุกระดับของมหาวิทยาลัยได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ พร้อมทั้งได้จัดท าคู่มือการบริหาร
ความเสี่ยงเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ ทั้งนี้เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัย ระยะ 10 ปี และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) โดยใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติเรื่องการบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณพ.ศ. 2560 - 2564 

 การจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 นี้ เป็นการ
ด าเนินการตามคู่มือดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วยความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย จ านวน 4 ประเด็น โดยมี
ประเภทความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) จ านวน 1 ประเด็น ประเภทความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์
และชื่อเสียง (Image and Reputation Risk) จ านวน 1 ประเด็น ประเภทความเสี่ยงด้านการเงินและ
ทรัพย์สิน (Financial and Asset Risk) จ านวน 1 ประเด็น และประเภทความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน 
(Operational Risk) จ านวน 1 ประเด็น ซึ่งแผนการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีฉบับนี้ 
ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี ในการประชุมครั้งที่  1/2561 เมื่อวันที่  12 มกราคม 2561 และได้รับการน าเสนอต่อ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 27 



 ข 

มกราคม 2561 พร้อมได้รับการน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 24 
กุมภาพันธ์ 2561 

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย เพื่อการป้องกัน เพื่อการแก้ไข 
เพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และน าไปปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานเพื่อให้
เกิดประสิทธิผลสูงขึ้นในปีงบประมาณถัดไป 
 

 

 (รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์  แพสุวรรณ) 

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 

  



 ค 

บทสรุปผู้บริหำร 
 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ด าเนินการบริหารความเสี่ยงตามคู่มือการบริหารความเสี่ยง

และการควบคุมภายในที่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564 โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีความพร้อมในการป้องกันความเสี่ยงที่จะกลายเป็นปัญหาในอนาคต ซึ่งการ

บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเน้นการสื่อสารสองช่องทางคือ ระดับล่างขึ้นบน (Bottom Up) ในรูปแบบที่

มีการรายงานจากคณะท างานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในประจ าหน่วยงานต่อคณะกรรมการ 

บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย และระดับบนลงล่าง (Top Down) ในรูปแบบที่

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัยสั่งการมายังคณะท างานบริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายในประจ าหน่วยงาน โดยมีหน่วยตรวจสอบภายในท าหน้าที่สอบทานการ

ด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง และประเมินผลความส าเร็จในการด าเนินการตามแผนการบริหาร

ความเสี่ยงทั้งระดับมหาวิทยาลัย และระดับหน่วยงาน 

   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้เห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งมีจ านวน 4 

ประเด็น อันประกอบด้วย 

  ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk) จ านวน 1 ประเด็น ได้แก ่
 1) การจัดหลักสูตรที่ไม่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิตในศตวรรษท่ี 21 

 ควำมเสี่ยงด้ำนภำพลักษณ์และช่ือเสียง (Image and Reputation Risk) จ านวน 1 ประเด็น ได้แก ่

   2) การธ ารงไว้หรือเลื่อนล าดับให้สูงขึ้นในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นน าของโลก   
  ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงินและทรัพย์สิน (Financial and Asset Risk)  
                จ านวน 1 ประเด็น ได้แก ่

 3) การลดลงของสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนมหาวิทยาลัย 

  ควำมเสี่ยงด้ำนปฏิบัติงำน (Operational Risk) จ านวน 1 ประเด็น ได้แก ่
 4) การเสียโอกาสในการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมการบริหารงานอย่างชาญฉลาดและ
ความไม่ปลอดภัยของข้อมูล  

โดยแผนการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัยทั้ง 4 ประเด็น มีหน่วยงานผู้รับผิดชอบภายใน 
มหาวิทยาลัยท าหน้าที่ด าเนินการตามกิจกรรมควบคุม เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของแต่ละความเสี่ยง  
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1. บทน ำ 

 
1.1  วิสัยทัศน์ 

 “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นเลิศ 
และเป็นที่พ่ึงของสังคม” 
 

1.2  พันธกิจ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มุ่งมั่น
สร้างสรรค์ผลงานวิจัย ปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคม ผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพ มีความรู้ และมีคุณธรรม น าปัญญา ให้บริการวิชาการ และทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยยึดหลัก
ความเป็นอิสระทางวิชาการ และใช้ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 

 

1.3  ภำรกิจ 
1. ผลิตและพัฒนาก าลังคนระดับสูงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือตอบสนองความ

ต้องการของการพัฒนาประเทศ  
2. วิจัย ค้นคว้าเพ่ือสร้างสรรค์ จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ และการน าผลการวิจัยและ

พัฒนาไปใช้ในการพัฒนาประเทศ 
3. ปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือให้ประเทศไทยพ่ึงพาตนเองทาง

เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาได้มากขึ้น  
4. ให้บริการทางวิชาการแก่ประชาชนและหน่วยงานต่าง  ๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
5. ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติและของท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปะและวัฒนธรรม

ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

1.4  เป้ำประสงค์หลัก 

1. การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
2. มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับให้เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 
3. มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับจากสังคมในการเป็นแหล่งให้บริการด้านการปรับแปลง ถ่ายทอด

และพัฒนาเทคโนโลยี และการบริการวิชาการ 
4. ชุมชนและท้องถิ่นได้รับความรู้ด้านการทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น 
5. มหาวิทยาลัยมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการสูงภายใต้อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
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1.5  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัย  

1. ด้านการสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ (Academic Excellence)   
2. ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย (Research University)  
3. ด้านการสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

(Social & Commercial – STI Impact)  
4. ด้านการสร้างความผูกพันกับวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (North-Eastern Culture 

Engagement)  
5. ด้านการบริหารงานที่น าสมัย เป็นธรรม และการสร้างระบบนิเวศแห่งคุณภาพ (Smart 

Management, Good Governance and Quality Ecosystem) 
  

1.6  กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

 การบริหารจัดการด้านความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่มหาวิทยาลัยจัดให้มีขึ้นเพ่ือบริหารจัดการ
โอกาสของเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย เป็นการประเมินความ
เสี่ยงที่ก่อให้เกิดความเสียหาย หรืออันตรายในกระบวนการท างาน เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสียในอนาคต 
เมื่อค้นพบความเสี่ยงที่ยอมรบัไม่ได้ หน่วยงานต้องด าเนินการจัดการความเสี่ยง 

 ซึ่งการด าเนินการจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ด าเนินการตามคู่มือ
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มหาวิทยาลัยก าหนดขึ้น ครอบคลุมการทบทวนระบบการ
ควบคุมภายในที่มีอยู่ให้มีความเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ เพ่ือลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน โดยระบบการ
บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยก าหนดให้มีการประเมินเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น พิจารณาวิธีการจัดการความ
เสี่ยงทีเ่หมาะสม เพ่ือจ ากัดให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
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2. แผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

 
 

2.1  กระบวนกำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยง  

  ในการด าเนินการจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุ รนารี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 นั้น ได้มีการจัดอบรมเพ่ือส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและทบทวนระบบบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ านวน 3 โครงการ (ภาคผนวก ก) ได้แก่ 

 1. โครงการอบรมหลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน..สู่การปฏิบัติ” เมื่อวันที่ 
21 พฤศจิกายน 2559  

 2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ตามแนวคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ฉบับใหม่)” ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 

 3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ตามแนวคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ฉบับใหม่)” ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 
 

 ซึ่งในการท าแผนการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 นั้น มหาวิทยาลัย
ก าหนดให้แต่ละหน่วยงานด าเนินการผ่านระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (Management Information 
Systems: MIS) การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย โดยทุกหน่วยงานสามารถด าเนินการบันทึกข้อมูล
ความเสี่ยงในระบบฯ http://smart.sut.ac.th/rm ที่มีความสมบูรณ์ครบถ้วนทุกด้านแล้วในปีงบประมาณนี้ 
ท าให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ทั้งยังสะดวกในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาของ
ผู้บริหารได้อย่างทันท่วงที โดยในปีงบประมาณนี้ยังได้เพ่ิมระบบฯ ให้รองรับการด าเนินการบันทึกการควบคุม
ภายในของหน่วยงาน พร้อมทั้งยังได้มีการจัดท าเวปไซต์ http://sut.ac.th/rm การบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยขึ้น เพ่ือเป็นการเผยแพร่และสื่อสารทั้งประชาคมภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

 

 โดยคณะท างานกลั่นกรองรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในและแผนการบริหาร 
ความเสี่ยง ได้พิจารณากลั่นกรองแผนการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน รวมถึงแผนการบริหารความเสี่ยง
ระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือน าผลการกลั่นกรองเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งในการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ให้ความเห็นชอบความเสี่ยงระดับ
หน่วยงาน จ านวน 32 ประเด็น (ภาคผนวก ข) จากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยจ านวนทั้งสิ้น 38 หน่วยงาน 
และในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 ได้ให้ความเห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยงระดับ

http://smart.sut.ac.th/rm
http://sut.ac.th/rm
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มหาวิทยาลัย จ านวน 4 ประเด็น โดยมีประเภทความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) จ านวน 1 ประเด็น 
ประเภทความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง (Image and Reputation Risk) จ านวน 1 ประเด็น ประเภท
ความเสี่ยงด้านการเงินและทรัพย์สิน (Financial and Asset Risk) จ านวน 1 ประเด็น และประเภทความ
เสี่ยงด้านปฏิบัติงาน (Operational Risk) จ านวน 1 ประเด็น 

 

2.2  ควำมเสี่ยงระดับมหำวิทยำลัย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561  

ความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 4 ประเด็น มีรายละเอียด

ดังตารางที่ 1 
 

ตำรำงท่ี 1 ความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ล ำดับ
ที ่ ควำมเสี่ยง ประเภท

ควำมเสี่ยง 
ผู้รับผิดชอบ 

1 การจัดหลักสูตรที่ไม่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน
และผู้ใช้บัณฑิตในศตวรรษที่ 21 

S ฝ่ายวิชาการ ส านักวิชา 
สสว. สผ. สกน. 
(ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ำย
วิชำกำร) 

2 การธ ารงไว้หรือเลื่อนล าดับให้สูงขึ้นในการจัดอันดับ

มหาวิทยาลัยชั้นน าของโลก 

 

IM ฝ่ายวิชาการ ฝ่าย
ยุทธศาสตร์ ฝ่ายวิจัย  
ส านักวิชา สผ. สบวพ. 
(ผู้รับผิดชอบหลัก:  
ฝ่ำยวิชำกำร) 

3 การลดลงของสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียน

มหาวิทยาลัย 

F ฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน 
สกบ. สบส. สกส. ศควท. 
รพ.มทส. ศนท. 
(ผู้รับผิดชอบหลัก : ฝ่ำย
กำรเงินและทรัพย์สิน) 

4 การเสียโอกาสในการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมการ
บริหารงานอย่างชาญฉลาดและความไม่ปลอดภัยของ
ข้อมูล 

O ฝ่ายยุทธศาสตร์ สถาน
ส่งเสริมและพัฒนาระบบ
สารสนเทศฯ (MIS)  
ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
(ผู้รับผิดชอบหลัก:  
ฝ่ำยยุทธศำสตร์) 

 

ประเภทควำมเสี่ยง 
1. S : Strategic Risk = ความเสี่ยงดา้นกลยุทธ์  
2. F : Financial and Asset Risk = ความเสี่ยงด้านการเงินและทรัพยส์ิน  
3. O : Operational Risk = ความเสี่ยงด้านปฏบิัติงาน 
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ประเภทควำมเสี่ยง (ต่อ) 
4. C : Compliance Risk = ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ 
5. IM : Image and Reputation Risk = ความเสีย่งด้านภาพลักษณ์และช่ือเสียง 
6. HS : Health and Safety Risk = ความเสี่ยงด้านสุขภาพและความปลอดภยั 
7. P : Personnel Risk = ความเสีย่งด้านบุคลากร 
8. D : Digital Technology Risk = ความเสีย่งด้านเทคโนโลยีดิจิทลั 
9. G : Good Governance and Self Governance Risk = ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลและอัตตาภิบาล 
 

ชื่อย่อหน่วยงำน 
สสว.  = ส่วนส่งเสริมวิชาการ 
สผ.  = ส่วนแผนงาน 
สกจ. = ส่วนการเจ้าหน้าท่ี 
สกบ. = ส่วนการเงินและบัญชี 
สกน.  = ส่วนกิจการนักศึกษา  
สบส.  = ส่วนบริหารสินทรัพย์  
สกส.  = สถานกีฬาและสุขภาพ  
ศควท.  = ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
รพ.มทส.  = โรงพยาบาล มทส.  
ศนท. = ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 
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2.3  แผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

ควำมเสี่ยง 

ประเภท

ควำม

เสี่ยง 

สำเหตุควำมเสี่ยง 

ระดับควำมเสี่ยงก่อน

กำรจัดกำร 

 
กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

วิธีกำร

จัดกำร

ควำม

เสี่ยง 

ระดับ

ควำมเสี่ยง

ที่ยอมรับ

ได้ 

สัญญำณเตือนภัย ผู้รับผิดชอบ 

L I ระดับ 

1. การจัดหลักสูตรท่ีไม่

ตอบสนองความต้องการ

ของผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิต

ในศตวรรษท่ี 21 

S 1. กระแสโลกาภิวัตน์ การ

เปลี่ยนแปลงของโลก สังคม 

และเทคโนโลยี มีผลต่อความ

ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ต่อรูปแบบคุณลักษณะบัณฑิต

พึงประสงค์ท่ีเปล่ียนไป 

2. ปัจจัยจากภายนอก เช่น 

มหาวิทยาลัยต่าง ๆ มีการ

ปรับปรุงหลักสูตร อาทิ การ

ยุบรวมหลักสูตร หรือ จัดการ

เรียนการสอนเป็นแบบโมดูล 

(Module) เพื่อให้ตรงกับความ

ต้องการของผู้เรียนมากยิ่งขึ้น 

4 4 

 

สูงมาก การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ใน 
ล าดับต่อไป จะต้องจัดให้มีการ 
วิจัยสถาบันผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท้ังผู้เรียน
และผู้ใช้งานบัณฑิตเพ่ือศึกษาทิศทาง
ความต้องการ และการวิจัยภาพในอนาคต
ของบัณฑิตท่ีจะเปลี่ยนแปลงไป เพื่อน ามา
ออกแบบและปรับปรุงเนื้อหาของรายวิชา
ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
ในศตวรรษท่ี 21 

การลด

ความ

เสี่ยง 

ปานกลาง 1. ร้อยละของผู้สมัครเข้า 
ศึกษาท้ังในระดับปริญญา 
ตรีและระดับบัณฑิตศึกษาท่ี 
เลือกเข้าเรียนท่ี มทส. ลดลง 
อย่างต่อเนื่อง 
2. ผลประเมินความพึงพอใจ
ของสถานประกอบการต่อ
ตัวบัณฑิตในด้านท่ีเกี่ยวข้อง
กับทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 
มีคะแนนลดต่ าลงอย่าง
ต่อเนื่อง 

ฝ่ายวิชาการ 
ส านักวิชา สสว. 
สผ. สกน. 
(ผู้รับผิดชอบ
หลัก: ฝ่าย
วิชาการ) 

2. กำรเสียโอกำสในกำร

บริหำรจัดกำรงำนของ

มหำวิทยำลัยให้มี

ประสิทธิภำพ 

IM การจัดอันดับมหาวิทยาลัย 
ชั้นน าของโลกในระดับ 
เดียวกันมีการแข่งขันสูงขึ้น  
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ให้ 

4 4 สูงมาก การมุ่งขับเคลื่อนหน่วยงานต่าง ๆ ของ 
มหาวิทยาลัย ในการด าเนินงานท่ีส่งเสริม 
ต่อการเพิ่มขึ้นของคะแนนในตัวชี้วัดย่อย 
ภายใต้ตัวชี้วัดหลักของสถาบันจัดอันดับ 

การลด

ความ

เสี่ยง 

ปานกลาง ผลการจัดอันดับมีแนวโน้ม

คงที่หรือลดลง 

ฝ่ายวิชาการ  
ฝ่ายยุทธศาสตร์  
ฝ่ายวิจัย  
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ควำมเสี่ยง 

ประเภท

ควำม

เสี่ยง 

สำเหตุควำมเสี่ยง 

ระดับควำมเสี่ยงก่อน

กำรจัดกำร 

 
กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

วิธีกำร

จัดกำร

ควำม

เสี่ยง 

ระดับ

ควำมเสี่ยง

ที่ยอมรับ

ได้ 

สัญญำณเตือนภัย ผู้รับผิดชอบ 

L I ระดับ 

ความส าคัญกับเรื่องการ 
จัดล าดับมหาวิทยาลัยมาก 
ยิ่งขึ้น และต่างพัฒนาเพื่อให้ 
คะแนนตัวชี้วัดของตนเองดีขึ้น  
สามารถเลื่อนอันดับท่ีสูงขึ้น  
รวมท้ังปัจจัยภายใน 
มหาวิทยาลัยเองที่เกี่ยวข้อง 
กับตัวช้ีวัดการจัดล าดับ  
มีความจ าเป็นต้องรักษา
คะแนนให้คงไว้ไม่ตกลงและ
จ าเป็นต้องพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

เช่น THE ประกอบด้วย 5 ด้าน ดังน้ี 
- ด้ำนกำรเรียนกำรสอน Teaching  
(30%) มีตัวชี้วัดย่อย  Reputation  
survey, Staff-to-student ratio,  
Doctorate-to-bachelor’s ratio,  
Doctorates-awarded- to-academic- 
staff ratio และ Institutional income 
- ด้ำนกำรวิจัย- Research (30%) ม ี
ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ Reputation survey,  
Research income และ Research  
productivity 
- ด้ำนกำรอ้ำงอิง- Citations (30%) มี 
ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ Number of Citations 
- ด้ำนควำมเป็นนำนำชำติ-  
International outlook  (7.5%) ม ี
ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ International-to- 
domestic-student ratio,  
International-to-domestic-staff  
ratio และ International  
collaboration 

ส านักวิชา สผ. 
สบวพ. 
(ผู้รับผิดชอบ
หลัก: ฝ่ำย
วิชำกำร) 
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ควำมเสี่ยง 

ประเภท

ควำม

เสี่ยง 

สำเหตุควำมเสี่ยง 

ระดับควำมเสี่ยงก่อน

กำรจัดกำร 

 
กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

วิธีกำร

จัดกำร

ควำม

เสี่ยง 

ระดับ

ควำมเสี่ยง

ที่ยอมรับ

ได้ 

สัญญำณเตือนภัย ผู้รับผิดชอบ 

L I ระดับ 

- ด้ำนรำยได้จำกอุตสำหกรรม- 
Industry income (2.5%) มีตัวชี้วัด
ย่อย ได้แก่ Research income from 
industry and commerce    

3. กำรลดลงของสภำพ

คล่องของเงินทุน

หมุนเวียนมหำวิทยำลัย 
 

F การจ่ายงบลงทุนและ

งบด าเนินการให้กับหน่วย

วิสาหกิจท่ีมีมูลค่าสูง อาทิ 

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี และการ

ขยายตัวของหน่วยงานในการ

สร้างอาคารเพื่อรองรับการ

บริการเพิ่มขึ้น 

2 5 สูงมาก 1. ให้หน่วยวิสาหกิจ และหน่วยงานท่ีต้อง 
ใช้งบประมาณสูง อาทิ โรงพยาบาล ฯ  
จัดท าแผนธุรกิจท่ีสามารถพึ่งพาตนเอง 
ด้านการเงินได้ 
2. ก าหนดมาตรการในการส่งเสริมหน่วย 
วิสาหกิจในการเพิ่มรายได้ 
3. ปรับงบประมาณรายรับและรายจ่าย 
ให้สมดุลหรือเกินดุลทุกครั้งท่ีมีรายรับ 
ท่ีเกิดขึ้นจริงไม่เป็นตามแผนท่ีก าหนดไว้  
หรือมีนโยบายมาตรการประหยัดรายจ่าย 
ให้สอดคล้องกับรายรับ 
4. บริหารจัดการงบผูกพันให้มีความ
สอดคล้องกับภาระท่ีต้องจ่ายคืน 
 

การลด

ความ

เสี่ยง 

ปานกลาง 1. มีการขออนุมัติใช้เงิน 
สะสมของมหาวิทยาลัย เพื่อ 
สนับสนุนการด าเนินงาน 
ของหน่วยวิสาหกิจ และ 
หน่วยงานท่ีเพิ่มขึ้นใหม่ 
2. ไม่มีเงินเหลือจ่ายส าหรับ
เก็บเป็นเงินสะสม 

ฝ่ายการเงินและ

ทรัพย์สิน สกบ. 

สบส. สกส. 

ศควท. รพ.มทส. 

ศนท. 

(ผู้รับผิดชอบหลัก 

: ฝ่ายการเงินและ

ทรัพย์สิน) 
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ควำมเสี่ยง 

ประเภท

ควำม

เสี่ยง 

สำเหตุควำมเสี่ยง 

ระดับควำมเสี่ยงก่อน

กำรจัดกำร 

 
กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

วิธีกำร

จัดกำร

ควำม

เสี่ยง 

ระดับ

ควำมเสี่ยง

ที่ยอมรับ

ได้ 

สัญญำณเตือนภัย ผู้รับผิดชอบ 

L I ระดับ 

4. กำรเสียโอกำสในกำร

ใช้ข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือ

ส่งเสริมกำรบริหำรงำน

อย่ำงชำญฉลำดและ

ควำมไม่ปลอดภัยของ

ข้อมูล 

O 1. ฐานข้อมูลภายใน 
มหาวิทยาลัยมีหลากหลาย  
platform ท าให้การเชื่อมต่อ 
ข้อมูลท่ีน าไปสู่ Data  
Warehouse ไม่สามารถท า 
ได้ง่าย 
2. จัดหาพ้ืนท่ีเพื่อจัดเก็บและ
ส ารองข้อมูลส่วนกลางเพื่อ
ป้องกันการสูญหายของข้อมูล
และมีระบบรักษาความ
ปลอดภัยข้อมูล Data Center 
ท่ีได้มาตรฐานสากล 

4 4 สูงมาก 1. ด าเนินการเชื่อมต่อข้อมูลผ่าน JSON  

API  

2. น า Microsoft Power BI มาเป็น 

เครื่องมือในการน าข้อมูลมาประมวลผล 

เพื่อไปแสดงในรูปของ Dashboard  
3. เพิ่มพื้นท่ีส ารองข้อมูล (DR-Site) 

การลด

ความ

เสี่ยง 

ต่ า 1. ผู้บริหารในมหาวิทยาลัย 
ไม่สามารถน าข้อมูลจาก 
ระบบสารสนเทศมาใช้ 
ประกอบการตัดสินใจได้ 
ทันท่วงที เนื่องจากข้อมูลไม่ 
เชื่อมต่อกัน 
2. อายุการใช้งานของ 
อุปกรณ์การเก็บข้อมูลอาจ 
เสื่อมสภาพ 
3. พื้นท่ีในการส ารองข้อมูล 
เริ่มไม่เพียงพอ 
 
 
 
 

ฝ่ายยุทธศาสตร์ 

สถานส่งเสริมและ

พัฒนาระบบ

สารสนเทศฯ 

(MIS) ศูนย์

คอมพิวเตอร์ 

(ผู้รับผิดชอบ

หลัก: ฝ่ำย

ยุทธศำสตร์)  
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3. ปฏิทินกำรบริหำรควำมเสี่ยง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำรบริหำรฯ 

ในไตรมำสที ่1 และ 2 
กำรบริหำรควำมเสี่ยง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 กำรบริหำรฯ 

ในไตรมำสที ่3 และ 4 

ตุลาคม 60 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงฯ ระดบัมหาวิทยาลยั 

เห็นชอบแผนการบรหิารความเส่ียง ระดับมหาวิทยาลยั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงฯ ระดบัมหาวิทยาลยั 

จัดการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร ให้คณะท างานบริหารความเสีย่งฯ ประจ าหน่วยงาน 

คณะท างานบริหารความเสี่ยงฯ ประจ าหน่วยงาน จัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง 
ระดับหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

คณะท างานกลั่นกรองฯ  
ยกร่างแผนการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน และแผนการบริหารความเสี่ยง 

ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ระดับมหาวิทยาลัย 

เห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงฯ ระดบัมหาวิทยาลยั 

พิจารณากลั่นกรองค าขอเงินงบประมาณในการด าเนินการตามแผนการบริหารความเส่ียง  

ระดับมหาวิทยาลัย เพื่อจัดท าค าของบประมาณมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

หน่วยตรวจสอบภายใน 
ติดตาม ประเมินผลการด าเนินการตามแผนการบริหารความเส่ียง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัย 
 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงฯ ระดบัมหาวิทยาลยั 

น าเสนอแผนการบริหารความเส่ียง ระดบัมหาวิทยาลยั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

แก่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน และสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ  

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 

สอบทานระบบการบริหารความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงฯ ระดบัมหาวิทยาลยั 

น าเสนอรายงานผลการบริหารความเส่ียง ระดับมหาวิทยาลยั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
แก่สภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและรับขอ้แนะน า  

พฤศจิกายน 60-

มกราคม 61 

กุมภาพันธ ์61 

กุมภาพันธ ์61 

มีนาคม 61 

กันยายน 61 

เมษายน 61 

เมษายน-กันยายน 61 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ระดับมหาวิทยาลัย 

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน และรายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน 

ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แกค่ณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ธันวาคม 61)  

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงฯ ระดบัมหาวิทยาลยั 

น าเสนอแผนการบริหารความเส่ียง ระดบัมหาวิทยาลยั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

แก่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน และสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ 

กุมภาพันธ ์61 

ตุลาคม 61 

พฤศจิกายน 61 

ธันวาคม 61 
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ภำคผนวก 
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ภำคผนวก ก 

จ ำนวนควำมเสี่ยงระดบัหน่วยงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
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จ ำนวนควำมเสี่ยงระดับหน่วยงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

เปรียบเทียบก่อน-หลังกิจกรรมควบคุม 
 

ประเภท

ควำมเสี่ยง 

จ ำนวน

ควำมเสี่ยง 

จ ำนวนควำมเสี่ยง  

แยกตำมระดับควำมเสี่ยง 

จ ำนวนควำมเสี่ยง  

แยกตำมระดับควำมเสี่ยง 

ก่อน-กิจกรรมควบคุม หลัง-กิจกรรมควบคุม 

L M H E L M H E 

S 7 - - 2 5 3 3 - 1 

F 4 - 1 1 2 1 3 - - 

O 7 - 2 3 2 2 5 - - 

C 2 - - 2 - 1 1 - - 

IM 2 - 1 1 - - 2 - - 

HS 2 - 1 1 - - 2 - - 

P 2 1 - - 1 2 - - - 

D  6 - - 4 2 - 3 3 - 

G - - - - - - - - - 

รวม 32 1 5 14 12 9 19 3 1 
 

หมำยเหตุ: ความเสี่ยงหลัง-กิจกรรมควบคุมที่มีระดับความเสี่ยงยังคงสูงอยู่ (ขอบเขตพ้ืนที่ High Risk (H) และ 

Extreme Risk (E)) จักต้องด าเนินการจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานต่อไป 

ค ำอธิบำยตัวย่อ 
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ภำคผนวก ข 

รำยละเอียดวธิีกำรบรหิำรควำมเสี่ยงตำมแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี  

 

 

14 



 

 

ควำมเสี่ยง : กำรจัดหลักสูตรที่ไม่ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
 

กำรจัดกำรควำมเสี่ยง โครงกำร/กิจกรรมด ำเนินกำร ตัวชี้วัดกิจกรรม 

1. กำรพัฒนำและปรับปรุงหลักสูตร ในล ำดับต่อไป 
จะต้องจัดให้มีกำรวิจัยสถำบันผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย ท้ัง
ผู้เรียนและผู้ใช้งำนบัณฑิตเพ่ือศึกษำทิศทำงควำม
ต้องกำร และกำรวิจัยภำพในอนำคตของบัณฑิตที่จะ
เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือน ำมำออกแบบและปรับปรุงเนื้อหำ
ของรำยวิชำท่ีสอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 

1. จัดระบบการก ากับตดิตามเพื่อการวิเคราะห์หลักสตูรและ
ประเมินหลักสูตร รวมถึงการวิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนา
หลักสตูรใหส้อดคล้องกับศตวรรษที่ 21 
 
 

1. หลักสูตรที่มีเนื้อหารายวิชาที่ทันสมัย มีการเรียนการ
สอนและกิจกรรม เสริมหลักสตูรทีเ่สรมิสร้างทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต 
2. งานวิจัยสถาบันเพื่อศึกษาทิศทางความต้องการของผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสีย ท้ังผู้เรียนและผู้ใช้งานบัณฑิต และการวิจยั
ภาพในอนาคตของบัณฑิตที่จะเปลี่ยนแปลงไป เพ่ือน ามา
ออกแบบและปรับปรุงเนื้อหาของรายวิชาที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

2. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก เพื่อเพิ่มร้อยละ
การเลือกเข้าศึกษาท่ี มทส. ของผูส้มัคร 
 
 

1. ร้อยละของผูส้มัครเข้าศึกษาทั้งในระดับปรญิญาตรีและ
ระดับบณัฑติศึกษาท่ีเลือกเขา้เรยีนท่ี มทส. ลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง 
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ควำมเสี่ยง : กำรธ ำรงไว้หรือเลื่อนล ำดับให้สูงขึ้นในกำรจัดอันดับมหำวิทยำลัยชั้นน ำของโลก 
 

กำรจัดกำรควำมเสี่ยง โครงกำร/กิจกรรมด ำเนินกำร ตัวชี้วัดกิจกรรม 

1. กำรมุ่งขับเคลื่อนหน่วยงำนต่ำง ๆ ของมหำวิทยำลัย 
ในกำรด ำเนินงำนที่ส่งเสริมต่อกำรเพ่ิมขึ้นของคะแนนใน
ตัวชี้วัดย่อยภำยใต้ตัวชี้วัดหลักของสถำบันจัดอันดับเช่น 
THE ประกอบด้วย 5 ด้ำน ดังนี้ 

- ด้ำนกำรเรียนกำรสอน Teaching (30%) มี
ตัวชี้วัดย่อย  Reputation survey, Staff-to-student 
ratio, Doctorate-to-bachelor’s ratio, Doctorates-
awarded- to-academic-staff ratio และ 
Institutional income 

1. กำรเพ่ิมสัดส่วน Staff-to-student ratio  

1.1. ก าหนดนโยบายการเพิ่มจ านวนอาจารย์ ให้มีแนวทางการ
ด าเนินงานชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 
1.2. ก าหนดนโยบายการเพิ่มจ านวนนักศึกษาที่มีศักยภาพ โดย
มีแนวทางการด าเนินงานชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 

1. จ านวนอาจารย์เพิ่มขึ้น โดยให้เป็นไปตามมาตรฐาน
หลักสตูร 
 
2. การรับนักศึกษาที่มีศักยภาพ 

2. กำรเพ่ิมสัดส่วน Doctorate-to-bachelor’s ratio และ 
Doctorates-awarded- to-academic-staff ratio 
2.1.พัฒนาหลักสูตรระดับบณัฑิตศกึษาที่ทันสมัย เหมาะสมต่อ
บริบทของสังคมยุคปัจจุบัน และตอบโจทย์ความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิต  
2.2.สนับสนุนการเรียนการสอนในระดับบณัฑติศึกษา เช่น เพิ่ม
จ านวนและสิทธิประโยชน์ของทุนการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา 
 

จ านวนนกัศึกษาระดบับัณฑติศึกษาเพิ่มขึ้น 

3. กำรเพ่ิมสัดส่วน Institutional income การรับนักศึกษาที่มีศักยภาพและเป็นไปตามแผนการรับ 

1. การปรับปรุงประกาศฯ Full-time Researchers มีประกาศฯ Full-time Researchers 
2. 2. การก าหนดต าแหน่งนักวิจัยเตม็เวลา มีต าแหน่งนักวิจัยเต็มเวลา 
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กำรจัดกำรควำมเสี่ยง โครงกำร/กิจกรรมด ำเนินกำร ตัวชี้วัดกิจกรรม 

- ด้ำนกำรวิจัย- Research (30%) มีตัวชี้วัดย่อย 
ได้แก่ Reputation survey, Research income และ 
Research productivity 

3. การจัดตั้งกองทุน Innovation Fund เพื่อวัตถุประสงค์ใน
การผลักดันผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย ์

มีกองทุน Innovation Fund เพื่อวัตถุประสงค์ในการ
ผลักดันผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 

4. การเพิ่มจ านวน CoE จ านวน CoE เพิม่ขึ้น 
5. การจัดท าหลักสูตรเช่ียวชาญพิเศษ มีหลักสูตรเชี่ยวชาญพิเศษ 

- ด้ำนควำมเป็นนำนำชำติ- International 
outlook (7.5%) มีตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ International-
to-domestic-student ratio, International-to-
domestic-staff ratio และ International 
collaboration 

1. การเพิ่มสดัส่วน International-to-domestic-student 
ratio 

1. จ านวนนักศึกษาต่างชาติเพิ่มขึน้ 
 
2. จ านวนอาจารย์ชาวต่างชาติเพิม่ขึ้น 
 
 
 

2. การเพิ่มสดัส่วน International-to-domestic-staff ratio 
3. การเพิ่มสดัส่วน International collaboration 
3.1 ก าหนดนโยบายการรับนักศึกษาต่างชาติในภาพรวมของ
มหาวิทยาลยั และหาแนวทางการประชาสมัพันธ์และการ
ด าเนินงานเพื่อเพิ่มจ านวนนักศึกษาต่างชาติที่มีประสิทธิภาพ 
3.2 จัดท าข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย บนสื่อประชาสมัพันธ์ทุก
รูปแบบเป็นภาษาอังกฤษ  
3.3 วางกรอบการท างานของศูนย์กิจการนานาชาติให้เป็น
หน่วยงานกลางส าในการให้บริการแก่นักศึกษาต่างชาติ และ
ส่งเสริมการท างานในเชิงรุก 
3.4 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลยัให้มีความเป็น
สากลเพิ่มขึ้น และเอื้อต่อการใช้ชีวิตของนักศึกษาต่างชาติ 
ปรับปรุงคณุภาพที่อยู่อาศัย สิ่งอ านวยความสะดวกและ
สาธารณูปโภคภายในมหาวิทยาลยัให้จูงใจต่อการมาศึกษาต่อที่ 
มทส. 
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กำรจัดกำรควำมเสี่ยง โครงกำร/กิจกรรมด ำเนินกำร ตัวชี้วัดกิจกรรม 

- ด้ำนรำยได้จำกอุตสำหกรรม- Industry income 
(2.5%) มีตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ Research income from 
industry and commerce    

1. การจัดตั้งกองทุน Innovation Fund เพื่อวัตถุประสงค์ใน
การผลักดันผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย ์

มีการจัดตั้งกองทุน Innovation Fund เพื่อวัตถุประสงค์
ในการผลักดันผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย ์

  2. การจัดท าหลักสูตรเชี่ยวชาญพิเศษ มีหลักสูตรเชี่ยวชาญพิเศษ 
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ควำมเสี่ยง : กำรลดลงของสภำพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนของมหำวิทยำลัย 
 

กำรจัดกำรควำมเสี่ยง โครงกำร/กิจกรรมด ำเนินกำร ตัวชี้วัดกิจกรรม 

1. ให้หน่วยวิสำหกิจ และหน่วยงำนที่ต้องใช้งบประมำณ
สูง อำทิ โรงพยำบำล ฯ จัดท ำแผนธุรกิจที่สำมำรถพึ่งพำ
ตนเองด้ำนกำรเงินได้ 

1. จัดท าแผนบริการในการสร้างรายรับและรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนบริการ 
 

1. รายรับที่เพ่ีมขึ้นจากแผนบริการ 

2. รายงานผลการด าเนินงานตามก าหนดเวลา 

2. ก ำหนดมำตรกำรในกำรส่งเสริมหน่วยวิสำหกิจในกำร
เพ่ิมรำยได้ 
 

1. ปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี ว่าด้วยการ
บริหารวสิาหกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนาร ี

1. ระเบียบมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการ
บริหารวสิาหกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี แล้ว
เสร็จ 

2. มีระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ว่าด้วย การให้
เอกชนร่วมลงทุนในกิจการมหาวิทยาลัยเพื่อความมีเสถียรภาพ
ทางการเงินของมหาวิทยาลัย 

2. ระเบียบมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การให้
เอกชนร่วมลงทุนในกิจการมหาวิทยาลัยเพื่อความมี
เสถียรภาพทางการเงินของมหาวทิยาลัย แล้วเสร็จ  

3. ปรับงบประมำณรำยรับและรำยจ่ำยให้สมดุลย์หรือ
เกินดุลย์ทุกคร้ังท่ีมีรำยรับที่เกิดขึ้นจริงไม่เป็นตำมแผนที่
ก ำหนดไว้ หรือมีนโยบำยมำตรกำรประหยัดรำยจ่ำยให้
สอดคล้องกับรำยรับ 

1.มีระบบตดิตามรายรับ รายจ่ายที่เกิดขึ้น 1. รายงานผลการตดิตาม และการปรับงบประมาณ ตาม
นโยบายที่ก าหนดไว ้
 

4. บริหำรจัดกำรงบผูกพันให้มีควำมสอดคล้องกับภำระที่
ต้องจ่ำยคืน 

1. การบริหารค่าใช้จ่ายที่มีภาระผกูพัน 1. การลดลงของค่าใช้จ่ายที่มีภาระผูกพัน 
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ควำมเสี่ยง : กำรเสียโอกำสในกำรใช้ข้อมูลสำรสนเทศเพื่อส่งเสริมกำรบริหำรงำนอย่ำงชำญฉลำด 
 

กำรจัดกำรควำมเสี่ยง โครงกำร/กิจกรรมด ำเนินกำร ตัวชี้วัดกิจกรรม 

1. ด ำเนินกำรเชื่อมต่อข้อมูลผ่ำน JSON API 1. กิจกรรมการเชื่อมต่อข้อมลูผ่าน JSON API 
 

1. ทุกระบบสามารถด าเนินการเชื่อมต่อข้อมูลผ่าน JSON 
API 
 

2. น ำ Microsoft Power BI มำเป็นเคร่ืองมือในกำร
น ำข้อมลูมำประมวลผลเพ่ือไปแสดงในรูปของ 
Dashboard 

1. กิจกรรมการประมวลผลเพื่อไปแสดงในรูปของ 
Dashboard 
 

1. Microsoft Power BI สามารถประมวลผลในรูปของ 
Dashboard ได ้
 

3. เพ่ิมพื้นที่ส ำรองข้อมูล (DR-Site) 1. จัดหาและติดตั้งอุปกรณเ์ชื่อมโยงเครือข่ายหลัก 
(Backbone Switch) ที่ส าคัญเพือ่จัดสรา้ง DR-Site และ
เพิ่มเครื่องแม่ข่ายเพื่อขยายความจุข้อมูล ส าหรับรองรับ
ข้อมูลขนาดใหญ่ Upgrade Backup Storage to DR 
Storage พร้อมอุปกรณ์ประกอบตา่ง ๆ 
 

1. มี Site ส ารองระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์รองรับ
สถานการณ์ฉุกเฉิน 
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ภำคผนวก ค 

ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำร ี
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ภำคผนวก ง 

ค ำสั่งแต่งตั้งคณะท ำงำนกลั่นกรองรำยงำนกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

และกำรควบคุมภำยใน มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำร ี
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ภำคผนวก จ 

โครงกำรอบรมกำรบรหิำรจัดกำรด้ำนควำมเสี่ยง 
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วิทยำกร :  อาจารย์เกศริน ภัทรเปรมเจริญ  

 

วัตถุประสงค์ :  1) เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม

ภายใน และสามารถประยุกต์ใช้ตามภารกิจ 

    2) เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้รู้แนวทางการด าเนินงาน รวมถึงกระบวนการบริหารจัดการ ด้าน

บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในอย่างเป็นระบบ สามารถด าเนินงานในทิศทาง

เดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

    3) เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

ระหว่างผู้เข้าร่วมอบรม 

 

ผู้เข้ำร่วมอบรม :  จ านวน 146 คน  

 

ผลกำรประเมินโครงกำร :  ผู้เข้าร่วมการอบรมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจกับการเข้ารับการอบรมในระดับ 

“มาก” เนื้อหาและวิธีอธิบายเข้าใจง่ายตรงประเด็น ยกตัวอย่างชัดเจน เข้าใจเรื่อง

ความเสี่ยงมากขึ้น โดยมีข้อเสนอแนะในการแบ่งกลุ่มเพ่ือปฏิบัติจริงและน าตัวอย่าง

ของ มทส. เป็นกรณีตัวอย่างเพ่ือให้มองภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
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วิทยำกร : 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เผด็จ เผ่าละออ  

2) นางสาวปรียาภรณ์ สมยา  

 

วัตถุประสงค ์: 1) เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการการบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายในจของมหาวิทยาลัย 

2) เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รู้แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

อย่างเป็นระบบ สามารถด าเนินการไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3) เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้าร่วมการอบรม 

 

ผู้เข้ำร่วมอบรม :   จ านวน 67 คน  

 

ผลกำรประเมินโครงกำร :  ผู้เข้าร่วมการอบรมส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจกับการเข้ารับการอบรมในระดับ 

“มาก” การน าเสนอเข้าใจง่าย สามารถน าไปถ่ายทอดต่อได้ ระบบที่พัฒนาขึ้นใช้

งานสมบูรณ์ครบถ้วน ใช้งานง่าย 
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วิทยำกร : อาจารย์ เบญจวรรณ ยินดียม 

 

วัตถุประสงค ์: 1) เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการการบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย  

2) เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รู้แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

อย่างเป็นระบบ สามารถด าเนินการไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3) เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้าร่วมการอบรม 

 

ผู้เข้ำร่วมอบรม :   จ านวน 55 คน  

 

ผลกำรประเมินโครงกำร :  ผู้เข้าร่วมการอบรมส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจกับการเข้ารับการอบรมในระดับ 

“มาก” วิทยากรแนะน าได้ดีมาก มีความเข้าใจในงานได้เป็นอย่างดี Case Study 

ท าให้เข้ามากยิ่งขึ้น 
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