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 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วย การก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
ได้ก าหนดให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รวมถึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต้องจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง 
และแผนการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน เพื่อมหาวิทยาลัยจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานอย่างมี
ประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพ มีความเชื่อถือได้ของรายงานการเงิน มีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และนโยบายของ
มหาวิทยาลัย  
 อนึ่ง คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ก าหนดตัวบ่งชี้ที่แสดงถึงการ
น าระบบการบริหารความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการบริหารการศึกษา เพื่อให้ระบบการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมความเสี่ยง 
ทางด้านงบประมาณการเงิน ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านนโยบาย ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยง
จากเหตุการณ์ภายนอก นอกจากนี้ คู่มือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงาน สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในมิติการเงินและงบประมาณได้ก าหนดตัวชี้วัดที่แสดงถึงประสิทธิ
ภาพของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง และมหาวิทยาลัยได้ก าหนดเป้าหมายตัวชี้วัดความส าเร็จระดับ
ภารกิจไว้ในแผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยวัดระดับการป้องกันความเสี่ยงทางด้านการจัดการที่มีประสิทธิผล 

 การจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นี้ เป็นการด าเนินการตามคู่มือการ
บริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเรื่องการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 
โดยแบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ทั้งหมด 9 ประเภท ได้แก่  (1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) (2) ความเสี่ยง
ด้านการเงินและทรัพย์สิน (Financial and Asset Risk) (3) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน (Operational Risk) (4) ความเสี่ยง 
ด้านกฎระเบียบ (Compliance Risk) (5) ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง ( Image and Reputation Risk) (6) 
ความเสี่ยงด้านสุขภาพและความปลอดภัย (Health and Safety Risk) (7) ความเสี่ยงด้านบุคลากร (Personnel Risk) 
(8) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology Risk) และ (9) ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลและอัตตาภิบาล 
(Good Governance and Self Governance Risk) ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุรนารี ปี พ.ศ. 2561-2564  ซึ่งแผนการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีฉบับนี้ ผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมคร้ังที่ 2/2561 เมื่อ
วันที่ 4 กันยายน 2561 และได้รับการน าเสนอต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในการประชุม
ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2561 พร้อมได้รับการน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 5/2561 
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2561 

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หวังเป็นอย่างยิ่งว่า 
แผนการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อทุก
หน่วยงานของมหาวิทยาลัย เพื่อการป้องกัน เพื่อการแก้ไข เพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และน าไ ป
ปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานเพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงขึ้นในปีงบประมาณถัดไป 
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           ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
           มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี
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  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ด าเนินการบริหารความเสี่ยงตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายในที่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้

มหาวิทยาลัยมีความพร้อมในการป้องกันความเสี่ยงที่จะกลายเป็นปัญหาในอนาคต ซึ่งการบริหารความเสี่ยงของ

มหาวิทยาลัยเน้นการสื่อสารสองช่องทางคือ ระดับล่างขึ้นบน (Bottom Up) ในรูปแบบที่มีการรายงานจากคณะท างาน

บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในประจ าหน่วยงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ ยงและการควบคุมภายใน

ระดับมหาวิทยาลัย และระดับบนลงล่าง (Top Down) ในรูปแบบที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม

ภายในระดับมหาวิทยาลัยสั่งการมายังคณะท างานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในประจ าหน่วยงาน โดยมีหน่วย

ตรวจสอบภายในท าหน้าที่สอบทานการด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง และประเมินผลความส าเร็จในการ

ด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงทั้งระดับมหาวิทยาลัย และระดับหน่วยงาน 

   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี ได้เห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งมีจ านวน 5 ประเด็น อันประกอบด้วย 

  ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk) จ านวน 1 ประเด็น ได้แก ่
 1) การจัดการเรียนการสอนที่ไม่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

 ควำมเสี่ยงด้ำนภำพลักษณ์และชื่อเสียง (Image and Reputation Risk) จ านวน 1 ประเด็น ได้แก่ 

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

 3) เสถียรภาพทางการเงินของมหาวิทยาลัย 
        ควำมเสี่ยงด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology Risk) จ านวน 1 ประเด็น ได้แก่ 
 4) การเสียโอกาสในการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการบริหารงานอย่างชาญฉลาด 
             และความไม่ปลอดภัยของข้อมูล  

  ควำมเสี่ยงด้ำนปฏิบัติงำน (Operational Risk) จ านวน 1 ประเด็น ได้แก ่
 5) ปริมาณน้ าไม่เพียงพอต่อการอุปโภค 

โดยแผนการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัยทั้ง 5 ประเด็น มีหน่วยงานผู้รับผิดชอบภายใน 
มหาวิทยาลัยท าหน้าที่ด าเนินการตามกิจกรรมควบคุม เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของแต่ละความเสี่ยง  
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1. บทน ำ 
 

1.1  โครงสร้ำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในของมหำวิทยำลัย 

 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย การจัด
โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในถือว่ามีความส าคัญมาก เนื่องจากต้องจัดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับ
หน่วยงาน ระดับมหาวิทยาลัย และระดับนโยบาย ได้มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ บทบาทหน้าที่ของแต่ละองค์ประกอบให้
มีความชัดเจนมากที่สุด เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงการท างานของแต่ละคณะโดยโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประกอบไปด้วย คณะท างานประจ าหน่วยงาน คณะท างานบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี สอบทานการด าเนินงานและสอบทานระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยงโดยหน่วย
ตรวจสอบภายใน คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน และสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 

1.2  กำรก ำหนดกรอบกำรปฏิบัติ  

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัย ได้ก าหนดกรอบการจัดท าแผนการ
บริหารความเสี่ยง เพื่อให้แน่ใจว่าความเสี่ยงทั้งหลาย จะได้รับการจัดการอย่างทั่วถึง และเป็นระบบทั่วทั้งมหาวิทยาลัย โดยมี
การชี้ให้เห็นล าดับความส าคัญของความเสี่ยง การก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการจัดการความเสี่ยง การก าหนด
ตัวชี้วัดความส าเร็จในการด าเนินการที่จะบรรลุเป้าหมาย การจัดหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งสร้างกลไกในการรายงาน
ตามล าดับชั้นขึ้นไป คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัย จึงได้ก าหนดกรอบความเสี่ยง
ออกเป็น 2 ระดับ คือ ความเสี่ยงระดับองค์กรหรือที่เรียกว่าความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย และความเสี่ยงระดับปฏิบัติการ
หรือที่เรียกว่าความเสี่ยงระดับหน่วยงาน โดยจัดให้มีความเสี่ยงตามแผนยุทธศาสตร์ 5 แผน 

1. ด้านการสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ (Academic Excellence)   

2. ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย (Research University) 

3. ด้านการสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (Social & 
Commercial – STI Impact) 

4. ด้านการสร้างความผูกพันกับนวัตกรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (North-Eastern Culture 
Engagement) 

5. ด้านการบริหารงานที่น าสมัย เป็นธรรม และการสร้างระบบนิเวศแห่งคุณภาพ (Smart Management, 
Good Governance and Quality Ecosystem) 
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1.3  กำรระบุปัจจัยเสี่ยงและกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง  

กำรระบุปัจจัยเสี่ยง : ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) คือ สาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่ท าให้ไม่บรรลุ  
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่วางไว้ การระบุปัจจัยเสี่ยงควรมีความเชื่อมโยงกับผลความส าเร็จตามเป้าหมายของ
มหาวิทยาลัย โดยค านึงถึงวัตถุประสงค์ตามแผนงานของหน่วยงาน และโอกาสของเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น อันจะส่งผล
กระทบต่อหน่วยงาน ท าให้ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์นั้นได้ 

  วิธีกำรระบุปัจจัยเสี่ยงระดับมหำวิทยำลัย และระดับหน่วยงำน 
1) ระดับมหำวิทยำลัย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยจะ  

เป็นผู้ก าหนดปัจจัยเสี่ยงที่ส าคัญ อันมีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย 
2) ระดับหน่วยงำน คณะท างานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในประจ าหน่วยงานจะร่วมกัน 

ประชุมเชิงปฏิบัติการเป็นประจ าทุกปีงบประมาณ เพื่อร่วมกันระบุปัจจัยเสี่ยงตามภารกิจที่เกี่ยวข้องในแผนงาน เมื่อได้
ข้อสรุปปัจจัยเสี่ยงในแต่ละภารกิจแล้ว คณะท างานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในประจ าหน่วยงานจะน า
กลับไปจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง ระดับหน่วยงานต่อไป 

  กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง : การวิเคราะห์ความเสี่ยง มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบการจัดล าดับความส าคัญ
ของความเสี่ยงในแต่ละประเด็น โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้ก าหนดไว ้เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของมหาวิทยาลัยใน
การที่จะด าเนินการเร่งป้องกันและแก้ไขบริหารจัดการก่อน หากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ ขึ้น 
 

1.4  กำรจัดท ำแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

หน่วยงานต้องท าการประเมินโอกาสของความเสี่ยง (Likelihood) ใช้ตัวย่อ L และผลกระทบ  
(Impact) ใช้ตัวย่อ I โอกำสของควำมเสี่ยง หมายถึง ความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ โดยพิจารณาจากความถี่ของ
เหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในหนึ่งรอบปีงบประมาณ ผลกระทบ หมายถึง ระดับความรุนแรงและมูลค่าความเสียหาย
จากเหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ตามประเภทของปัจจัยเสี่ยงจากการระบุปัจจัยเสี่ยงแยกตามประเภทความเสี่ยง 
 
1.5 กำรติดตำมประเมินผลกำรบรหิำรควำมเสี่ยง 

เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัย และคณะท างาน  
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในประจ าหน่วยงาน ได้มีเครื่องมือในการพิจารณาความเสี่ยงในภาพรวมว่า  ความ
เสี่ยงต่าง ๆ นั้น มีการกระจายตัวของโอกาสการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ และมีผลกระทบอย่างไร ความเสี่ยงใดควรได้รับ
การแก้ไขก่อนหลัง โดยการน าค่าโอกาสของความเสี่ยง (Likelihood) ใช้ตัวย่อ Lและค่าผลกระทบ (Impact) ใช้ตัวย่อ I 
ไปบันทึกลงใน แผนผังเมทริกซ์ (Risk Matrix) โดยก าหนดให้แกน X คือ ค่าโอกาสของความเสี่ยง และแกน Y คือ ค่า
ผลกระทบ ดังตารางที่ 1 ประโยชน์ของการจัดท าแผนผังเมทริกซ์ เพื่อช่วยให้หน่วยงานสามารถเรียงระดับความเสี่ยง 
(Degree of Risk) ของเหตุการณ์ต่าง ๆ ไว้ในแผนผังเดียวกัน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในมหาวิทยาลัย จักได้พิจารณาล าดับความส าคัญของความเสี่ยงได้สะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งระดับความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีมี 4 ระดับ ได้แก่ สูงมาก (Extreme) สูง (High) ปานกลาง (Medium) และต่ า (Low) โดยใช้สีสื่อ
ประกอบในรูปแบบคล้ายคลึงกับสัญญาณไฟจราจร 
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  ตำรำงท่ี 1 แผนผังเมทริกซ์ (Risk Matrix) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

4 

2. แผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

 
 

2.1  กระบวนกำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยง  

  ในการด าเนินการจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุ รนารี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 นั้น ได้มีการจัดอบรมเพื่อก าหนดแนวทางและตัวชี้วัด ควบคู่ไปกับการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของ
มหาวิทยาลัย ได้แก่ โครงการอบรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน หลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงใน
โครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและระบบการควบคุมภายใน” เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 (ภาคผนวก ก) 

 ซึ่งในการท าแผนการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นั้น มหาวิทยาลัยก าหนดให้ 
แต่ละหน่วยงานด าเนินการจัดการความเสี่ยงโดยเร่ิมที่แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสู่แผนบริหารความเสี่ยง ควบคู่ไปกับการ
จัดท าแผนปฏิบัติการและงบประมาณประจ าปีของมหาวิทยาลัย ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management 
Information Systems: MIS) การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย โดยทุกหน่วยงานสามารถด าเนินการบันทึกข้อมูล
ความเสี่ยงในระบบฯ http://smart.sut.ac.th/rm ที่มีความสมบูรณ์ครบถ้วนทุกด้านท าให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ทั้งยังสะดวกในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาของผู้บริหารได้อย่างทันท่วงที และเพื่อเป็นการ
เผยแพร่และสื่อสารทั้งประชาคมภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 โดยคณะท างานกลั่นกรองรายงานการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุรนารี ได้พิจารณากลั่นกรองแผนการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน รวมถึงแผนการบริหารความเสี่ยงระดับ
มหาวิทยาลัย เพื่อน าผลการกลั่นกรองเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งในการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ให้ความเห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย จ านวน 5 
ประเด็น โดยมีประเภทความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) จ านวน 1 ประเด็น ประเภทความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์
และชื่อเสียง (Image and Reputation Risk) จ านวน 1 ประเด็น ประเภทความเสี่ยงด้านการเงินและทรัพย์สิน 
(Financial and Asset Risk) จ านวน 1 ประเด็น ประเภทความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology Risk) 
จ านวน 1 ประเด็น และประเภทความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน (Operational Risk) จ านวน 1 ประเด็น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://smart.sut.ac.th/rm
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2.2  ควำมเสี่ยงระดับมหำวิทยำลัย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  

ความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 5 ประเด็น มีรายละเอียดดัง 

ตำรำงที่ 2 ความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ล ำดับที ่ ควำมเสี่ยง 
ประเภทควำม

เสี่ยง 
ผู้รับผิดชอบ 

1 การจัดการเรยีนการสอนที่ไมต่อบสนองความต้องการของ 
ผู้ใช้บัณฑิต 

S ฝ่ายวิชาการ ส านักวิชา สสว. สผ. สกน. 
ศนท. สพค. 
(ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ำยวิชำกำร) 

2 การธ ารงไว้หรือเลื่อนล าดับใหสู้งขึน้ในการจัดอันดับมหาวิทยาลยั
ช้ันน าของโลก 

IM ฝ่ายวิชาการ  
ฝ่ายยุทธศาสตร์  
ฝ่ายวิจัย  
ส านักวิชา ศกน. สผ. สบวพ. ศบก. 
(ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ำยวิชำกำร) 

3 เสถียรภาพทางการเงินของมหาวทิยาลัย F ฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน สกบ. 
สบส. รพ.มทส. ทธ. ฟม. สส. 
(ผู้รับผิดชอบหลัก : ฝ่ำยกำรเงิน
และทรัพย์สิน) 

4 การเสยีโอกาสในการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อส่งเสรมิการ
บริหารงานอย่างชาญฉลาดและความไม่ปลอดภัยของข้อมูล 

D ฝ่ายยุทธศาสตร์ สถานส่งเสรมิและ
พัฒนาระบบสารสนเทศฯ (MIS) 
ศูนย์คอมพิวเตอร ์
(ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ำย
ยุทธศำสตร์) 

5 ปริมาณน้ าไม่เพียงพอต่อการอุปโภค O ฝ่ายบรหิารทั่วไป สอส. ฟม. 
(ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ำยบริหำร
ทั่วไป) 

 
ประเภทควำมเสี่ยง 
1. S : Strategic Risk = ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์  
2. F : Financial and Asset Risk = ความเสี่ยงด้านการเงินและทรัพย์สิน  
3. O : Operational Risk = ความเสี่ยงด้านปฏิบัตงิาน 
4. C : Compliance Risk = ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ 
5. IM : Image and Reputation Risk = ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง 
6. HS : Health and Safety Risk = ความเสีย่งดา้นสุขภาพและความปลอดภัย 
7. P : Personnel Risk = ความเสี่ยงด้านบุคลากร 
8. D : Digital Technology Risk = ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจทิัล 
9. G : Good Governance and Self Governance Risk = ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลและอัตตาภิบาล 
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ชื่อย่อหน่วยงำน 

สสว.   = ส่วนส่งเสริมวชิาการ 
สผ.   = ส่วนแผนงาน 
สกจ.  = ส่วนการเจ้าหน้าที ่
สกบ.  = ส่วนการเงินและบัญช ี
สกน.   = ส่วนกิจการนักศึกษา  
สบส.   = ส่วนบริหารสนิทรัพย์  
สกส.   = สถานกีฬาและสุขภาพ  
ศควท.   = ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รพ.มทส.   = โรงพยาบาล มทส.  
ศนท.  = ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยกีารศึกษา 
สพค.  = สถาบันวิจยัและพฒันา 
ศกน.  = ศูนย์กิจการนานาชาต ิ
สอส.  = ส่วนอาคารสถานที่ 
ทธ.   = เทคโนธาน ี
ฟม.  = ฟาร์มมหาวิทยาลยั 
สส.   = สุรสัมมนาคาร 
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     2.3  แผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี  

            ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562



 

 
 

8 

แผนการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

 

ความเสี่ยง 

 

สาเหตุความเสี่ยง 

การประเมินค่าความ
เสี่ยงก่อนมีกิจกรรม

ควบคุม 

ระดับความ

เสี่ยงที่ยอมรับ

ได้ 

วิธีการจัดการ 
ความเสี่ยง 

 

สัญญาณเตือนภัย 
 

L I R1 

1. การจัดการเรียนการสอน
ที่ไม่ตอบสนองความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต 

      ความล่าช้าในการน านโยบายการสร้างความ
เป็นเลิศทางวิชาการ (ยุทธศาสตรท์ี่ 1) ไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  

     เป็นผลท าให้บางหลักสูตรยังไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานของ สกอ. และไม่สามารถแข่งขันกับ
มหาวิทยาลยัอื่น ๆ ในหลักสตูรทีม่ีการบูรณาการ
องค์ความรู้และหลักสูตรใหม่ เช่น Data Science 
รวมถึงหลักสูตรที่มีการจดัการเรียนการสอน
รูปแบบใหม่ ๆ 

 

 

 

 

 

4 4 16

(E) 

น้อยกว่าหรือ

เท่ากับ 6 
       เร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบาย
ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ 
(ยุทธศาสตร์ที่ 1) โดยกระตุ้นให้หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบเร่งด าเนินการในด้านการปรับ
หลักสตูร เพื่อให้หลักสูตรเป็นท่ีต้องการของ
ผู้เรยีนทุกกลุ่ม เช่น หลักสูตรที่มีความรู้เรื่องการ
เป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) 
หลักสตูรที่เป็นโมดลู (Module) โดยทุกหลักสูตร
ผู้เรยีนต้องมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 
(21st Century Skill)  

1. ไม่มีผู้เรียนในบาง
หลักสูตร 

2. จ านวนนักศึกษาท่ีลดลง
ส่งผลให้มหาวิทยาลัย
หลายแห่งปิดตัว  

3. ร้อยละของผู้สมัครเข้า
ศึกษาท้ังในระดับปริญญา
ตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
ท่ีเลือกเข้าเรียนท่ี มทส. 
ลดลงอย่างต่อเนื่อง 

4. ผลประเมินความพึง
พอใจของสถาน
ประกอบการต่อตัวบัณฑิต
ในด้านท่ีเกี่ยวข้องกับ
ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 
มีคะแนนลดต่ าลงอย่าง
ต่อเนื่อง 

 



 

 
 

9 

 

  

 

 

 

 

 

กิจกรรมควบคุม ตัวช้ีวัดความเสี่ยง (KRI) ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เร่งรัดปรับปรุงหลักสูตรที่ตอบสนอง
ความต้องการของผู้เรียน เช่น 
Modular Curriculum 
/Entrepreneurship/21st Century 
Skill 
 

1. จ านวนหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนในระบบสองภาษา 
 

จ านวน 95 
หลักสูตร 

ฝ่ายวิชาการฯ ส านักวิชา 
ส่วนส่งเสริมวิชาการ 

2. จ านวนหลักสูตรที่มีวิชาความเป็นผู้ประกอบการ  Entrepreneurship 
 

จ านวน 57 
หลักสูตร 

 

3. จ านวนหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ เช่น  Modular 
Curriculum หรือ Active Learning 

Modular 
Curriculum  
จ านวน 10 

หลักสูตร และ 

Active Learning 
ทุกหลักสูตร 
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ความเสี่ยง 

 

สาเหตุความเสี่ยง 

การประเมินค่าความ
เสี่ยงก่อนมีกิจกรรม

ควบคุม 

ระดับความ

เสี่ยงที่ยอมรับ

ได้ 

วิธีการจัดการ 
ความเสี่ยง 

 

สัญญาณเตือนภัย 
 

L I R1 

2. การธ ารงไว้หรือเลื่อนล าดับ

ให้สูงขึ้นในการจัดอันดับ

มหาวิทยาลัยชั้นน าของโลก 

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นน าของโลกในระดับ 
เดียวกันมีการแข่งขันสูงขึ้น มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ให้
ความส าคัญกับเรื่องการจัดล าดับมหาวิทยาลัยมาก
ยิ่งขึ้น และต่างพัฒนาเพื่อให้คะแนนตัวชี้วัดของ
ตนเองดีขึ้น สามารถเลื่อนอันดับท่ีสูงขึ้น  
รวมท้ังปัจจัยภายในมหาวิทยาลัยเองที่เกี่ยวข้อง 
กับตัวช้ีวัดการจัดล าดับมีความจ าเป็นต้องรักษา
คะแนนให้คงไว้ไม่ตกลงและจ าเป็นต้องพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

4 4 16

(E)  

 

น้อยกว่าหรือ

เท่ากับ 6 

การมุ่งขับเคลื่อนหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
ในการด าเนินงานท่ีส่งเสริมต่อการเพิ่มขึ้นของคะแนน
ในตัวชี้วัดย่อยภายใต้ตัวชี้วัดหลักของสถาบันจัด
อันดับ เช่น THE ประกอบด้วย 5 ด้าน ดังน้ี 
- ด้านการเรียนการสอน Teaching (30%) มี
ตัวชี้วัดย่อย  Reputation survey, Staff-to-
student ratio, Doctorate-to-bachelor’s ratio,  
Doctorates-awarded- to-academic-staff ratio 
และ Institutional income 
- ด้านการวิจัย- Research (30%) มีตัวชี้วัดย่อย 
ได้แก่ Reputation survey, Research income 
และ Research productivity 
- ด้านการอ้างอิง- Citations (30%) มีตัวชี้วัดย่อย 
ได้แก่ Number of Citations 
- ด้านความเป็นนานาชาติ- International 
outlook  (7.5%) มีตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ 
International-to-domestic-student ratio,  
International-to-domestic-staff ratio และ 
International collaboration 
- ด้านรายได้จากอุตสาหกรรม- Industry income 
(2.5%) มีตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ Research income 
from industry and commerce    
 

ผลการจัดอันดับมีแนวโน้ม

คงที่หรือลดลง 
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กิจกรรมควบคุม ตัวช้ีวัดความเสี่ยง (KRI) ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
การเพ่ิมสัดส่วน  Doctorate-to-
bachelor’s ratio 

1. เพิ่มสัดส่วนนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา (จ านวน
นักศึกษาระดับบณัฑติศึกษาตามแผนการรับนักศึกษา
ใหม่ ปีการศึกษา 2562 จ านวน 640 คน) 

มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับ
แผนการรับนักศึกษา 

ฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็น
สากล  ส่วนส่งเสริมวิชาการ 

การเพ่ิมสัดส่วนนักเรียนต่างชาติ 2. เพิ่มสัดส่วนนักเรยีนต่างชาติ (ปกีารศึกษา 2560 คือ 
157 คน ที่มา:ศูนย์บริการ) 

ความส าเร็จของการเพิม่จ านวนนกัศึกษาต่างชาติ 
180 คน 

 

การเพ่ิมสัดส่วน Staff-to-student ratio 3. เพิ่มสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา (1:32 ที่มา: Ranking 
มทส. ปีการศึกษา 2559) 

1:30  

สัดส่วนอาจารย์ต่างประเทศเพ่ิมขึ้น 4. จ านวนอาจารย์ต่างประเทศเพิ่มขึ้น (จากปี 2561 = 
20 คน) 

จ านวน 25 คน  

การเพ่ิมสัดส่วนผลงานวิจัยท่ีตีพิมพใ์น
ฐานข้อมูลสากล SCOPUS ต่ออาจารย ์

5. สัดส่วนผลงานวิจัยทีต่ีพิมพ์ในฐานข้อมูลสากล 
SCOPUS ต่ออาจารย์ (รายงานผล THE Ranking ล่าสุด
ปี 2559 = 0.90:1) 

เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 (0.99:1) ฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนา
เทคโนโลย ี

การเพ่ิมสัดส่วนการอ้างอิงผลงานตีพิมพ์บน
ฐานข้อมูล SCOPUS ต่ออาจารย ์

6. สัดส่วนการอ้างอิงผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูลสากล 
SCOPUS ต่ออาจารย์ (รายงานผล THE Ranking ล่าสุด
ปี 2559 = 4:1) 

เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 (4.4:1)  

การเพ่ิมจ านวน CoE 7. มีจ านวน CoE เพิม่มากข้ึน  5 CoE 
 

การเพ่ิม Research income 8. เพิ่มรายได้จากงานวิจัย (รายงานผล THE Ranking 
ล่าสดุปี 2559 = 364 ลบ.) 

เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 (400.40 ลบ.)  

การเพ่ิม Industry income 9. รายไดจ้ากภาคอตุสาหกรรม (รายงานผล THE 
Ranking ล่าสุดปี 2559 = 63 ลบ.) 

เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 (69.30 ลบ.)  
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ความเสี่ยง 

 

สาเหตุความเสี่ยง 

การประเมินค่าความ
เสี่ยงก่อนมีกิจกรรม

ควบคุม 

ระดับความ

เสี่ยงที่ยอมรับ

ได้ 

วิธีการจัดการ 
ความเสี่ยง 

 

สัญญาณเตือนภัย 
 

L I R1 

3. เสถียรภาพทางการเงินของ

มหาวิทยาลัย 

 

1. มหาวิทยาลัยมีการจัดท างบประมาณแบบขาดดุล

ต่อเนื่อง 

2. มหาวิทยาลัยต้องส ารองเงินจ่ายเพื่อสนับสนุนการ

ด าเนินงานของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

สุรนารี ท่ีไม่เป็นตามแผนท่ีก าหนดไว ้

3. มหาวิทยาลัยมีเงินสดคงเหลือมากกว่าภาระผูกพัน

เพียงเล็กน้อย 

   (เงินสด=เงินฝากธนาคาร+กองทุนส่วนบุคคล) 

 

 

 

 

 

 

3 5 15 

(E) 

5 1. มหาวิทยาลัยก าหนดนโยบายการจัดท างบประมาณ
แบบสมดุล 
 
2. โรงพยาบาลฯ ทบทวนแผนธุรกิจ/แผนบริการให้
สอดคล้ อ งกั บการด า เนินงาน  สามารถจ่ าย คืน
งบด าเนินการท่ีมหาวิทยาลัยส ารองจ่ายให้ก่อนได้
ครบถ้วน  
 
3. จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินตามแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะท่ี 12 (พ.ศ. 
2561 – 2564) ตามยุทธศาสตร์ การบริหารการเงินท่ี
สมดุลเพื่ อความยั่ งยืน อาทิ Income from Asset 
Management เพื่อเพิ่มรายได้ และ Sectorial Unit 
Cost Analysis เพื่อลดค่าใช้จ่าย 
 
4. จัดท าแผนการจ่ายหน้ีภาระผูกพันให้สอดคล้องกับ
การจัดท า PBM ของแต่ละหน่วยงาน 
 
 
 

1. วิ เค ร า ะ ห์ ร า ย รั บ ท่ี
เกิดขึ้นจริงต่ ากว่ารายรับ
ตามแผนท่ีตั้งไว ้
2. สภาพคล่องทางการเงิน 
Cash Ratio ต่ ากว่า 1 
(cash/หน้ีสินหมุนเวียน*) 
เฉพาะกองทุนท่ัวไปไม่
จ ากัดขอบเขต 

* หนี้สินหมุนเวียน หมายถึง หนี้สินที่มีระยะเวลาครบก าหนดช าระคืนภายใน 1 ปี   Cash Ratio = สินทรัพย์หมุนเวยีน – สินค้าคงเหลือ – ลูกหนี ้– เงินลงทุนกองทุนส่วนบุคคล/หนี้สินหมุนเวียน (เฉพาะกองทุนทั่วไปไม่จ ากัด

ขอบเขต) 
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กิจกรรมควบคุม ตัวช้ีวัดความเสี่ยง (KRI) ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
1. งบประมาณประจ าปีแบบสมดุล 1. มีแผนงบประมาณประจ าปีของมหาวิทยาลัย

แบบสมดุล 
 

1. งบประมาณมหาวิทยาลัยประจ าปี  
พ.ศ. 2562 แบบสมดุล 

ส่วนแผนงาน 

2. แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ตาม
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารี ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

2. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงิน  
 
 
 
 
2.1 มีการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
  
 

2. ได้รับอนุมัติแผนกลยุทธ์ทางการเงินของ
มหาวิทยาลัยแล้วเสร็จ โดยผ่านการตกลง
ร่วมกันของผู้ที่เก่ียวข้อง ให้ถือเป็นแนวทาง
ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 2.1 ผลการด าเนินงานได้ตามแผนกลยุทธ์
ทางการเงิน 
 

ส่วนบริหารสินทรัพย์ 
ส่วนแผนงาน 
ส่วนการเงินและบัญชี 

3. การบริหารสภาพคล่องของ
มหาวิทยาลัย 

3.  มีระบบที่น ามาใช้ประเมินแบบ Real Time 
ผ่าน PBM เพ่ือให้ทราบรายจ่ายจริงประจ าเดือน
และประมาณการรายจ่ายของเดือนถัดไปจนถึงสิ้น
ปีงบประมาณ 

3. มี 1 ระบบ  
   - ไตรมาสที่ 1 ส าเร็จร้อยละ 50  
   - แล้วเสรจ็ในไตรมาสที่ 2  

MIS  
ส่วนแผนงาน 
ส่วนการเงินและบัญชี 
 

4. การรายงานข้อมูลสถานะทางการเงิน
ของมหาวิทยาลัย 

4. มีข้อมูลรายรับจริงและรายจ่ายจริงเทียบกับ
ประมาณการจากส่วนแผนงานและรายงานงบ
การเงิน 

4. อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง ส่วนการเงินและบัญชี 
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ความเสี่ยง 

 

สาเหตุความเสี่ยง 

การประเมินค่าความ
เสี่ยงก่อนมีกิจกรรม

ควบคุม 

ระดับความ

เสี่ยงที่ยอมรับ

ได้ 

วิธีการจัดการ 
ความเสี่ยง 

 

สัญญาณเตือนภัย 
 

L I R1 

4. การเสียโอกาสในการใช้

ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ

ส่งเสริมการบริหารงานอย่าง

ชาญฉลาดและความไม่

ปลอดภัยของข้อมูล 

1. ฐานข้อมูลยังมีไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน
หรือยังไม่แล้วเสร็จ เช่น ฐานข้อมูลหลักสูตรใน
รูปแบบ Search Engine 
2. ฐานข้อมูลภายในมหาวิทยาลัยมีหลากหลาย  
platform ท าให้การเชื่อมต่อข้อมูลท่ีน าไปสู่ Data  
Warehouse ไม่สามารถท าได้ง่าย 
3. จัดหาพ้ืนท่ีเพื่อจัดเก็บและส ารองข้อมูลส่วนกลาง
เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูลและมีระบบรักษา
ความปลอดภัยข้อมูล Data Center ท่ีได้
มาตรฐานสากล 
4. เจ้าหน้าท่ีผู้ดูแลระบบขาดการซักซ้อมการบริหาร
จัดการข้อมูลเพ่ือรับสถานะการณ์ท่ีเกิดภัยพิบัติ เพื่อ
ความปลอดภัยขอข้อมูล 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

4 

4 

 

 

 

4 

20

(E) 

 

 

16

(E) 

น้อยกว่าหรือ

เท่ากับ 6 

 

 

น้อยกว่า 3 
หรือเท่ากับ 3 

1. การจัดหาอุปกรณ์เพื่อการจัดท าและพัฒนา
ฐานข้อมูลต่าง ๆ โดยเฉพาะข้อมูลท่ีจ าเป็นต่อการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร 
2. ด าเนินการเชื่อมต่อฐานข้อมูลต่างๆ เข้าด้วยกัน
ผ่าน JSON API 
3. น าโปรแกรม Microsoft Power BI  มาเป็น
เครื่องมือในการน าข้อมูลมาประมวลผลและน าเสนอ
ต่อผู้บริหาร เพื่อน าข้อมูลไปแสดงผลในรูปแบบ 
Dashboard 
4. เพิ่มพื้นท่ีส ารองข้อมูล (DR-Site) 
5. จัดให้มีแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินและจัดให้มี
การซักซ้อมเพื่อรับสถานการณฺท่ีเกิดภัยพิบัติ 

1. ผู้บริหารใน
มหาวิทยาลัย 
ไม่สามารถน าข้อมูลจาก 
ระบบสารสนเทศมาใช้ 
ประกอบการตัดสินใจได้ 
ทันท่วงที เนื่องจากข้อมูล
ไม่เชื่อมต่อกัน 
2. อายุการใช้งานของ 
อุปกรณ์การเก็บข้อมูลอาจ 
เสื่อมสภาพ 
3. พื้นท่ีในการส ารอง
ข้อมูลเริ่มไม่เพียงพอ 
4. ระบบ Internet data 
center ใช้งานไม่ได้เกิน 8 
ชม/ปี 
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กิจกรรมควบคุม ตัวช้ีวัดความเสี่ยง (KRI) ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
แต่งตั้งคณะท างานเพื่อด าเนินการเชื่อม น าข้อมูล
สารสนเทศตามโจทย์เพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร  
 

1. การพัฒนาฐานข้อมูล SUT Big Data เพ่ือการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร  

ร้อยละ 80 สถานส่งเสริมและพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการ 

มีคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เครื่องมือหรือโปรแกรมเชื่อมต่อ
ข้อมูลผ่าน JSON API 
 

2. ทุกระบบสามารถด าเนินการเชื่อมต่อข้อมูลผ่าน 
JSON API 

ร้อยละ 80 สถานส่งเสริมและพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการ 

มีการอบรม และงบประมาณในการจัดซื้อ  license 
โปรแกรม  Microsoft Power BI  

3.  Microsoft Power BI สามารถประมวลผลในรูป
ของ Dashboard ได้ 

ร้อยละ 80 สถานส่งเสริมและพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการ 

มีแผนส ารองเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน (DR-site) 
 

4.  มี Site ส ารองระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
รองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน 
 

มี 1 ระบบการใช้งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

2. ส ารองข้อมูลแบบ Full 
backup 1 copy และ
แบบส าเนา 7 เวอร์ชั่น 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
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ความเสี่ยง 

 

สาเหตุความเสี่ยง 

การประเมินค่าความ
เสี่ยงก่อนมีกิจกรรม

ควบคุม 

ระดับความ

เสี่ยงที่ยอมรับ

ได้ 

วิธีการจัดการ 
ความเสี่ยง 

 

สัญญาณเตือนภัย 
 

L I R1 

5. ปริมาณน้ าไม่เพียงพอต่อ

การอุปโภค 

การเติบโตของมหาวิทยาลัยส่งผลให้มีความต้องการ
น้ าประปาเพื่อใช้ในการอุปโภคเพิ่มสูงขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 

5 5 25

(E) 

น้อยกว่าหรือ

เท่ากับ 3 

1. การเพิ่มพื้นท่ีกักเก็บน้ าภายในมหาวิทยาลัยให้
เพียงพอสอดคล้องกับการเติบโตของมหาวิทยาลัย 
2. การหาแหล่งน้ าดิบเพิ่มเติมจากท้ังภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย อาทิเช่น การใช้น้ าบาดาล การ
ขออนุญาตสูบน้ าดิบจากภายนอกมหาวิทยาลัยมาใช้ 
3. การขอใช้น้ าประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค 
4. เพิ่มการใช้น้ ารีไซเคิล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริมาณน้ าดิบในพื้นท่ีกัก
เก็บน้ าท่ีมีอยู่มีปริมาณ
คงเหลือน้อย 
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กิจกรรมควบคุม ตัวช้ีวัดความเสี่ยง (KRI) ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
ขุดขยายอ่างเก็บกักน้ าดิบเพิ่ม 1. มีพ้ืนที่กักเก็บน้ าภายในมหาวิทยาลัยเพิ่มข้ึน  

 
1,000,000 ลูกบาศก์เมตร ส่วนอาคารสถานที่ 

ขอใช้น้ าประปาจากการประปาส่วน
ภูมิภาค 

2.  การจัดหาแหล่งน้ าใหม่โดยใช้เทคโนโลยี สามารถมีน้ าใช้ที่กลุ่มอาคารโรงพยาบาลอย่าง
เพียงพอ 
 

ส่วนอาคารสถานที่ 

มีระบบน าน้ าทิ้งจากระบบผลิต
น้ าประปากลับมาผลิตใหม่อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

3. มีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าที่มี
ประสิทธิภาพ 

น าน้ าทิ้งกลับมาใช้ใหม่ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 ส่วนอาคารสถานที่ 

เพิ่มการใช้น้ ารีไซเคิล 4. มีการบ าบัดน้ าเสียได้เป็นรูปธรรมและสามารถ
น าน้ าที่บ าบัดแล้วกลับมาใช้งานได้ 
 

ร้อยละ 40 ของการใช้น้ าทั้งหมด ส่วนอาคารสถานที่ 



 18 

               ปฏิทินการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

จัดอบรมการบริหารความเสี่ยงแผนงานโครงการ และการควบคุมภายใน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

หน่วยตรวจสอบภายใน ติดตาม ประเมินผลการด าเนินการตามแผน 
การบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของทุกหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 

สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

  
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ระดับมหาวิทยาลัย 

น าเสนอรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 แก่สภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและรับข้อแนะน า  

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ระดับมหาวิทยาลัย 

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน และรายงานผลการประเมิน 

การควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

แกก่รมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง (ธันวาคม 2562)  

เมษายน-กรกฎาคม 61 

สิงหาคม 61 

ตุลาคม 62 

การบริหารฯ 

ในไตรมาสที ่1 และ 2 

การบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การบริหารฯ 

ในไตรมาสที ่3 และ 4 

ตุลาคม 61 

อธิการบดีมอบนโยบาย/แนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการและงบประมาณ 
มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีนาคม 61 

คณะท างานกล่ันกรองฯ ยกร่างแผนการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน และ
แผนการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ระดับมหาวิทยาลัย 
เห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

และน าเสนอแผนการบริหารความเสี่ยงฯ แก่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงาน และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ 

ตุลาคม 61 

คณะท างานบริหารความเสี่ยงฯ ประจ าหน่วยงาน จัดท าแผนการบริหาร 
ความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบงานพัฒนา/โครงการ 

 

มกราคม-มีนาคม 62 

จัดท าเล่มแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และน าส่งให้กับผู้บริหารและทุกหน่วยงาน 

ในมหาวิทยาลัย 

มกราคม-สิงหาคม 62 

กันยายน 61 

หน่วยงานจัดท ารายงานแผนการบริหารความเสี่ยง และรายงานการควบคุม
ภายใน ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

พฤศจิกายน 62 

ธันวาคม 62 
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ภาคผนวก  
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ภาคผนวก ก 
 

ประมวลภาพการจดัโครงการอบรมการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 
       หลกัสูตร “การบริหารความเส่ียงในโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวทิยาลยัและ 

       ระบบการควบคุมภายใน” วนัที่ 5 เมษายน 2561 ณ อาคารบรรณสาร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 
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ประมวลภาพการจดัโครงการอบรมการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 
       หลกัสูตร “การบริหารความเส่ียงในโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวทิยาลยัและ 

       ระบบการควบคุมภายใน” วนัที่ 5 เมษายน 2561 ณ อาคารบรรณสาร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 

1 อธิการบด ี 17 คณบดสี านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
2 รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ 18 ผู้อ านวยการศูนย์บริการการศึกษา 
3 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพฒันาความเป็นสากล 19 ผู้อ านวยการศูนย์คอมพิวเตอร ์
4 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลย ี 20 ผู้อ านวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
5 รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรพัย์สิน 21 ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
6 รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล 22 ผู้อ านวยการศูนย์กิจการนานาชาติ 
7 รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทั่วไป 23 ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
8 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษยเ์ก่าสัมพันธ์ 24 ผู้อ านวยการศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 
9 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย 25 ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
10 คณบดสี านักวิชาวิทยาศาสตร ์ 26 ผู้อ านวยการเทคโนธาน ี
11 คณบดสี านักวิชาเทคโนโลยสีังคม 27 ผู้ช่วยอธิการบดีด้านดัชนีความเป็นเลิศ 
12 คณบดสี านักวิชาวิศวกรรมศาสตร ์ 28 หัวหน้าส่วนแผนงาน 
13 คณบดสี านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 29 หัวหน้าส่วนการเงินและบญัชี 
14 คณบดสี านักวิชาแพทยศาสตร ์ 30 นางช่ออุบล  บูราณ 
15 คณบดสี านักวิชาพยาบาลศาสตร ์ 31 นางสาวมัณฑนา  สายบ ารุง 
16 .  คณบดีส านักวิชาทันตแพทยศาสตร ์   

 

 

ผู้จัดท ารูปเล่ม : นางช่ออุบล  บูราณ  

ผู้ตรวจสอบ : หัวหน้าส่วนแผนงาน 

ออกแบบปก : นางช่ออุบล  บูราณ 

วันที่ผลิต : ครั้งที่ 1 - กันยายน 2561 

 






