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ค าน า 
 

 ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ได้ก าหนดให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รวมถึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต้อง
จัดให้มีระบบการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือมหาวิทยาลัยจะ
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพ มีความเชื่อถือได้ของ
รายงานการเงิน มีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และนโยบายของมหาวิทยาลัย  

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีความมุ่งมั่นที่จะก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก ด้วยการ
ด าเนินพันธกิจทั้งด้านการศึกษา การวิจัยและการบริการวิชาการให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งจากสภาพแวดล้อมทั้ง
ทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง การแข่งขัน ล้วนเป็นปัจจัยภายนอกที่ส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อองค์กร และการบริหาร
ความเสี่ยงเป็นที่ยอมรับว่าเป็นเครื่องมือการบริหารจัดการที่มีคุณค่า เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการก ากับดูแล
กิจการที่ด ี

 การจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นี้ เป็นการด าเนินการตาม
คู่มือการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเรื่องการบริหารความเสี่ยง
ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปี พ.ศ. 2561-2564  ซึ่ง
แผนการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีฉบับนี้ ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 
และได้รับการน าเสนอต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในการประชุมครั้งที่ 8/2563 เมื่อ
วันที่ 17 ตุลาคม 2563 พร้อมได้รับการน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 19 
ธันวาคม 2563 

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หวังเป็นอย่างยิ่งว่า 
แผนการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์
ต่อทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย เพื่อการป้องกัน เพื่อการแก้ไข เพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
และน าไปปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิผลสูงขึ้นในปีงบประมาณถัดไป 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ด าเนินการบริหารความเสี่ยงตามตามคู่มือการบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเรื่องการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีความพร้อมในการป้องกันความเสี่ยงที่จะกลายเป็นปัญหาในอนาคต ซึ่งการ
บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเน้นการสื่อสารสองช่องทางคือ 1) ระดับล่างขึ้นบน (Bottom Up) ในรูปแบบ
ที่มีการรายงานจากคณะท างานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในประจ าหน่วยงานต่อคณะกรรมการบริ
หารความเสี่ยงและการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย และ 2) ระดับบนลงล่าง (Top Down) ในรูปแบบที่
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัยสั่งการมายังคณะท างานบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายในประจ าหน่วยงาน โดยมีหน่วยตรวจสอบภายในท าหน้าที่สอบทานการด าเนินการตาม
แผนการบริหารความเสี่ยง และประเมินผลความส าเร็จในการด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงทั้งระดับ
มหาวิทยาลัย ระดับหน่วยงาน 

   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ได้เห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งมีจ านวน 5 เรื่อง อันประกอบด้วย 
 

  ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) จ านวน 1 เรื่อง ได้แก ่
 1) จ านวนนักศึกษาท้ังหมดของมหาวิทยาลัยในภาพรวมลดลง 

  ความเสี่ยงด้านการเงินและทรัพย์สิน (Financial and Asset Risk) จ านวน 1 เรื่อง ได้แก ่
 2) ความมั่นคงทางการเงินของมหาวิทยาลัย  

       ความเสี่ยงด้านบุคลากร (Personnel Risk) จ านวน 1 เรื่อง ได้แก่ 
 3) การรักษาคนดี คนเก่ง ให้อยู่ในองค์กร 
 

       ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ (Compliance Risk) จ านวน 1 เรื่อง ได้แก่ 
 4) ธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริตภายในมหาวิทยาลัย 
 

       ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน (Operational Risk) จ านวน 1 เรื่อง ได้แก่ 
 5) ความไม่ปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ (ข้อมูลส่วนบคุคล/ฐานข้อมูลทุกประเภท/ฐานข้อมูล 
               โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย) 
 

     โดยแผนการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัยทั้ง 5 เรื่อง มีหน่วยงานผู้รับผิดชอบภายใน 
มหาวิทยาลัยท าหน้าที่ด าเนินการตามตัวชี้วัดและกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของแต่ละ
ความเสี่ยง  
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ส่วนที่ 1  

บทน า 
 

1.1  โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 

 เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย การจัด
โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในถือว่ามีความส าคัญมาก เนื่องจากต้องจัดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งใน
ระดับหน่วยงาน ระดับมหาวิทยาลัย และระดับนโยบาย ได้มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ บทบาทหน้าที่ของแต่ละ
องค์ประกอบให้มีความชัดเจนมากที่สุด เพ่ือให้เกิดความเชื่อมโยงการท างานของแต่ละคณะโดยโครงสร้างการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประกอบไปด้วย  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ 
การควบคุมภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
คณะท างานกล่ันกรองรายงาน

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
และแผนการบริหารความเสี่ยง 

คณะท างาน 
ส านักงาน
อธิการบดี/
หน่วยงานท่ี

เรียกชื่ออย่างอื่นที่
มีฐานะเทียบเท่า 

คณะท างาน 
ส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย/

หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

คณะท างาน 
ส านักวิชา 

คณะท างาน 
ศูนย์/สถาบัน 

คณะท างาน 
หน่วยวิสาหกิจ 
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1.2  การก าหนดกรอบการปฏิบัติ  

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัย ได้ก าหนดกรอบการจัดท า
แผนการบริหารความเสี่ยง เพ่ือให้แน่ใจว่าความเสี่ยงทั้งหลาย จะได้รับการจัดการอย่างทั่วถึง และเป็นระบบทั่วทั้ง
มหาวิทยาลัย โดยมีการชี้ให้เห็นล าดับความส าคัญของความเสี่ยง การก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการ
จัดการความเสี่ยง การก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จในการด าเนินการที่จะบรรลุเป้าหมาย การจัดหน้าที่ความ
รับผิดชอบ รวมทั้งสร้างกลไกในการรายงานตามล าดับชั้นขึ้นไป คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในมหาวิทยาลัย จึงได้ก าหนดกรอบความเสี่ยงออกเป็น 2 ระดับ คือ ความเสี่ยงระดับองค์กรหรือที่เรียกว่า
ความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ความเสี่ยงระดับปฏิบัติการหรือที่เรียกว่าความเสี่ยงระดับหน่วยงานและความเสี่ยง
ระดับแผนงานโครงการ โดยจัดให้มีความเสี่ยงตามแผนยุทธศาสตร์ 5 แผนยุทธศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

การสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ (Academic Excellence)   

การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย (Research University Excellence)   

ด้านการสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม (Social & Commercial – STI Impact) 

ด้านการสร้างความผูกพันกับนวัตกรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(North-Eastern Culture Engagement) 
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1.3  กระบวนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

 จากนิยาม “ความเสี่ยง (Risk) คือ ความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งอาจเกิดขึ้น และ
เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จึงก าหนดกระบวนด าเนินงานในการ
บริหารความเสี่ยงออกเป็น 8 ขั้นตอน ดังนี้ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 

การก าหนดกรอบการปฏิบัติ 

การระบุป จจัยเสี่ยง 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

การระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง 

กิจกรรมการควบคุม 

การจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง 

การติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง 
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1.4  การระบุป จจัยเสี่ยงและการวิเคราะห์ความเสี่ยง  
การระบุป จจัยเสี่ยง : ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) คือ สาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่ท าให้ไม่บรรลุ 

วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่วางไว้ การระบุปัจจัยเสี่ยงควรมีความเชื่อมโยงกับผลความส าเร็จตามเป้าหมายของ
มหาวิทยาลัย โดยค านึงถึงวัตถุประสงค์ตามแผนงานของหน่วยงาน และโอกาสของเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น  
อันจะส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน ท าให้ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์นั้นได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  วิธีการระบุป จจัยเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย และระดับหน่วยงาน 
 

1) ระดับมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัย  
จะเป็นผู้ก าหนดปัจจัยเสี่ยงที่ส าคัญ อันมีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย 

2) ระดับหน่วยงาน คณะท างานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในประจ าหน่วยงานจะ 
ร่วมกันประชุมเชิงปฏิบัติการเป็นประจ าทุกปีงบประมาณ เพ่ือร่วมกันระบุปัจจัยเสี่ยงตามภารกิจที่เกี่ยวข้องใน
แผนงาน เมื่อได้ข้อสรุปปัจจัยเสี่ยงในแต่ละภารกิจแล้ว คณะท างานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ประจ าหน่วยงานจะน ากลับไปจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง ระดับหน่วยงานต่อไป 

  การวิเคราะห์ความเสี่ยง : การวิเคราะห์ความเสี่ยง มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบการจัดล าดับ
ความส าคัญของความเสี่ยงในแต่ละประเด็น โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้ก าหนดไว้ เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจ 
ของมหาวิทยาลัยในการที่จะด าเนินการเร่งป้องกันและแก้ไขบริหารจัดการก่อน หากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ ขึ้น 
 

1.5 การจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง 

หนว่ยงานต้องท าการประเมินโอกาสของความเสี่ยง (Likelihood) ใช้ตัวย่อ L และผลกระทบ  
(Impact) ใช้ตัวย่อ I โอกาสของความเสี่ยง หมายถึง ความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ โดยพิจารณาจากความถี่
ของเหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในหนึ่งรอบปีงบประมาณ ผลกระทบ หมายถึง ระดับความรุนแรงและมูลค่า
ความเสียหายจากเหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ตามประเภทของปัจจัยเสี่ยงจากการระบุปัจจัยเสี่ยงแยกตาม
ประเภทความเสี่ยง 
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1.6 การติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง 
 

เพ่ือให้คณะท างานบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และคณะท างานบริหาร 
ความเสี่ยงประจ าหน่วยงาน ได้มีเครื่องมือในการพิจารณาความเสี่ยงในภาพรวมว่า ความเสี่ยงต่าง ๆ นั้น มีการ
กระจายตัวของโอกาสการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ และมีผลกระทบอย่างไร ความเสี่ยงใดควรได้รับการแก้ไข
ก่อนหลัง โดยการน าค่าโอกาสของความเสี่ยง (Likelihood) ใช้ตัวย่อ L และค่าผลกระทบ (Impact) ใช้ 
ตัวย่อ I ไปบันทึกลงในแผนผังเมทริกซ์ (Risk Matrix) โดยก าหนดให้แกน X คือ ค่าโอกาสของความเสี่ยง และ
แกน Y คือ ค่าผลกระทบ ดังตารางที่ 1 

          ประโยชน์ของการจัดท าแผนผังเมทริกซ์ เพ่ือช่วยให้หน่วยงานสามารถเรียงระดับความเสี่ยง 
(Degree of Risk) ของเหตุการณ์ต่าง ๆ ไว้ในแผนผังเดียวกัน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในมหาวิทยาลัย จักได้พิจารณาล าดับความส าคัญของความเสี่ยงได้สะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งระดับความเสี่ยง
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมี 4 ระดับ ได้แก่ สูงมาก (Extreme) สูง (High) ปานกลาง (Medium) 
และ ต่ า (Low) โดยใช้สีสื่อประกอบในรูปแบบคล้ายคลึงกับสัญญาณไฟจราจร 
 

 ตารางท่ี 1 แผนผังเมทริกซ์ (Risk Matrix) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ค าอธิบาย 
 

ขอบเขตพื้นที่ ความหมาย 
          = ความเสี่ยงสูงมาก (Extreme Risk, E) ตกพื้นท่ีซึ่งต้องมีแผนการบริหารความเสี่ยงเร่งด่วน 

          = ความเสี่ยงสูง (High Risk, H) ตกพื้นท่ีซึ่งต้องมีแผนการบริหารความเสี่ยง 

          = ความเสี่ยงปานกลาง (Medium Risk, M) อยู่พ้ืนท่ีซึ่งยอมรับความเสี่ยงได้ 

          = ความเสี่ยงต่า (Low Risk, L) อยู่พ้ืนท่ีซึ่งยอมรับความเสี่ยงได้ 
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           ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ส่วนที่ 2  
แผนการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 

2.1  กระบวนการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง  

  ในการด าเนินการจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 นั้น ได้มีการสื่อสารให้เกิดความรู้ความเข้าใจเพ่ือก าหนดแนวทางและตัวชี้วัด ควบคู่ไปกับการ
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของมหาวิทยาลัย ซึ่งในการท าแผนการบริหารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 นั้น มหาวิทยาลัยก าหนดให้แต่ละหน่วยงานด าเนินการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงโดยเริ่มที่แผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยสู่แผนบริหารความเสี่ยง ควบคู่ไปกับการจัดท าแผนปฏิบัติการและงบประมาณประจ าปีของ
มหาวิทยาลัย ผ่านระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (Management Information Systems: MIS) การบริหาร
ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย โดยทุกหน่วยงานสามารถด าเนินการบันทึกข้อมูลความเสี่ยงในระบบฯ 
http://smart.sut.ac.th/dpn/rm ที่มีความสมบูรณ์ครบถ้วนทุกด้านท าให้ เกิดความสะดวก รวดเร็วและลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ทั้งยังสะดวกในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาของผู้บริหารได้อย่างทันท่วงที และเพ่ือเป็น
การเผยแพร่และสื่อสารทั้งประชาคมภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีหน้าที่
พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือน าเสนอต่อ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน และสภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบต่อไป ซึ่งในการ
ประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ให้ความเห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย จ านวน 5 ประเดน็ 
โดยมีประเภทความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) จ านวน 1 ประเด็น ประเภทความเสี่ยงด้านการเงินและ
ทรัพย์สิน (Financial and Asset Risk) จ านวน 1 ประเด็น ประเภทความเสี่ยงด้านบุคลากร (Personnel Risk) 
จ านวน 1 ประเด็น ประเภทความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ (Compliance Risk) จ านวน 1 ประเด็น และประเภท
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน (Operational Risk) จ านวน 1 ประเด็น 

 
 
 
 
 
 
 

http://smart.sut.ac.th/dpn/rm
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2.2  ความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 5 เรื่อง อันประกอบด้วย 
(1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) เรื่อง “จ านวนนักศึกษาทั้งหมดของมหาวิทยาลัยในภาพรวมลดลง” 
(2) ความเสี่ยงด้านการเงินและทรัพย์สิน (Financial and Asset Risk) เรื่อง “ความมั่นคงทางการเงินของ
มหาวิทยาลัย” (3) ความเสี่ยงด้านบุคลากร (Personnel Risk) เรื่อง “การรักษาคนดี คนเก่ง ให้อยู่ในองค์กร” 
(4) ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ (Compliance Risk) เรื่อง “ธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริตภายใน
มหาวิทยาลัย” และ (5) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน (Operational Risk) เรื่อง “ความไม่ปลอดภัยของข้อมูล
สารสนเทศ (ข้อมูลส่วนบุคคล/ฐานข้อมูลทุกประเภท/ฐานข้อมูลโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย)”   โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 
 

ความเสี่ยงระดับมหาวทิยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ล าดับ
ที ่ ความเสี่ยง ประเภท

ความเสี่ยง 
ผู้รับผิดชอบ 

1 จ านวนนักศึกษาทั้งหมดของมหาวิทยาลัย
ในภาพรวมลดลง 

S ฝ่ายวิชาการฯ ส านักวิชา สสว. ศบก. 
สกน. ศนท. สพค.  
(ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายวิชาการฯ) 

2 ความม่ันคงทางการเงินของมหาวิทยาลัย F ฝ่ายการเงินฯ  ฝ่ายทรัพย์สินฯ สกบ. 
สบส. รพ.มทส. ทธ. ฟม. สส. สกส. 
ศควท.  (ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่าย
การเงินฯ ฝ่ายทรัพย์สินฯ) 

3 การรักษาคนดี คนเก่ง ให้อยู่ในองค์กร P ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  สบค.  
(ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล) 

4 ธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริต
ภายในมหาวิทยาลัย 

C ฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ สบค. สสน. สกบ.  
(ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายยุทธศาสตร์) 

5 ความไม่ปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ 
(ข้อมูลส่วนบุคคล/ฐานข้อมูลทุกประเภท/
ฐานข้อมูลโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย) 

O ฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ ศค. รพ.มทส. และ
หน่วยงานที่รับผิดชอบฐานข้อมูลด้าน
ต่าง ๆ 
(ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายยุทธศาสตร์) 
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ประเภทความเสี่ยง 

1. S : Strategic Risk = ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์  
2. F : Financial and Asset Risk = ความเสี่ยงด้านการเงินและทรัพย์สิน  
3. O : Operational Risk = ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน 
4. C : Compliance Risk = ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ 
5. P : Personnel Risk = ความเสี่ยงด้านบุคลากร 
 
ชื่อย่อหน่วยงาน 

สสว. = ส่วนส่งเสริมวิชาการ ศควท. = ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สผ. = ส่วนแผนงาน รพ. = โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ศบก. = ศูนย์บริการการศึกษา ศนท. = ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 
สพค. = สถานพัฒนาคณาจารย์ ศค. = ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
สกบ. = ส่วนการเงินและบัญชี สพส. = สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศ 

   เพ่ือการจัดการ (MIS) สกน. = ส่วนกิจการนักศึกษา  
สบส. = ส่วนบริหารสินทรัพย์ ทธ. = เทคโนธานี 
สกส. = สถานกีฬาและสุขภาพ ฟม. = ฟาร์มมหาวิทยาลัย 
สบค. = ส่วนทรัพยากรบุคคล สส = สุรสัมมนาคาร 
สสน. = ส่วนสารบรรณและนิติการ   
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2.3  แผนการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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จ านวนนักศึกษาทั้งหมดของ
มหาวิทยาลัยในภาพรวมลดลง 



 

13 
 

 
 

 

1. Risk ID : 

ด้านการเรยีนการสอน : จ านวนนักศึกษา
ทั้งหมดของมหาวิทยาลัยในภาพรวมลดลง 

Owner ฝ่ายวิชาการ 
ผู้ช่วย 
Owner 

ส่วนส่งเสริมวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Risk Rating  “Before” Mitigation 
Likelihood 4 

Impact 4 

Residual Risk 
Rating 

16 (E) 

วันท่ี 

8. Risk Rating “After” Mitigation 
 แผน ผล 

Likelihood 2  
Impact 2  
Residual Risk 
Rating 

4 (M)  

วันท่ี   

3. Impacts (ผลกระทบ) 

1 รายได้จากการจัดการศึกษาไม่เพียงพอต่อการ
บริหารจัดการ 

2 ถ้านักศึกษาแรกเข้าลดลงน้อยกว่า 3,000 คน หรือ
นักศึกษาในระบบน้อยกว่า 16,500 บาท 
มหาวิทยาลัยอาจไม่สามารถบริหารจัดการได้ 
(ท่ีมา : การศึกษาวิเคราะห์เพื่อหาจ านวนนักศึกษา
ท่ีเหมาะสม) 

2. Causes (สาเหตุ) 

1 จ านวนนักศึกษาแรกเข้าน้อย และจ านวนนักศึกษาตกออกมีแนวโน้ม
สูงขึ้น 

2 การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีท่ีสามารถเรียนรู้ได้หลายช่องทางและ
สะดวกขึ้น โดยไม่จ าเป็นต้องมาน่ังเรียนในห้องเรียน 

3 การแข่งขันการรับนักศึกษาของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น 
โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาท่ีเก่าแก่และมีชื่อเสียงพยายามท่ีจะสร้าง
เงื่อนไขเพื่อดึงดูดนักศึกษา อาทิเช่น การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้
ทันสมัยตรงตามความต้องการ การมอบทุนการศึกษาหรือส่วนลด และ
สร้างชื่อเสียงของสถาบันให้เป็นท่ียอมรับและรู้จักมากยิ่งขึ้น เป็นต้น 

4 มหาวิทยาลัยยังจัดการเรียนการสอนเป็นระบบเก่าและหลักสูตรยังไม่
ตรงตามความต้องการของผู้เรียน 

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

1. มีกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อให้ได้นักศึกษาท่ีมีศักยภาพและเป็นไปตาม
เป้าหมายในการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

3 ส านักวิชา/ส่วน
ส่งเสริมวิชาการ 

2. มีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับศิษย์เก่า เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมและผลงานของมหาวิทยาลัยและดึงดูดนักศึกษาให้เข้ามาเรยีน 

3 

3. มีการปรับรูปแบบการประชาสัมพันธ์ท่ีมุ่งเป้าไปยังกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้มีจ านวน
ผู้สมัครและตัดสินใจเข้าศึกษาเพิ่มขึ้น 

3 

4. มีการสร้างระบบนิเวศน์ในการเรยีนรู้ใหก้ับนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้ประโยชน์
จาก โครงสร้างพื้นฐานในด้าน Information/ Media และ Technology ได้อยา่งเต็มท่ี 

1 

5. มีการปรับระบบการเรียนการสอนแบบใหม่ เช่น การเรียนการสอนแบบผสมผสาน 
(Blended Learning) การเรียนการสอนแบบ Actived Learning ท่ีส่งเสริมให้
นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้ทักษะการด ารงชีวิตท่ีเหมาะสมกับยุคสังคมดิจิทัล 

2,4 

6. มีกิจกรรม มทส. พบอาจารย์แนะแนว เพื่อสร้างความเข้าใจในด้านการเรียนการ
สอนในหลักสูตรต่าง ๆ รวมถึงระบบการรับนักศึกษา และเป็นโอกาสท่ีจะได้รับฟัง
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะท่ีดีจากทางโรงเรียนอีกด้วย 

3 

ผังสรุปการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง (Bow Tie Diagram) 

P.1 
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5. Existing Controls (Mitigating) (การควบคุมท่ีมีอยู่ (บรรเทา)) 
Existing Mitigating controls Link to Impact # Control Owner 

1. อยู่ระหว่างการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ดังน้ี (1) หลักสูตรที่มีการเรียน
การสอนในระบบสองภาษา (2) หลักสูตรที่มีวิชาความเป็นผู้ประกอบการ 
Entrepreneurship (3) หลักสูตร Double Degree Program เป็นต้น 

2 ส่วนส่งเสริมวิชาการ 

2. ปรับวิธีการรับนักศึกษาเพื่อให้มีจ านวนนักเรียนท่ีสมัครเข้าศึกษาเพิ่มขึ้น  1 

3. ปรับหลักสูตรท่ีมีผู้เรียนน้อย ให้ตอบสนองต่อความต้องการและทันสมัย 2 

4. สร้างหลักสูตรใหม่ท่ีเป็นท่ีต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 2 

5. เพื่อการลดลงของนักศึกษาตกออก มหาวิทยาลัยมีการด าเนินการ เช่น 1) จัด
กลุ่มติวพี่ช่วยน้อง โดยให้ นศ. ป.โท ท่ีได้ทุนศักยภาพเป็นผู้จัดติวและรุ่นพี่ ป.
ตรี ท่ีเรียนดีเป็นผู้ช่วย 2) จัดการเรียนการสอนเพื่อปูพ้ืนฐานก่อนเข้าเรียนใน
ภาคการศึกษาจริง เป็นต้น (I2) 
 

2 

6. Risk Mitigating  (Tasks) (การลดความเสี่ยง) 

Risk control Area 
Link to 
Cause # 

Link to 
Impact# 

Due date 
Task 

Owner 

1. การพัฒนาหลักสตูร/ปรับปรุงหลักสูตร ที่ทันสมัยตรงตามความตอ้งการของ
ผู้เรยีนและผู้ใช้งานบณัฑิต พัฒนาหลักสตูร ให้อยู่ในรูปแบบ Life Long Learning 
ส าหรับกลุม่ผูเ้รยีนทกุช่วงวัย และมรีะบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) 

1,4 2  ส่วน
ส่งเสริม
วิชาการ 

2. เปิดระบบออนไลน์ Education และปรับวิธีการเรยีนการสอน ให้เป็นแบบ
ผสมผสาน (Hybrid) ให้เหมาะสมสภาวะปจัจุบัน 

2,4 1  

3. การเรียนรู้ที่เน้นทักษะอาชีพโดยเฉพาะ เพิ่มทักษะที่จ าเป็นต่อการท างานใน
อนาคตให้กับผู้เรียนเพื่อตอบสนองให้เท่าทันต่อความต้องการของตลาดแรงงาน
ที่เปลี่ยนแปลงไป 

2 1  

4. ท าความร่วมมือกับภาคธุรกิจ เน้นการเรยีนรู้ภาคทฤษฎีและปฏิบตัิ ท าให้
ผู้เรยีนมีประสบการณจ์ริงและมีทกัษะความสามารถท่ีตรงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

2 1  

5. การพัฒนาทักษะด้านภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษเพราะในอนาคตจะเกิด
การจ้างงานข้ามประเทศกันมากขึน้ 

3 1  

6. ก าหนดแนวทางร่วมกับผู้เกีย่วข้องเพื่อก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะเรียนให้
ชัดเจนและท าความเข้าใจใหต้รงกนัท้ังผู้สอนและผู้เรียน รวมถึงก าหนดวิธีการจูง
ใจให้กลุ่มเป้าหมายสนใจมาเรียน 

4 2  

7. ก าหนดกลไกการด าเนินงานท่ีชัดเจนและเป็นรูปธรรมเพิ่มขึ้น เพือ่การลดลง
ของจ านวนนกัศึกษาตกออก 
 
 
 

1 2  

ผังสรุปการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง (Bow Tie Diagram) 

P.2 
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ข้อมูลอ้างอิง : 1) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปี พ.ศ. 2561-2564 (SUT Re-Profile 2020) 
                   2) แผนการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
       3) แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
                   4) บทความการประชุมวิชาการระดับชาติ “สาเหตุการลดลงของจ านวนนักศึกษา และแนวทางเลือกในการปรับตัวของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” 
         5) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 9/2563 วันท่ี 24 ตุลาคม 2563 

 

6. Risk Mitigating  (Tasks) (การลดความเสี่ยง) 

Risk control Area Link to 
Cause # 

Link to 
Impact# Due date Task 

Owner 

8. ก าหนดมาตรการในการดึงดูดนกัเรียนให้เข้ามาเรยีนในมหาวิทยาลัยเพิ่มมาก
ขึ้น เช่น Degree Non Degree หลักสูตร 5 ปี ได้วุฒิปรญิญาตรีและปริญญาโท 
เป็นต้น 

3 2  ส่วน
ส่งเสริม
วิชาการ 

9. ก าหนดกลยุทธ์เพื่อดึงดดูนักศึกษาต่างชาติ เช่น หลักสตูรนานาชาติ หลักสตูร 
2 ภาษา 

4 2  

10. การส ารวจและวิเคราะห์ผลจากการส ารวจความสนใจเข้ามาเรยีนใน
มหาวิทยาลยัของกลุ่มนักเรียนในพื้นที่ภาคอีสาน โดยเฉพาะนครชัยบุรินทร ์

1,3 2  

11. หลักสูตรในระดับบัณฑติศึกษา มีการท าความร่วมมือกับภาคเอกชนในการ
ร่วมโครงการวิจัยมากขึ้น 

4 2  

12. การปรับรูปแบบการเรยีนการสอนที่เน้น soft skills มากขึ้น 4 2  
13. การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี (Digital 
Disruption) 

   

P.3 
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แผนภาพแสดงสรุปการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง (Bow Tie Diagram) 

จ านวนนักศึกษา
ทั้งหมดของ

มหาวทิยาลยัใน
ภาพรวมลดลง 

1. มีกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อให้ได้นกัศึกษาที่มีศักยภาพและเป็นไปตามเป้าหมายในการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  
2. มีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับศิษย์เก่า เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานและดึงดูดนักศึกษาให้เข้ามาเรียน  
3. มีการปรับรูปแบบการประชาสัมพันธ์ที่มุ่งเป้าไปยังกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้มีจ านวนผู้สมัครและตัดสินใจเข้าศึกษาเพิ่มขึ้น  
4. มีการสร้างระบบนิเวศน์ในการเรียนรูใ้ห้กับนกัศกึษา โครงสร้างพืน้ฐานในด้าน Information/ Media และ Technology  
5. มีการปรับระบบการเรียนการสอนแบบใหม่ เช่น การเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning)  
6. มีกิจกรรม มทส. พบอาจารย์แนะแนว เพื่อสร้างความเข้าใจในด้านการเรียนการสอน และรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

1. อยู่ระหว่างการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ดังนี้ (1) หลักสูตรที่มีการเรียนการสอนในระบบสองภาษา (2) 
หลักสูตรที่มีวิชาความเป็นผู้ประกอบการ Entrepreneurship (3) หลักสูตร Double Degree Program เป็นต้น  
2. ปรับวิธีการรับนักศกึษาเพือ่ให้มีจ านวนนกัเรียนที่สมัครเข้าศึกษาเพิ่มขึน้  
3. ปรับหลักสูตรที่มีผูเ้รียนน้อย ให้ตอบสนองต่อความตอ้งการและทนัสมัย  
4. สร้างหลักสตูรใหมท่ี่เป็นที่ตอ้งการของผู้ใช้บัณฑิต 
5. เพื่อการลดลงของนกัศึกษาตกออก มหาวิทยาลัยมีการด าเนินการ เชน่ 1) จัดกลุ่มตวิพี่ช่วยน้อง โดยให้ นศ. 
ป.โท ที่ได้ทุนศกัยภาพเป็นผูจ้ัดติวและรุ่นพี ่ป.ตรี ที่เรียนดีเป็นผูช้่วย 2) จัดการเรียนการสอนเพือ่ปูพื้นฐานก่อน
เข้าเรียนในภาคการศกึษาจริง เป็นต้น 
 

กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง 

1. การพัฒนาหลักสูตร/ปรับปรุงหลักสูตร ที่ทันสมัยตรงตามความต้องการของผู้เรียนและผู้ใช้งานบัณฑิต พัฒนาหลักสูตร ให้อยู่ในรูปแบบ 
Life Long Learning ส าหรับกลุ่มผู้เรียนทุกช่วงวัย และมีระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) 
2. เปิดระบบออนไลน์ Education และปรับวิธกีารเรียนการสอน ให้เป็นแบบผสมผสาน (Hybrid) ให้เหมาะสมสภาวะปัจจุบัน 
3. การเรียนรู้ที่เน้นทักษะอาชีพโดยเฉพาะ เพิ่มทักษะที่จ าเป็นต่อการท างานในอนาคตให้กับผู้เรียนเพื่อตอบสนองให้เท่าทันต่อความ
ต้องการของตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไป 
4. ท าความร่วมมือกับภาคธุรกิจ เน้นการเรียนรู้ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ท าให้ผู้เรียนมีประสบการณ์จริงและมีทักษะความสามารถที่ตรงกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน 
5. การพัฒนาทักษะด้านภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษเพราะในอนาคตจะเกิดการจ้างงานข้ามประเทศกันมากข้ึน 
6. ก าหนดแนวทางร่วมกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะเรียนให้ชัดเจนและท าความเข้าใจให้ตรงกันทั้งผู้สอนและผู้เรียน รวมถึง
ก าหนดวิธีการจูงใจให้กลุ่มเป้าหมายสนใจมาเรียน 

 รายได้ไม่เพียงพอต่อการ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัย 

  1 

7. ก าหนดกลไกการด าเนินงานที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมเพิ่มข้ึน เพื่อการลดลงของจ านวนนักศึกษาตกออก 
8. ก าหนดมาตรการในการดึงดูดนักเรียนให้เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยเพิ่มมากข้ึน เช่น Degree Non-Degree หลักสูตร 5 ปีได้วุฒิปริญญาตรี-โท เป็นต้น 
9. ก าหนดกลยุทธเพื่อดึงดูดนักศึกษาต่างชาติ เช่น หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตร 2 ภาษา 
10. การส ารวจและวิเคราะห์ผลจากการส ารวจความสนใจเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยของกลุ่มนักเรียนในพื้นที่ภาคอีสาน โดยเฉพาะนครชัยบุรินทร์ 
11. หลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา มีการท าความร่วมมือกับภาคเอกชนในการร่วมโครงการวิจัยมากข้ึน 
12. การปรับรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้น soft skills มากข้ึน 
13. การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี (Digital Disruption) 

ผลกระทบ 

สาเหตุ 

Barriers/Threats   2   3 Consequences 

  4 Escalation Factor Control   5  Escalation Factor Control 

1. จ านวนนักศึกษาแรกเข้าน้อย และจ านวนนักศึกษาตก
ออกมีแนวโน้มสูงขึ้น 
2. การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่สามารถเรียนรู้ได้
หลายช่องทางและสะดวกขึ้น โดยไม่จ าเป็นต้องมานั่งเรียน
ในห้องเรียน 
3. การแข่งขันการรับนักศึกษาของสถาบันการศึกษา ต่าง 
ๆ เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะสถาบัน การศึกษาที่เก่าแก่และมี
ชื่อเสียงพยายามที่จะสร้างเงื่อนไขเพื่อดึงดูดนักศึกษา 
อาทิเช่น การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยตรง
ตามความต้องการ การมอบทุนการศึกษาหรือส่วนลด และ
สร้างชื่อเสียงของสถาบันให้เป็นที่ยอมรับและรู้จักมาก
ย่ิงขึ้น เป็นต้น 
4. มหาวิทยาลัยยังจัดการเรียนการสอนเป็นระบบเก่าและ
หลักสูตรยังไม่ตรงตามความต้องการของผู้เรียน 

1. รายได้จากการจัดการศึกษาไม่เพียงพอต่อ
การบริหารจัดการ 
2. ถ้านักศึกษาแรกเข้าลดลงน้อยกว่า 3,000 
คน หรือนักศึกษาในระบบน้อยกว่า 16,500 
บาท มหาวิทยาลัยอาจไม่สามารถบริหาร
จัดการได ้(ที่มา : การศึกษาวิเคราะห์เพื่อหา
จ านวนนักศึกษาที่เหมาะสม) 

ผู้รับผิดชอบ 
ฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล
(ส่วนส่งเสริมวิชาการ) 

  6 Critical Safety Equipments 
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แผนการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
 

ความเสี่ยง สาเหตุความเสี่ยง 
การประเมินค่าความ
เสี่ยงก่อนมีกิจกรรม

ควบคุม 

ระดับความเสีย่งที่

ยอมรับได ้ วิธีการจัดการ 
ความเสี่ยง 

สัญญาณเตือนภัย 

L I R1 L I R2 

ด้านนักศึกษา : จ านวน
นักศึกษาท้ังหมดของ
มหาวิทยาลัยในภาพรวม
ลดลง 

1. จ านวนนักศึกษาแรกเข้าน้อย และจ านวน 
นักศึกษาตกออกมีแนวโน้มสูงขึ้น 
 
 
 
2. การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีท่ีสามารถเรียนรู้ได้หลาย
ช่องทางและสะดวกขึ้น โดยไม่จ าเป็นต้องมาน่ังเรียนใน
ห้องเรียน 
3. การแข่งขันการรับนักศึกษาของสถาบัน  
การศึกษาต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาท่ี
เก่าแก่และมีชื่อเสียงพยายามท่ีจะสร้างเงื่อนไขเพื่อดึงดูด
นักศึกษา อาทิเช่น การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้
ทันสมัยตรงตามความต้องการ การมอบทุนการศึกษาหรือ
ส่วนลด และสร้างชื่อเสียงของสถาบันให้เป็นท่ียอมรับและ
รู้จักมากยิ่งขึ้น เป็นต้น 
4. มหาวิทยาลัยยังจัดการเรียนการสอนเป็นระบบเก่าและ
หลักสูตรยังไม่ตรงตามความต้องการของผู้เรียน 
 

4 4 16 
(E) 

2 2 4 
(M) 

1. การพัฒนาหลักสูตร/ปรับปรุงหลักสูตร ท่ีทันสมัยตรง 
ตามความต้องการของผู้เรียนและผู้ใช้งานบัณฑิต พัฒนา 
หลักสูตร ให้อยู่ในรูปแบบ Life Long Learning ส าหรับ 
กลุ่มผู้เรียนทุกช่วงวัย และมีระบบคลังหน่วยกิต  
(Credit Bank) 
2. เปิดระบบออนไลน์ Education ปรับวิธีการเรียน 

การสอน ให้เป็นแบบผสมผสาน (Hybrid) ให้
เหมาะสมสภาวะปัจจุบัน 

3. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อดึงดูดนักศึกษา
ให้มาสมัครเรียนมากขึ้น 

 
 
 

 
4. จัดการเรียนการสอนเป็นระบบเปิด และเปลี่ยน 
กลุ่มเป้าหมายจากนักศึกษาในระบบไปเป็นกลุ่ม
การศึกษาตลอดชีวิต เน้นการเรียนเพื่อให้ได้ทักษะ 

1. รายได้จากการจัดการศึกษาไม่
เพียงพอต่อการบริหารจัดการ 

2. ถ้านักศึกษาแรกเข้าลดลงน้อย
กว่า 3,000 คน หรือนักศึกษา
ในระบบน้อยกว่า 16,500 
บาท มหาวิทยาลัยอาจไม่
สามารถบริหารจัดการได้ 

   (ท่ีมา : การศึกษาวิเคราะห์
เพื่อหาจ านวนนักศึกษาท่ี
เหมาะสม) 

 

 
 
 

P.1 
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ประเภทความเสี่ยง ตัวช้ีวัด 
เป้าหมายตัวชี้วัด 

หน่วยนับ ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

 ตัวช้ีวัดกิจกรรมควบคุม: 
- ระดับความส าเร็จของการป้องกันความเสี่ยงจ านวนนักศึกษาทั้งหมด 

ของมหาวิทยาลัยในภาพรวมลดลง 
 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
5 

 
คะแนน 

ตัวช้ีวัดความเสี่ยง (KRI): 
1. ร้อยละของจ านวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีเป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา 
(ผู้รับผดิชอบ : ฝ่ายวิชาการฯ/ศูนย์บริการฯ/ส านักวิชาฯ) 
2. จ านวนหลักสูตรใหม่/การปรับปรุงหลักสูตร ที่ตรงกับความต้องการของผู้เรียนและผู้ใช้
บัณฑิต (ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายวิชาการฯ/ส่วนส่งเสรมิฯ/ส านักวิชาฯ) 
3. จ านวนหลักสูตร ที่เป็นรูปแบบของ Modular (ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายวิชาการฯ/ส่วนส่งเสริมฯ/

ส านักวิชาฯ) 

4. จ านวนผู้เรียนในหลักสูตร Modular แบบต้องการปริญญา 
5. จ านวนผู้เรียนในหลักสูตร Modular แบบ Non Degree 
6. มีระบบคลังหน่วยกิต เพ่ือรองรับระบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิต (ผู้รับผดิชอบ : ฝ่าย
วิชาการฯ/ส่วนส่งเสริมฯ/ศูนย์บรกิารฯ) 
7. ร้อยละของนักศึกษาตกออกมีจ านวนลดลงจากปีท่ีผ่านมา (จ านวนนักศึกษาตกออกปี

การศึกษา 2562 รวมทั้งหมด 973 คน)  (ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายวิชาการฯ/ศูนย์บริการฯ/ส านักวิชาฯ) 

 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
- 
- 
 

- 

 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
- 
- 
 

- 

 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
- 
- 
 

- 

 
90 
 
4 
 

16 
 

242 
240 
1 
 

10 
 

 
ร้อยละ 

 
หลักสูตร 

 
หลักสูตร 

 
คน 
คน 

ระบบ 
 

ร้อยละ 

P.2 

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 

(Strategic Risk) 

รายละเอียดขั้นตอนกจิกรรมควบคุม โปรดระบุใน Milestone

ในสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสส 
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ตัวชี้วัดกิจกรรมควบคุม : ระดับความส าเร็จของการป้องกันความเสี่ยงจ านวนนักศึกษาทั้งหมดของมหาวิทยาลัย 

                             ในภาพรวมลดลง 

น้ าหนัก : ร้อยละ 
ค าอธิบาย : 

ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้าของ 
ขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังน้ี โดยที่ : 

ข้อที่ 1 
ขั้นตอนที่ รายละเอียดผลงานของแต่ละขัน้ตอน คะแนน 

1 การสรุปผล วิเคราะห์การส ารวจตามความต้องการหลักสูตรของผูเ้รยีนและผู้ใช้บัณฑิต 1 
2 คณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลกัสูตร ศึกษาความเป็นไปได้ของการเปิดหลักสูตรใหม่/ปรับปรุง

หลักสตูรตามความต้องการของผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑติ 
2 

3 พัฒนาหลักสตูรใหม/่การปรับปรุงหลักสตูรที่ทันสมัยตรงตามความตอ้งการของผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิต 3 
4 การขออนุมัติเปดิหลักสูตรใหม่/การปรับปรุงหลักสตูร ตามความต้องการของผู้เรยีนและผู้ใช้บัณฑติ 4 
5 ประเมินและสรุปภาพรวมผลการด าเนินงานเพื่อให้ได้จ านวนนักศึกษาแรกเข้าเป็นไปตามแผนท่ีก าหนด 5 

ขั้นที่ 2 
ระดับความส าเร็จ 
ของ Milestone 

ระดับคะแนน 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

ขั้นตอนที่ 1      

ขั้นตอนที่ 2      

ขั้นตอนที่ 3      

ขั้นตอนที่ 4      

ขั้นตอนที่ 5      

ขั้นที่ 3 

ตัวบ่งชี้ หน่วยนับ 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 
จ านวนขั้นตอนการด าเนินการที่แล้วเสร็จ ขั้นตอน ขั้นตอน 

1 
ขั้นตอน 

1-2 
ขั้นตอน 

1-3 
ขั้นตอน 

1-4 
ขั้นตอน 

1-5 

ผลการประเมิน : 
           คะแนนที่ได้ เท่ากับ ................................................ 
 
 

 

ระดับขั้นของความส าเร็จ Milestone 
P.3 
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ความมั่นคงทางการเงิน 
ของมหาวิทยาลัย 
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1. Risk ID : 

ด้านการเงิน : ความมั่นคงทางการเงิน 
ของมหาวิทยาลัย 

Owner ฝ่ายการเงนิและบริหารทั่วไป 
ผู้ช่วย Owner ส่วนการเงนิและบัญช ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Risk Rating  “Before” Mitigation 
Likelihood 4 

Impact 4 

Residual Risk 
Rating 

16 (E) 

วันท่ี 

8. Risk Rating “After” Mitigation 
 แผน ผล 

Likelihood 2  

Impact 2  

Residual Risk 
Rating 

4 (M)  

วันท่ี   

2. Causes (สาเหตุ) 

1 การบริหารจัดการหน้ีท่ีมีภาระผูกพันต่อเนื่องจากการด าเนินการปีท่ี
ผ่านมา โดยยังมีการด าเนินการไม่แล้วเสร็จ 

2 เงินรายได้จากการจัดการศึกษามีแนวโน้มลดลงจากจ านวนนักศึกษา
ท่ีลดลง 

3 ไม่มีแหล่งรายได้ใหม่ (New Income) อย่างชัดเจน 
  

3. Impacts (ผลกระทบ) 

1 การพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผน
ยุทธศาสตร์ไม่สามารถด าเนินการได้อย่าง
เต็มศักยภาพเพราะมีข้อจ ากัดด้าน
งบประมาณสูง 

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

1. มีมาตรการในการหารายได้เพ่ิมขึ้น ท้ังรายได้จากงบแผ่นดินและเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย 

1 ส่วนการเงินและบัญชี 

2. มีมาตรการประหยัดในทุกพื้นท่ีของมหาวิทยาลัย 2 
3. มีมาตรการบริหารจัดการหน้ีในแต่ละปีงบประมาณ 3 

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

1. มีการจัดสรรงบประมาณแบบสมดุล 1 ส่วนการเงินและบัญชี 

2. อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบสารสนเทศบริหารการคลัง เป็นการเชื่อมโยงระบบ
สารสนเทศบริหารการคลังและระบบ PBM เพื่อการบริหารจัดการด้านการเงิน
ของมหาวิทยาลัย 

1 

3. มีการรายงานสถานะการเงินของหาวิทยาลัย ข้อมูลรายรับจริงและรายจ่ายจริง
น าเสนอผ่านทางคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินทุกไตรมาส 

1 

4. อยู่ระหว่างการจัดท าฐานข้อมูลสินทรัพย์และฐานข้อมูลผู้ประกอบการภายใน
มหาวิทยาลัยเพื่อการบริหารจัดการ 

1 

ผังสรุปการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง (Bow Tie Diagram) 
P.1 
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ข้อมูลอ้างอิง : 1) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ีป ีพ.ศ. 2561-2564 (SUT Re-Profile 2020) 
                  2) แผนการบริหารความเส่ียงระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
                  3) ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียงระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไตรมาส 2/2563) 
       4) ขอ้สังเกต/ข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 9/2563 วันที่ 24 ตุลาคม 2563 

6. Risk Mitigating  (Tasks) (การลดความเสี่ยง) 

Risk control Area 
Link to 
Cause # 

Link to 
Impact# 

Due 
date 

Task Owner 

1. การจัดท างบประมาณแบบสมดุลท่ีมีมาตรการเข้มข้นเพื่อให้มีงบประมาณคงเหลือเพื่อ
การบริหารจัดการหนี้ 

2. วางแผนการหารายได้ของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นในทุกพันธกิจ เช่น  
- รายไดจ้ากการจัดการศึกษา เชน่ ระบบการเรียนการสอนแบบใหม ่(การเรยีนการสอนแบบผสมผสาน 

(Blended Learning), การเรียนออนไลน์ ฯลฯ) 
- รายได้จากการวจิัย เช่น กระตุ้นให้อาจารย์เสนอขอทุนวิจยัจากหนว่ยงานภายนอกและบรกิาร

วิชาการให้กับหนว่ยงานภายนอกเพิ่มขึน้ 
- รายได้จากการบริหารจัดการสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย เช่น มีผู้มาใช้บริการจากสินทรัพย์ต่าง 

ๆ ของมหาวิทยาลัยมากขึ้น 
3. จัดหาแหล่งรายได้ใหม่ และสร้างวินัยในการใช้จ่ายเงินให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
4. เร่งรัดให้มีกระบวนการเรียนการสอนในรูปแบบเปิด เพื่อเพิ่มรายได้ด้านการ 
จัดการศึกษา 
5. การบริหารด้าน Asset ด้านงานวิจัย ด้านภูมิปัญญา เป็นต้น เพื่อเพิ่มรายได้ 
6. การก าหนดวิธีการ/เครื่องมือท่ีชัดเจน ในการวัดการประหยัดงบประมาณนอกเหนือจาก

มาตรการประหยัด เช่น การท า MOU ในโครงการวิจัยและพัฒนาระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์ (Solar Energy) ร่วมกับบริษัทผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วมเพื่อลดค่าไฟฟ้า
ของมหาวิทยาลัย/การใช้กล้องวงจรปิดเพ่ือท างานทดแทนก าลังคน เป็นต้น 

7. มหาวิทยาลัยจัดให้มีแผนรองรับกรณีท่ีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลลดลงและ
ปัญหาด้านงบประมาณท่ีอาจเกิดขึ้น จากผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (Gross Domestic 
Product : GDP) มีแนวโน้มติดลบต่อเน่ืองหลายปี  

8. ตัวชี้วัดร้อยละของรายได้ท่ีเพิ่มขึ้น จากการจัดการศึกษา/จากหน่วยวิสาหกิจ/จาก
โรงพยาบาล/จากการบริการวิชาการ และจากการบริหารจัดการสินทรัพย์ มหาวิทยาลัยปรับค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดเป็นตัวเลขงบประมาณท่ีแท้จริงแทน 

9. ทบทวนค่าเป้าหมายตัวชี้วัดรายได้จากการวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ท่ีก าหนดค่า
ลดลงจากปีท่ีผ่าน 

10. ระบุฐานแนวคิดในการค านวณรายได้จากการจัดการศึกษาโดยตรง ท่ีไม่น ากิจกรรมอื่น
มาเกี่ยวข้อง 

11. ระบุมาตรการประหยัดค่าใช้จ่ายท่ีชัดเจน เช่น ยกเลิกกิจกรรมท่ีไม่จ าเป็น เป็นต้น 
12. ปรับรูปแบบวิธีการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งต่าง ๆ ท่ีสอดคล้องกับ

ความต้องการของแหล่งงบประมาณ เช่น ข้อเสนอโครงการวิจัยท่ีเน้น Demand Side 
Approach 

13. น าข้อมูลท่ีได้จากการถอดบทเรียนด้านงบประมาณของสถานการณ์โรคระบาดและ
แผนการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP มา
ทบทวนแนวทางการด าเนินงาน ก าหนดแนวทางการประหยัด การท างานในรูปแบบใหม่ 
การวิเคราะห์การใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้เกิดความคุ้มค่ามากขึ้น รวมถึงทบทวนการลงทุน
เพื่อให้เกิดความยั่งยืน 

1 
 
2 
 
 
 
 
3 
2 
 
3 
3 
 
 
 
3 
 
 
2 
 
 
2 
 
2 
 
3 
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2,3 

1 
 
1 
 
 
 
 
1 
1 
 
1 
1 
 
 
 
1 
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1 
 
1 
 
1 
1 
 
 
1 

 ส่วน
การเงิน
และบัญชี 

ผังสรุปการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง (Bow Tie Diagram) 

P.2 
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แผนภาพแสดงสรุปการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง (Bow Tie Diagram) 

ความมัน่คง
ทางการเงิน 

ของมหาวิทยาลัย 

1. การบริหารจัดการหนี้ที่มภีาระผูกพัน
ต่อเนื่องจากการด าเนินการปีที่ผา่นมา  
โดยยังมีการด าเนินการไม่แล้วเสร็จ 
2. เงินรายได้จากการจัดการศึกษามี 
แนวโน้มลดลงจากจ านวนนักศึกษาที่ลดลง  
3. ไม่มีแหล่งรายได้ใหม่ (New Income) 
อย่างชัดเจน  

การพัฒนามหาวิทยาลยัตาม
แผนยุทธศาสตร์ไม่สามารถ
ด าเนินการได้อย่างเต็ม
ศักยภาพเพราะมีขอ้จ ากัด
ด้านงบประมาณสูง 

1. มีมาตรการในการหารายได้เพ่ิมขึ้น ท้ังรายได้จากงบ
แผ่นดินและเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 
2. มีมาตรการประหยัดในทุกพื้นท่ีของมหาวิทยาลัย 
3. มีมาตรการบริหารจัดการหน้ีในแต่ละปีงบประมาณ 
 

1. มกีารจัดสรรงบประมาณแบบสมดลุ   
2. อยู่ระหว่างการพฒันาระบบสารสนเทศบริหารการคลงั เป็นการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศบรหิารการคลังและ
ระบบ PBM เพือ่การบรหิารจดัการด้านการเงนิของมหาวทิยาลัย  
3. มกีารรายงานสถานะการเงนิของหาวทิยาลัย ข้อมูลรายรับจริงและรายจา่ยจริงน าเสนอผ่านทางคณะกรรมการ
การเงนิและทรัพย์สนิทกุไตรมาส  
4. อยู่ระหว่างการจัดท าฐานข้อมูลสนิทรัพย์และฐานขอ้มลูผู้ประกอบการภายในมหาวทิยาลัยเพื่อการบริหารจดัการ 

ตวัชีว้ดัและกิจกรรมควบคมุความเสีย่ง 

1. การจัดท างบประมาณแบบสมดุลที่มมีาตรการเข้มข้นเพื่อให้มีงบประมาณคงเหลือเพื่อการบริหารจัดการหนี้ 
2. การจัดหาแหล่งรายได้ใหม่ และสร้างวิจัยในการใช้จ่ายเงินให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3. เร่งรัดให้มีกระบวนการเรียนการสอนในรูปแบบเปิด เพื่อเพิ่มรายได้ด้านการจดัการศึกษา 
4. การก าหนดวธิีการ/เครื่องมือที่ชัดเจน ในการวัดการประหยัดงบประมาณนอกเหนือจากมาตรการประหยัด เช่น 
การท า MOU ในโครงการวิจยัและพัฒนาระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy) ร่วมกับบริษัทผลิตไฟฟ้าฯ  
5. วางแผนการหารายได้ของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นในทุกพันธกิจ เช่น 1) รายได้จากการจัดการศึกษา 2) รายได้จาก
การวิจยั 3) รายได้จากการบริหารจัดการสินทรัพย์ของมหาวิทยาลยั 
6. การบริหารด้าน Asset ด้านงานวจิัย ด้านภูมิปัญญา เป็นต้น เพื่อเพิ่มรายได้ 
 

 น าเงินจากกองทุนสะสมมาใช้จ่าย 

  1 

  3 

7. จากผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (Gross Domestic Product : GDP) มีแนวโน้มติดลบต่อเนื่องหลายปี มหาวิทยาลัยต้องมีแผน
รองรับกรณีที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลลดลงและปัญหาด้านงบประมาณที่อาจเกิดขึ้น 
8. ตัวชี้วัดร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้น จากการจัดการศกึษา/จากหนว่ยวิสาหกิจ/จากโรงพยาบาล/จากการบรกิารวิชาการ และจาก
การบริหารจัดการสนิทรัพย์ ควรก าหนดเป็นตัวเลขงบประมาณทีแ่ทจ้ริง 
9.ทบทวนค่าเป้าหมายตัวชีว้ัดรายได้จากการวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทีก่ าหนดค่าลดลงจากปีที่ผ่านมา 
10. ระบุฐานแนวคิดในการค านวณรายได้จากการจัดการศกึษาโดยตรง ที่ไมน่ ากิจกรรมอื่นมาเกี่ยวขอ้ง 
11. ระบุมาตรการประหยัดค่าใช้จ่ายทีช่ัดเจน เชน่ ยกเลิกกิจกรรมที่ไม่จ าเปน็ เป็นต้น 
12. ปรับรูปแบบวิธีการเพือ่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งตา่ง ๆ ที่สอดคล้องกับความตอ้งการของแหล่งงบประมาณ 
เช่น ข้อเสนอโครงการวิจัยทีเ่นน้ Demand Side Approach 
13. น าข้อมูลที่ไดจ้ากการถอดบทเรียนด้านงบประมาณของสถานการณ์โรคระบาดและแผนการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวกิฤต 
(Business Continuity Plan : BCP มาทบทวนแนวทางการด าเนนิงาน ก าหนดแนวทางการประหยัด การท างานในรูปแบบใหม่ 
การวเิคราะห์การใช้ทรัพยากรที่มอียู่ให้เกิดความคุ้มค่ามากขึน้ รวมถึงทบทวนการลงทนุเพื่อให้เกิดความย่ังยืน 

ผลกระทบ 

สาเหตุ 

Barriers/Threats   2 
Consequences 

  4 Escalation Factor Control   5 Escalation Factor Control 

Critical Safety Equipments   6 

ผู้รับผิดชอบ 
รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป 
(ส่วนการเงินและบัญชี) 
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แผนการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
 

ความเสี่ยง สาเหตุความเสี่ยง 
การประเมินค่าความ
เสี่ยงก่อนมีกิจกรรม

ควบคุม 

ระดับความเสีย่งที่

ยอมรับได ้ วิธีการจัดการ 
ความเสี่ยง 

สัญญาณเตือนภัย 

L I R1 L I R2 

ด้านการเงิน : ความ
มั่นคงทางการเงิน 
ของมหาวิทยาลัย 

1. การบริหารจัดการหนี้ท่ีมีภารผกูพัน
ต่อเนื่องจากการด าเนินการปีทีผ่่านมา โดย
ยังมีการด าเนินการไม่แล้วเสร็จ  
2. เงินรายไดจ้ากการจดัการศึกษามี
แนวโน้มลดลงจากจ านวนนักศึกษาที่ลดลง  
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ไม่มีแหล่งรายได้ใหม่ (New Income) 
อย่างชัดเจน  

4 

 

 

 

4 

 

16 

(E) 

 

2 

 

 

 

2 

 

4 

(M) 

 

1. การจัดท างบประมาณแบบสมดลุที่มีมาตรการ
เข้มข้นเพื่อให้มีงบประมาณคงเหลอืเพื่อการบริหาร
จัดการหนี ้

2. วางแผนการหารายได้ของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นใน
ทุกพันธกิจ เช่น 1) รายได้จากการจัดการศึกษา 
เช่น ระบบการเรียนการสอนแบบใหม่ (การเรียน
การสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning), 
การเรยีนออนไลน์ ฯลฯ) 2) รายได้จากการวิจยั 
เช่น กระตุ้นให้อาจารย์เสนอขอทุนวิจัยจาก
หน่วยงานภายนอกและบริการวิชาการให้กับ
หน่วยงานภายนอกเพิ่มขึ้น 3) รายได้จากการ
บริหารจดัการสินทรัพย์ของมหาวทิยาลัย เช่น มีผู้
มาใช้บริการจากสินทรัพย์ตา่ง ๆ ของมหาวิทยาลัย
มากขึ้น 

3. จัดหาแหล่งรายได้ใหม่ และสรา้งวินัยในการใช้
จ่ายเงินให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

1. กระแสเงินสดหมุนเวียนไม่
เพียงพอต่อการใช้จ่ายจนถึงสิ้น
ปีงบประมาณจนต้องน าเงิน
เก็บจากกองทุนส่วนบุคคลมา
หมุนเวียนใช้จ่ายใน
มหาวิทยาลยั 

2. การด าเนินงานตามพันธกิจ
ต้องล่าช้าหรือชะลอตัวไม่
เป็นไปตามแผน เนื่องจาก
งบประมาณไม่เพียงพอต่อการ
ด าเนินงาน 

P.1 
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ประเภทความเสี่ยง ตัวช้ีวัด 
เป้าหมายตัวชี้วัด 

หน่วยนับ ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

 ตัวช้ีวัดกิจกรรมควบคุม : 
      - ระดับความส าเร็จของการรักษาความม่ันคงทางการเงินของ
มหาวิทยาลัย 
 
 

 
1 

 
2 

 
4 

 
5 

  
คะแนน 

ตัวช้ีวัดความเสี่ยง (KRI) : 

1 รอ้ยละของรายได้ที่เพ่ิมขึ้นจากการจัดการศึกษา  (ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายวิชาการฯ/ส านักวิชาฯ)   
2 รอ้ยละของรายได้ที่เพ่ิมขึ้นจากหน่วยวิสาหกิจ  (ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายทรัพย์สินฯ/ 
สุรสัมมนาคาร/ฟาร์มฯ)  
3 ร้อยละของรายได้ที่เพ่ิมขึ้นจากโรงพยาบาล (ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายทรัพย์สินฯ/
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย)   

4 รายได้จากการวิจัยในปีงบประมษณ พ.ศ. 2564 (ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายการเงินฯ/ส่วนการเงิน
ฯ/สถาบันวิจัยฯ/ส านักวิชาฯ) 

5 ร้อยละของรายได้ที่เพ่ิมขึ้นจากการบริการวิชาการ  (ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายทรัพย์สินฯ/เทคโนธานี/
ส านักวิชา)  

6 ร้อยละของรายได้ที่เพ่ิมขึ้นจากการบริหารจัดการสินทรัพย์  (รายได้ปี 2562    
= 131,667,402.88 บาท และสิ้นไตรมาสที่ 3 ปี 63 =61,960,828.31 บาท)  
(ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายทรัพย์สินฯ/ส่วนบริหารสินทรัพย์) 

7 ร้อยละของการประหยัดงบประมาณได้ (ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายการเงินฯ/ส่วนการเงินฯ) 

 

 

 
0 

    2 
 

0 
 

0 
 

0 
 

1 

 
2 
 

 
0 
4 
 
0 
 

0 
 

0 
 

2 

 
4 
 

 
0 
6 
 
0 
 

0 
 

0 
 

3 

 
6 
 

 
12 
8 
 

15 
 

300 
 

30 
 

5 

 
8 
 

 
ร้อยละ 
ร้อยละ 
 
ร้อยละ 
 

ล้านบาท 
 

ร้อยละ 
 

ร้อยละ 

 
ร้อยละ 
 

ด้านการเงินและ
ทรัพย์สิน  

(Financial and 
Asset Risk) 

รายละเอียดขั้นตอนกจิกรรมควบคุม โปรดระบุใน Milestone

P.2 
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    ตัวชี้วัดกิจกรรมควบคุม : ระดับความส าเร็จของการรักษาความม่ันคงทางการเงินของมหาวิทยาลัย 
    น้ าหนัก : ร้อยละ 
    ค าอธิบาย : 

ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้าของ 
    ขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายแตล่ะระดับ ดังนี้ โดยที่ : 

    ข้อที่ 1 
ขั้นตอนที ่ รายละเอียดผลงานของแต่ละขัน้ตอน คะแนน 

1 มีนโยบาย มาตรการ และแนวปฏบิัติที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการเงินของมหาวิทยาลัย 1 
2 ติดตามตรวจสอบการปฎิบัตติามนโยบาย มาตรการ และแนวปฏิบัตขิองหน่วยงานอย่างเคร่งครัด 2 
3 การรายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดที่ก าหนดเป็นรายไตรมาสให้ผู้บริหารทราบ 3 
4 วิเคราะหส์ถานะการเงินและข้อเสนอ แนวทางการแก้ไขปรับปรุง 4 
5 ไม่ได้มีการถอนเงินจากกองทุนส่วนบุคคลมาใช้หมุนเวียน 5 

    ขั้นที่ 2 
ระดับความส าเร็จ 
ของ Milestone 

ระดับคะแนน 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

ขั้นตอนที่ 1      

ขั้นตอนที่ 2      
ขั้นตอนที่ 3      
ขั้นตอนที่ 4      
ขั้นตอนที่ 5      

    ขั้นที่ 3 

ตัวบ่งชี้ หน่วยนับ 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

จ านวนขั้นตอนการด าเนินการที่แล้วเสร็จ ขั้นตอน 
ขั้นตอน 

1 
ขั้นตอน 
1 - 2 

ขั้นตอน 
1 - 3 

ขั้นตอน 
1 - 4 

ขั้นตอน 
1 - 5 

ผลการประเมิน : 
           คะแนนที่ได้ เท่ากับ ................................................ 
 
 
 

 

ระดับขั้นของความส าเร็จ Milestone 
P.3 
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การรักษาคนดี คนเก่ง  
ให้อยู่ในองค์กร 
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1. Risk ID : 

ด้านบุคลากร : การรักษาคนดี คนเก่ง 
ให้อยู่ในองค์กร  

Owner ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
ผู้ช่วย 
Owner 

ส่วนทรัพยากรบุคคล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Risk Rating  “Before” Mitigation 
Likelihood 4 

Impact 4 

Residual Risk 
Rating 

16 (E) 

วันท่ี 

8. Risk Rating “After” Mitigation 
 แผน ผล 

Likelihood 2  

Impact 2  

Residual Risk 
Rating 

4 (M)  

วันท่ี   

3. Impacts (ผลกระทบ) 

1 การเติบโตขององค์กรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

2 ผู้บริหาร/ผู้ร่วมงานรับภาระงานหนักขึ้นจาก
การขาดบุคลากรที่มีความสามารถ 

2. Causes (สาเหตุ) 

1 ไม่มีระบบการบริหารจัดการ การรักษาคนดี คนเก่ง (Talent Management) 
ท่ีเป็นรูปธรรม 

2 ระบบการบริหารการประเมินผลการปฏิบัติงาน ยังไม่สามารถจ าแนก
สมรรถนะรายบุคคลได้ดีพอ 

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

1. มีการบริหารบุคลากรโดยใช้ Career Path Management เพื่อประโยชน์ของการท างาน 
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ และการพิจารณาความดีความชอบของบุคลากร 

1 ส่วนทรัพยากรบุคคล 

2. มีระบบส ารวจระดับความสุข และสุขภาพของบุคลากร (Happy and Healthy Workplace) 1,2 
3. จัดท า Employee Engagement Survey เพื่อน า Key Highlights ท่ีได้จากข้อคิดเห็นในการ

ส ารวจ มหาวิทยาลัยจะน าไปสู่การก าหนดนโยบายด้าน Engagement เพื่อสร้างความผูกพัน 
2 

4. ใช้ Project-based Management ในการบริหารบุคคล เช่น เพื่อการวิเคราะห์ภาระงาน 
(Workload)  

2 

5. มีระบบการประเมินผลการด าเนินงานและยกย่องชมเชยบุคลากรท่ีปฏิบัติดีและมีผลงานโดดเด่น 
(Skill - based Incentive) 

2 

5. Existing Controls (Mitigating) (การควบคุมท่ีมีอยู่ (บรรเทา)) 
Existing Mitigating controls Link to 

Impact # 
Control Owner 

1. มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยบริหารงานบุคคล ท่ีระบุถึงการก าหนดต าแหน่ง การบรรจุ การแต่งตั้ง 
และอัตราเงินเดือน รวมถึงการพัฒนาพนักงานและลูกจ้าง และอื่น ๆ 

1,2 ส่วนทรัพยากรบุคคล 

ผังสรุปการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง (Bow Tie Diagram) 

P.1 
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ข้อมูลอ้างอิง : 1) แผนพัฒนามหาวิทยาลัย SUT RE-PROFILE 
      2) การประเมินความผูกพันและความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน (Employee Engagement) จากรายงานผลการปฏิบัติงานของ 
          อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

                   3) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 9/2563 วันท่ี 24 ตุลาคม 2563 
  

6. Risk Mitigating  (Tasks) (การลดความเสี่ยง) 
Risk control Area Link to 

Cause # 
Link to 
Impact# 

Due 
date 

Task Owner 

1. มีระบบการบริหารจัดการ การรักษาคนดีคนเก่ง (Talent Management) โดยใช้ 9 – 
Grids Model  

1 1,2  ส่วนทรัพยากร
บุคคล 

2. การพัฒนา Successor และพัฒนาศักยภาพ (Up-skill/Re-skill) ด้วยหลักสูตรที่จ าเพาะ
ตามความเชี่ยวชาญ 

1 1,2  

3. ปรับปรุงระบบการบริหารการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้สามารถจ าแนกสมรรถนะ
รายบุคคลได้ ด้วย Project-based Management และ Performance Agreement 

2 1,2  

4. โอนย้ายหรือสรรหาผู้ท่ีมีความสามารถจากภายนอก 2 1,2  
5. ปรับภาระงาน (Workload) ให้สอดคล้องกับขีดความสามารถของบุคลากร และ

ความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย 
2 1,2  

6. ก าหนดมาตรการและวิธีท่ีชัดเจนในการธ ารงรักษาคนดีคนเก่งไว้ให้อยู่กับมหาวิทยาลัย
ในอนาคตต่อไป 

1 2  

7. ควรปรับระบบการประเมินภาระงานอาจารย์ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงการจัดการ
เรียนการสอนตามสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง 

2 2  

8. ก าหนดนิยามคนดีคนเก่งให้ชัดเจน 1 1,2  
9. ก าหนดวิธีการพัฒนาคณาจารย์ให้ชัดเจน เพื่อให้คณาจารย์สามารถสร้างองค์ความรู้และ

พัฒนาหลักสูตรใหม่ได้ รวมถึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน 
2 2  

P.2 
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ผังสรุปการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง (Bow Tie Diagram) 

การรักษา 
คนดีคนเก่งฯ 

1. ไม่มีระบบการบริหารจัดการ การ
รักษาคนดี คนเก่ง (Talent 
Management) ที่เป็นรูปธรรม 
2. ระบบการบริหารการประเมินผล
การปฏิบัติงาน ยังไม่สามารถจ าแนก
สมรรถนะรายบุคคลได้ดีพอ 

ผู้บริหาร/ผู้ร่วมงาน
รับภาระงานหนักข้ึน
จากการขาดบุคลากรที่
มีความสามารถ 

1. มีการบริหารบุคลากรโดยใช้ Career Path Management เพือ่ประโยชน์ของการท างาน ความก้าวหน้าในสายอาชพี 
และการพิจารณาความดีความชอบของบุคลากร 
2. มีระบบส ารวจระดับความสขุ และสุขภาพของบุคลากร (Happy and Healthy Workplace) 
3. จัดท า Employee Engagement Survey เพื่อน า Key Highlights ที่ได้จากขอ้คิดเห็นในการส ารวจ มหาวทิยาลัยจะ
น าไปสู่การก าหนดนโยบายด้าน Engagement เพือ่สร้างความผูกพนั 
4. ใช้ Project-based Management ในการบริหารบุคคล เช่น เพื่อการวิเคราะห์ภาระงาน (Workload)  
5. มีระบบการประเมนิผลการด าเนนิงานและยกย่องชมเชยบุคลากรที่ปฏิบัติดีและมีผลงานโดดเด่น (Skill - based 
Incentive) 

1.มีข้อบังคับมหาวทิยาลัยว่าด้วยบริหารงานบุคคล ทีร่ะบุถึงการก าหนดต าแหน่ง การบรรจุ การแต่งตั้ง 
และอัตราเงนิเดอืน รวมถึงการพฒันาพนักงานและลกูจ้าง และอื่น ๆ 

ตวัชีว้ดัและกิจกรรมควบคมุความเสี่ยง 

1. มีระบบการบริหารจัดการ การรักษาคนดีคนเก่ง (Talent Management) โดยใช้ 9 – Grids Model  
2. การพัฒนา Successor และพัฒนาศักยภาพ (Up-skill/Re-skill) ด้วยหลักสูตรที่จ าเพาะตามความเชี่ยวชาญ 
3. ปรับปรุงระบบการบริหารการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้สามารถจ าแนกสมรรถนะรายบุคคลได้ ด้วย 
Project-based Management และ Performance Agreement 
4. โอนย้ายหรือสรรหาผู้ท่ีมีความสามารถจากภายนอก 
5. ปรับภาระงาน (Workload) ให้สอดคล้องกับขีดความสามารถของบุคลากร และความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย 
 

 การเติบโตขององค์กรไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย 

  1 

  3 

6. ก าหนดมาตรการและวิธีท่ีชัดเจนในการธ ารงรักษาคนดีคนเก่งไว้ให้อยู่กับมหาวิทยาลัยในอนาคตต่อไป 
7. ควรปรับระบบการประเมินภาระงานอาจารย์ให้สอดรับกับการเปล่ียนแปลงการจัดการเรียนการสอน
ตามสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง 
8. ก าหนดนิยามคนดีคนเก่งให้ชัดเจน 
9. ก าหนดวิธีการพัฒนาคณาจารย์ให้ชัดเจน เพื่อให้คณาจารย์สามารถสร้างองค์ความรู้และพัฒนา
หลักสูตรใหม่ได้ รวมถึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน 

ผลกระทบ 

สาเหตุ 

Barriers/Threats 
  2 Consequences 

  4 Escalation Factor Control 

  5 Escalation Factor Control 

Critical Safety Equipments 
  6 

 ผู้รับผิดชอบ 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนทรัพยากรบุคคล) 
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แผนการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
 

 

ความเสี่ยง 

 

สาเหตุความเสี่ยง 

การประเมินค่าความ
เสี่ยงก่อนมีกิจกรรม

ควบคุม 

ระดับความเสีย่ง

ที่ยอมรับได ้ วิธีการจัดการ 
ความเสี่ยง 

 

สัญญาณเตือนภัย 
 

L I R1 L I R2 

ด้านบุคลากร : การ
รักษาคนดี คนเก่ง ให้
อยู่ในองค์กร 

1. ไม่มีระบบการบริหารจัดการ การ
รักษาคนดี คนเก่ง (Talent 
Management) ที่เป็นรูปธรรม 
 
2. ระบบการบริหารการประเมินผล
การปฏิบัติงาน ยังไม่สามารถจ าแนก
สมรรถนะรายบุคคลได้ดีพอ 
 
 
 

4 4 16 

(E)  

 

2 

 

2 4 

(M)  

 

1. มีระบบการบริหารจัดการ การรักษาคนดี
คนเก่ง (Talent Management) โดยใช้ 9 – 
Grids Model 
 
2. ปรับปรุงระบบการบริหารการประเมินผล
การปฏิบัติงาน ให้สามารถจ าแนกสมรรถนะ
รายบุคคลได้ ด้วย Project-based 
Management และ Performance 
Agreement 
 
 
 
 

ไม่สามารถค้นหา หรือ
คัดเลือกบุคคลเพ่ือด ารง
ต าแหน่งในระดับบริหาร
และระดับบังคับบัญชา 
(Senior Leadership หรือ 
Senior Management)  

P.1 
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ประเภทความเสี่ยง ตัวช้ีวัด 
เป้าหมายตัวชี้วัด 

หน่วยนับ ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

 ตัวช้ีวัดกิจกรรมควบคุม: 
- ระดับความส าเร็จของระบบการบริหารจัดการ การรักษาคนดี คนเก่ง 

(Talent Management)  ให้อยู่ในองค์กร 
 
 
 
 

 
1 

 
3 

 
4 

 
5 

 
คะแนน 

 
 

ตัวช้ีวัดความเสี่ยง (KRI): 
1. ร้อยละพนักงานในกลุ่ม Medium/High Potential และ Performance 

ที่สามารถธ ารงรักษาไว้ได้ในระบบ 
2. ร้อยละของพนักงานที่มีศักยภาพในการด ารงต าแหน่งผู้บริหารหรือ

ผู้บังคับบัญชา (Senior Leadership) 
 

(ผู้รับผดิชอบ : ฝ่ายทรัพยากรฯ/สว่นทรัพยากรฯ) 
 

 
80 
 
5 

 
80 
 

10 

 
80 
 

15 

 
80 
 

20 

 
ร้อยละ 

 
ร้อยละ 

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน 
(Operational Risk) 

 

รายละเอียดขั้นตอนกจิกรรมควบคุม โปรดระบุใน Milestone

P.2 
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ตัวชี้วัดกิจกรรมควบคุม : ระดับความส าเร็จของระบบการบริหารจัดการ การรักษาคนดี คนเก่ง  
                               (Talent Management)  ให้อยู่ในองค์กร 

น้ าหนัก : ร้อยละ 
ค าอธิบาย : 

ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้าของ 
ขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังน้ี โดยที่ : 

ข้อที่ 1 
ขั้นตอนที ่ รายละเอียดผลงานของแต่ละขัน้ตอน คะแนน 

1 ก าหนดกระบวนการสรรหาบุคลากรที่ชัดเจน เพื่อให้ไดค้นเก่งเข้ามาอยู่ในองค์กร 1 
2 มีการก าหนดกระบวนการประเมินสมรรถนะ พฤติกรรมและศักยภาพในการท างาน เพื่อให้ม ี

Talent Pool 
3 

3 มีการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรที่เปน็ Talent เพื่อเตรียมความพร้อมขึ้นสู่ผู้บรหิารหรือ
ผู้บังคับบัญชา 

4 

4 สร้างระบบการพิจารณาต าแหน่ง ตามศักยภาพ ความรู้ ความสามารถเพื่อสนับสนุน Talent 5 

ขั้นที่ 2 
ระดับความส าเร็จ 
ของ Milestone 

ระดับคะแนน 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

ขั้นตอนที่ 1      

ขั้นตอนที่ 2      
ขั้นตอนที่ 3      
ขั้นตอนที่ 4      
ขั้นตอนที่ 5      

ขั้นที่ 3 

ตัวบ่งชี้ หน่วยนับ 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 
จ านวนขั้นตอนการด าเนินการที่แล้วเสร็จ ขั้นตอน ขั้นตอน 

1 
ขั้นตอน 

2 
ขั้นตอน 

3 
ขั้นตอน 

4 
ขั้นตอน 

5 

ผลการประเมิน : 
           คะแนนที่ได้ เท่ากับ ................................................ 
 
 

 
 

ระดับขั้นของความส าเร็จ Milestone 
P.3 
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ธรรมาภิบาล 
และการป้องกันการทุจริต

ภายในมหาวิทยาลัย 
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1. Risk ID : 

ด้านธรรมาภิบาล : ธรรมาภิบาล 
และการป้องกันการทุจริตภายใน

มหาวิทยาลัย 

Owner ฝ่ายยุทธศาสตร ์
ผู้ช่วย 
Owner 

หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Risk Rating  “Before” Mitigation 
Likelihood 4 

Impact 4 

Residual Risk 
Rating 

16 (E) 

วันท่ี 

8. Risk Rating “After” Mitigation 
 แผน ผล 

Likelihood 2  

Impact 2  

Residual Risk 
Rating 

4 (M)  

วันท่ี   

3. Impacts (ผลกระทบ) 
1 มีผลต่อช่ือเสียงและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยต่อ

บุคคลภายนอก 
2 เกิดความเสียหายต่อมหาวิทยาลยัในด้านการเงิน

และทรัพยส์ิน 

2. Causes (สาเหตุ) 

1 ระบบการควบคุมภายในยังมีจุดออ่นที่อาจก่อให้เกิดการทุจรติ 
2 บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบ ข้อบังคับ ในการ

ปฏิบัติงาน 
3 การไม่ปฏิบัตติามระบบท่ีก าหนดไว้ 

4. Existing Controls (Preventative) (การควบคุมที่มีอยู่ (ป้องกัน)) 

Existing Preventative controls Link to Cause # Control Owner 
1. มีระบบการเบิกจ่ายเงินท่ีรัดกุม โดยมี SOP ด้านการเบิกจา่ยเงินส ารองจ่ายส่วนกลาง SOP 
การตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายเงินจากภายนอก และ SOP เงินยืมทดรองจ่าย เป็นต้น 

2 ฝ่ายยุทธศาสตร์ และ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

2. มีระเบียบการเบิกจ่ายเงิน ระเบียบพัสดุ ระเบียบการจดัซื้อจัดจา้งในกรณีต่าง ๆ 1,2 
3. ผู้บริหารระดับสูงมีนโยบายให้จดัท า SOP ของทุกหน่วยงาน 1 
4. ใช้ Project-based Management ในการก ากับติดตามกระบวนการท างาน 2 

5. Existing Controls (Mitigating) (การควบคุมท่ีมีอยู่ (บรรเทา)) 
Existing Mitigating controls Link to 

Impact # 
Control Owner 

1. มีคณะกรรมการสอบข้อเท็จจรงิในประเด็นตา่ง ๆ 2 ฝ่ายยุทธศาสตร์ และ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 2. มีหน่วยตรวจสอบภายในเป็นผูป้ระสานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้ข้อมูลข้อเท็จจริงท่ีเกดิขึ้น 1 

3. มีระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์ของพนักงาน และ
ระเบียบวา่ด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ของนักศึกษา 

2 

ผังสรุปการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง (Bow Tie Diagram) 
P.1 
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6. Risk Mitigating  (Tasks) (การลดความเสี่ยง) 
Risk control Area Link to 

Cause # 
Link to 
Impact# 

Due 
date 

Task 
Owner 

1. ทุกหน่วยงานด าเนินการจดัท า SOP ให้ครอบคลุมทุกกระบวนงานเพือ่ลดข้อผิดพลาดที่
อาจเกิดขึ้นในการด าเนินงาน 

1,2 1  ฝ่าย
ยุทธศาสตร์ 
และ 
หน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 

2. มีแนวทางการป้องกันการทุจริตในการด าเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 2 1  

3. มีช่องทางการร้องเรียนหลากหลายช่องทาง เช่น หน้าเว็บไซหลักของมหาวิทยาลัย หน้า
เว็บไซหลักของแต่ละหน่วยงาน และ Mobile Application หรือกลอ่งรับฟังความ
คิดเห็น เป็นต้น และวิธีการจัดการข้อร้องเรียนต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพ 

1 1  

4. หน่วยงานหลักให้ความรู้ในกฎ ระเบยีบ ข้อบังคับ ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ระเบียบพัสดุ 
(ว่าด้วยการพัสดุ/การจัดซื้อจัดจ้างฯ) ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน ระเบียบที่เกี่ยวข้องในด้านการเงิน
และทรัพย์สิน 

2 2  

5. ทุกหน่วยงานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ด าเนินการตามแผน ประเมินผล
และปรับปรุงแผนปฏิบัติการการทจุริตอย่างต่อเนื่อง 

1,2 1,2  

6. มหาวิทยาลยัอยู่ระหว่างการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสรุนารี เพื่อน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและการก าหนดบทลงโทษ
ต่อไป 

1,2 1,2  

P.2 
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ผังสรุปการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง (Bow Tie Diagram) 

ธรรมาภิบาล 
และการป้องกัน 
การทุจริตภายใน

มหาวิทยาลัย 

1. ระบบการควบคมุภายในยังมี
จุดอ่อนที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต 
2. บุคลากรยังขาดความรู้ความเขา้ใจ
ในระเบียบ ข้อบังคับ ในการ
ปฏิบัติงาน 
3.การไม่ปฏิบัตติามระบบที่ก าหนดไว ้
 

1. มีผลต่อช่ือเสียงและ
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ต่อบุคคลภายนอก 
2. เกิดความเสียหายต่อ
มหาวิทยาลยัในด้านการเงิน
และทรัพยส์ินความสามารถ 

1. มีระบบการเบิกจ่ายเงินท่ีรัดกุม โดยมี SOP ด้านการเบิกจา่ยเงินส ารองจ่ายส่วนกลาง SOP 
การตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายเงินจากภายนอก และ SOP เงนิยืมทดรองจ่าย เป็นต้น 
2. มีระเบียบการเบิกจ่ายเงิน ระเบียบพัสดุ ระเบียบการจดัซื้อจัดจา้งในกรณีต่าง ๆ 
3. ผู้บริหารระดับสูงมีนโยบายให้จดัท า SOP ของทุกหน่วยงาน 
4. ใช้ Project-based Management ในการก ากับติดตามกระบวนการท างาน 

1. มีคณะกรรมการสอบข้อเท็จจรงิ 
2. มีหน่วยตรวจสอบภายในเป็นผูป้ระสานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้ข้อมูล
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น 
3. มีคณะกรรมการอุทธรณ ์

ตวัชีว้ดัและกิจกรรมควบคมุความเสีย่ง 

1. ทุกหน่วยงานด าเนินการจัดท า SOP ให้ครอบคลุมทุกกระบวนงานเพื่อลดข้อผิดพลาดท่ีอาจเกิดขึ้นในการด าเนินงาน 
2. มีแนวทางการป้องกันการทุจริตในการด าเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยรายบุคคลได้ 
3. มชี่องทางการร้องเรียนหลากหลายช่องทาง เช่น หน้าเว็บไซหลักของมหาวิทยาลัย หน้าเว็บไซหลักของแต่ละหน่วยงาน 
และ Mobile Application หรือกล่องรับฟังความคิดเห็น เป็นต้น และวิธีการจัดการข้อร้องเรียนต่าง ๆ ท่ีมีประสิทธิภาพ 
4. หน่วยงานหลักให้ความรู้ในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ในการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ระเบียบพัสดุ ระเบียบการเบิก
จ่ายเงิน ระเบียบการเงินและทรัพย์สิน 

  1 

  3 

5. ทุกหน่วยงานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ด าเนินการตามแผน ประเมินผลและปรับปรุง
แผนปฏิบัติการการทุจริตอย่างต่อเน่ือง 
6. มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อน าไปสู่ 
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและการก าหนดบทลงโทษต่อไป 

ผลกระทบ 

สาเหตุ 

Barriers/Threats   2 Consequences 

  4 Escalation Factor Control   5 Escalation Factor Control 

Critical Safety Equipments 
  6 

 ผู้รับผิดชอบ 
ฝ่ายยุทธศาสตร์ (และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง) 
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แผนการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
 

 

ความเสี่ยง 

 

สาเหตุความเสี่ยง 

การประเมินค่าความ
เสี่ยงก่อนมีกิจกรรม

ควบคุม 

ระดับความเสีย่ง

ที่ยอมรับได ้ วิธีการจัดการ 
ความเสี่ยง 

 

สัญญาณเตือนภัย 
 

L I R1 L I R2 

ด้านกฎระเบียบ :  
ธรรมาภิบาลและการ
ป้องกันการทุจริตภายใน
มหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ระบบการควบคมุภายในยังมีจดุอ่อนที่

อาจก่อให้เกิดการทุจริต 

 

 

 

 

2. บุคลากรยังขาดความรู้ความเขา้ใจใน

ระเบียบ ข้อบังคับ ในการปฏิบัติงาน 

3. การไม่ปฏิบัติตามระบบที่ก าหนดไว ้

4 5 20 

(E) 

 

1 2 2 

(L) 

1.ทุกหน่วยงานด าเนินการจดัท า SOP ให้
ครอบคลมุทุกกระบวนงานเพื่อลดข้อผิดพลาดที่
อาจเกิดขึ้นในการด าเนินงาน 

2.มีช่องทางการร้องเรียนหลากหลายช่องทาง เช่น 
หน้าเว็บไซหลักของมหาวิทยาลัย หน้าเว็บไซหลัก
ของแต่ละหน่วยงาน และ Mobile Application 
หรือกล่องรับฟังความคดิเห็น เป็นต้น และวิธีการ
จัดการข้อร้องเรียนต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพ 

3.มีแนวทางการป้องกันการทุจริตในการด าเนินงาน
ตามภารกิจต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

4.หน่วยงานหลักให้ความรู้ในกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ในการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น 
ระเบียบพสัดุ ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน  

5.ทุกหน่วยงานจัดท าแผนปฏิบตัิการป้องกันการ
ทุจริต ด าเนินการตามแผน ประเมนิผลและ
ปรับปรุงแผนปฏิบัติการการทุจริตอย่างต่อเนื่อง 

 
 

1. ผลการประเมินของ ITA ใน
ระดับ C 

2. ยังปรากฎข้อสังเกตจาก 
สตง. อย่างต่อเนื่อง 

P.1 
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ประเภทความเสี่ยง ตัวช้ีวัด 
เป้าหมายตัวชี้วัด 

หน่วยนับ ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

 ตัวช้ีวัดกิจกรรมควบคุม: 
ระดับความส าเร็จของการบริหารความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลและการป้องกันการ
ทุจริตภายในมหาวิทยาลัย 

 
1 

 
2 

 
3 

 
5 

 
คะแนน 

ตัวช้ีวัดความเสี่ยง (KRI): 
1. ร้อยละของหน่วยงานที่มี SOP ของกระบวนงานหลัก (Core Function) 
ร้อยละ 100  (ผู้รับผดิชอบ : ฝ่ายทรัพยากรฯ/ส่วนสารบรรณฯ) 

2. ร้อยละของข้อสังเกตในเรื่องเดิมท่ี สตง. เคยให้ข้อสังเกตไว้ต้องไม่ปรากฎ
พบอีก ร้อยละ 100 (ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายการเงินฯ/ส่วนการเงินฯ) 

3. มีช่องทางการร้องเรียนหน้าเว็บไซหลักของมหาวิทยาลัย (ผู้รับผิดชอบ :  

ฝ่ายทรัพยากรฯ/ส่วนทรัพยากรฯ) 
4. ร้อยละข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไข ร้อยละ 100 (ผู้รับผดิชอบ :  

ฝ่ายทรัพยากรฯ/ส่วนทรัพยากรฯ) 
5. ร้อยละของการแก้ไขจนสิ้นสุดกระบวนการ ตามข้อสังเกตของ สตง. ร้อย
ละ 100 (ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายการเงินฯ/ส่วนการเงินฯ)  
6. ข้อสังเกตจาก สตง. ด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ต้องไม่เกิน 1 หน่วยงาน 
(ผู้รับผดิชอบ : ฝ่ายการเงินฯ/ส่วนการเงินฯ) 

 
25 
 
0 
 
0 
 

0 
 

25 
 

0 

 
50 
 
0 
 
0 
 

0 
 

50 
 

0 
 

 
75 
 
0 
 

50 
 

0 
 

75 
 

0 

 
100 

 
100 

 
100 

 

100 
 

100 
 

1 

 
ร้อยละ 

 
ร้อยละ 

 
ร้อยละ 

 
ร้อยละ 

 
ร้อยละ 

 

หน่วยงาน 

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ 
(Compliance Risk : C) 

 

รายละเอียดขั้นตอนกจิกรรมควบคุม โปรดระบุใน Milestone

ในสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสส 

P.2 
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ตัวชี้วัดกิจกรรมควบคุม : ระดับความส าเร็จของการบริหารความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริต
ภายในมหาวิทยาลัย 

น้ าหนัก : ร้อยละ 
ค าอธิบาย : 

ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้าของ 
ขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังน้ี โดยที่ : 

ข้อที่ 1 
ขั้นตอนที ่ รายละเอียดผลงานของแต่ละขัน้ตอน คะแนน 

1 ก าหนดผูร้ับผดิชอบชัดเจนครบทั้ง 6 เป้าหมาย 1 
2 เสนอแผนการด าเนินงานให้กับคณะกรรมการบริหารความเสีย่งฯ รับทราบ 2 
3 การด าเนินการตามแผนและมีหลกัฐานเป็นทีประจักษ ์ 3 
4 ก ากับติดตามผลการด าเนินงานไมน่้อยกว่าร้อยละ 90 ของแผนกิจกรรมที่ก าหนดไว้ในแตล่ะไตร

มาส 
4 

5 รายงานความส าเร็จ และประเมินผลการด าเนินงานบริหารความเสีย่ง 5 

ขั้นที่ 2 
ระดับความส าเร็จ 
ของ Milestone 

ระดับคะแนน 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

ขั้นตอนที่ 1      

ขั้นตอนที่ 2      
ขั้นตอนที่ 3      
ขั้นตอนที่ 4      
ขั้นตอนที่ 5      

ขั้นที่ 3 

ตัวบ่งชี้ หน่วยนับ 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 
จ านวนขั้นตอนการด าเนินการที่แล้วเสร็จ ขั้นตอน ขั้นตอน 

1 
ขั้นตอน 

2 
ขั้นตอน 

3 
ขั้นตอน 

4 
ขั้นตอน 

5 

ผลการประเมิน : 
           คะแนนที่ได้ เท่ากับ ................................................ 
 
 

 
 

ระดับขั้นของความส าเร็จ Milestone 
P.3 
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ความไม่ปลอดภัยของข้อมูล
สารสนเทศ (ข้อมูลส่วนบุคคล/

ฐานข้อมูลทุกประเภท/ฐานข้อมูล
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย) 
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1. Risk ID : 

ด้านสารสนเทศ : ความไม่ปลอดภัยของ
ข้อมูลสารสนเทศ (ข้อมูลส่วนบุคคล/

ฐานข้อมูลทุกประเภท/ฐานข้อมูล
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย) 

Owner ฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ 
ผู้ช่วย Owner ศูนย์คอมพิวเตอร์ และ

หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

 

 

 

 
 

 

 
 

7. Risk Rating  “Before” Mitigation 
Likelihood 4 

Impact 4 

Residual Risk 
Rating 

16 (E) 

วันท่ี 

8. Risk Rating “After” Mitigation 
 แผน ผล 

Likelihood 2  

Impact 2  

Residual Risk Rating 4 (M)  

วันท่ี   

2. Causes (สาเหตุ) 

1 ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลถูกบุกรุกโจมตีท้ังจากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยรวมถึงแนวโน้มการถูกรบกวนทาง Internet สูงขึ้น 

2 ยังไม่มีนโยบายท่ีชัดเจนเพ่ือรองรับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล PDPA (Personal Data Protection Act) 

3 ความเสียหายจากระบบสารสนเทศทางการแพทย์ขัดข้อง 
เน่ืองจาก Transection ของระบบเพิ่มขึ้นและอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ 
รองรับการใช้งานระบบเครือข่าย ซ่ึงบางส่วนเริ่มหมดอายุการใช้งาน 

3. Impacts (ผลกระทบ) 

1 ข้อมูลเสียหายหรือสูญหายจากการถูกโจมตีทาง
อินเทอร์เน็ต 

2 เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือ 

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

1. มีการจัดท ากลุ่ม Server แบบ Cluster เพื่อรองรับการใช้งานทดแทนเมื่อเครื่องเสีย 1 ศูนย์คอมพิวเตอร์และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 2. มีการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันการโจมตี ได้แก่ ระบบ Firewall ส าหรับป้องกันระบบ

สารสนเทศท่ีส าคัญ เช่น ฐานข้อมูลนักศึกษา ฐานข้อมูลโรงพยาบาล เป็นต้น และมี
ระบบ ida/ips เพื่อป้องกันและยับยั้งการโจมตีด้านระบบเครือข่าย ระบบป้องกัน 
Spammail และระบบป้องกันไวรัสส าหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่ายมหาวิทยาลัย 

1 

3. มีระบบอินเทอร์เน็ตดาต้าเซนเตอร์ (Data Center) และศูนย์ส ารองข้อมูล (DR-Site) 
เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล 

1 

4. มีระบบจัดเก็บ Log File เพื่อบันทึการใช้งานระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย  3 

5. จัดท าระบบ Our Services ด้านข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ท่ีสามารถตรวจสอบ/แก้ไข/
ยกเลิกการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล 

2 

6. ก าหนดการลงทะเบียนขอ INTERNET ACCOUT ต้องแจ้งความยินยอมจัดเก็บข้อมูล
ส่วนบุคคลของผู้สมัครใช้บริการ 

2 

7. มีระบบการส ารองข้อมูลเป็นระยะเพื่อป้องกันข้อมูลของฐานข้อมูลนักศึกษาสูญหายหรือ
เสียหายที่เกิดจากปัจจัยต่าง ๆ 

1 

8. โรงพยาบาลอยู่ระหว่างด าเนินการจัดให้มีระบบ Monitor Daily Software เพื่อ Alert 
Transection ไปยัง Admin ในการแก้ไขระบบทันที 

3 

ผังสรุปการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง (Bow Tie Diagram) 

P.1 
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ข้อมูลอ้างอิง : 1) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปี พ.ศ. 2561-2564 (SUT Re-Profile 2020) 
                  2) แผนการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
                  3) ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
                  4) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  

 
 

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

1. มีการเฝ้าระวัง ป้องกันและตรวจสอบ ระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศ ทุกระบบ
ของมหาวิทยาลัย 

1,2 ศูนย์คอมพิวเตอร์และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

2. มีการบ ารุงรักษาระบบเครือข่ายให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอโดยบริษัทภายนอก
ผู้ช านาญการในด้านการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่าย  

1,2 

6. Risk Mitigating (Tasks) (การลดความเสี่ยง) 

Risk control Area 
Link to 
Cause # 

Link to 
Impact# 

Due date Task Owner 

1. ระบบเครือข่ายและฐานข้อมูลสารสนเทศมีความเสถียรภาพ มีความ
มั่นคงปลอดภัย และมีความพร้อมส าหรับการใช้งาน 

1,3 1,2  ศูนย์คอมพิวเตอร์
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 2. เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินท่ีอาจจะเกิดขึ้นกับระบบ

ฐานข้อมูลสารสนเทศ/การเรียกคืนข้อมูลหากถูกโจมตีได้ทันท่วงที 
1,3 1,2  

3. มีนโนบายท่ีชัดเจนในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเป็นแนวปฏิบัติ
แก่หน่วยงานภายในทุกหน่วยงาน  ท่ีมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล  

2 1,2  

4. มหาวิทยาลัยต้องสร้างความเข้าใจ ในการจัดเก็บ-การใช้งานข้อมูลส่วน
บุคคล และการป้องกันข้อมูลรั่วไหลจากบุคลากรทุกระดับของ
มหาวิทยาลัย  

2 1,2  

5. มีระบบความปลอดภัยท้ังในด้านเทคโนโลยีและกระบวนการท่ีมี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเว็บไซต์และข้อมูลของมหาวิทยาลัย
และโรงพยาบาลมีการรักษาความปลอดภัยท่ีได้มาตรฐาน 

1 1,2  

6. มีระบบการตรวจสอบการใช้งานระบบสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอและมี
ประสิทธิภาพ 

1 1,2  

7. ฐานข้อมูลท่ีส าคัญได้รับการป้องกันและรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 
โดย Lock 3 ชั้น และก าหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบและการเข้าถึง
ข้อมูล 

1 1,2  

8. ในการ Encrypt ข้อมูลท่ีส าคัญ เช่น ข้อมูลเกรดท่ีบันทึกผ่านระบบ
ส าหรับอาจารย์จะยังไม่ถูกส่งเข้า Transcript หากไม่มีขั้นตอนการ
ตรวจสอบและยืนยันโดยเจ้าหน้าท่ี เป็นต้น 

1 1,2  

9. โรงพยาบาลจัดให้มีระบบ Monitor Daily Software เพื่อ Alert 
Transection ไปยัง Admin ในการแก้ไขระบบทันที 

3 1,2  

10. โรงพยาบาลก าหนดให้มีการจัดท าความร่วมมือการันตี Remote เพื่อ 
Support Hardware ก่อน Expire ให้อุปกรณ์ใช้งานได้ตามปกติ 

3 1,2  

P.2 
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แผนการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

 

ความเสี่ยง สาเหตุความเสี่ยง 
การประเมินค่าความ
เสี่ยงก่อนมีกิจกรรม

ควบคุม 

ระดับความเสีย่งที่

ยอมรับได ้ วิธีการจัดการ 
ความเสี่ยง 

สัญญาณเตือนภัย 

L I R1 L I R2 

ด้านสารสนเทศ : ความ
ไม่ปลอดภัยของข้อมลู
สารสนเทศ (ขอ้มูลส่วน
บุคคล/ฐานข้อมลูทุก
ประเภท/ฐานข้อมูล
โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัย) 

1. ระบบเทคโนโลยดีิจิทัลถูกบุกรกุโจมตีทั้ง

จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

รวมถึงแนวโน้มการถูกรบกวนทาง 

Internet สูงขึ้น 

 

2. ยังไม่มีนโยบายที่ชัดเจนเพื่อรองรับ 

พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA 

(Personal Data Protection Act) 

3. ความเสียหายจากระบบสารสนเทศทาง

การแพทย์ขัดข้อง เนื่องจาก Transection 

ของระบบเพิ่มขึ้นและอุปกรณ์ Hardware 

support server บางส่วนเริ่ม Expire ตาม

อายุการใช้งาน 

4 4 16 
(E) 

2 2 4 
(M) 

1. มีแผนการด าเนินงานเพื่อใหร้ะบบเครือข่ายและ
ฐานข้อมูลสารสนเทศมีเสถียรภาพ มีความมั่นคง
ปลอดภัย และมีความพร้อมส าหรบัการใช้งาน 

2. มีแผนส ารองเพื่อเตรยีมความพร้อมรองรับ
สถานการณ์ฉุกเฉินท่ีอาจจะเกิดขึน้กับระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศ/การเรยีกคนืข้อมูลหากถูก
โจมตไีด้ทันท่วงท ี

3. มีแผนการคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data 
Privacy) ที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 

 
 
4. มรีะบบการ Alarm alert มายัง Admin ผู้ดูแล
ระบบ เพื่อแก้ไขปญัหา Transection ทันท ี

5. จัดให้มีระบบสารสนเทศทางการแพทย์ 
(HosXP) 

 
 
 

1. ข้อมูลเสียหายหรือสูญหาย
จากการถูกโจมตีทาง Internet 

2.  เสียชื่อเสียงและความ
น่าเชื่อถือ จากการโดน Hack 
ข้อมูล 

ส่วนที่ 1 
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ประเภทความเสี่ยง ตัวช้ีวัด 
เป้าหมายตัวชี้วัด 

หน่วยนับ ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

 ตัวช้ีวัดกิจกรรมควบคุม: 
- ระดับความส าเร็จของการรักษาข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

 
1 

 
2 

 
4 

 
5 

 
คะแนน 

 
 

ตัวช้ีวัดความเสี่ยง (KRI): 
1. ร้อยละความส าเร็จของการป้องกันการ Hack ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ (ไม่เกิน 

10 ครั้ง/ปี) 
2. ร้อยละความส าเร็จของการกู้คืนข้อมูล ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย   

ทีโ่ดน Hack ข้อมูล ภายในเวลา 6 ชั่วโมง/ครั้ง 
3.  มีแผนการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือรองรับสถานการณ์ 
    ฉุกเฉิน เช่น โรคระบาด น้ าท่วม ไฟไหม้ เป็นต้น 
4.  ร้อยละของจ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้ 
    รับอนุญาต (การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy) เป็น 0 ครั้ง 
5.  ร้อยละของการแก้ไขปัญหา Transection ภายในเวลาไม่เกิน 10 นาที/ครั้ง 
6.  โรงพยาบาลจัดให้มีระบบ Monitor Daily Software เพ่ือ Alert  
    Transection ไปยัง Admin ในการแก้ไขระบบทันที 
 

 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
0 
 

 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
0 

 

 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
0 

 
100 

 
100 

 
1 
 

100 
 

100 
1 

 
ร้อยละ 

 

ร้อยละ 
 
 

แผน 
 

ร้อยละ 
 

ร้อยละ 
ระบบ 

ส่วนที่ 2 

รายละเอียดขั้นตอนกจิกรรมควบคุม โปรดระบุใน Milestone

ในสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสส 

ความเสี่ยงด้าน
ปฏิบัติงาน 

(Operational Risk) 
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ตัวชี้วัดกิจกรรมควบคุม : ระดับความส าเร็จของการรักษาข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

น้ าหนัก : ร้อยละ 
ค าอธิบาย : 

ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้าของ 
ขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังน้ี โดยที่ : 

ข้อที่ 1 
ขั้นตอนที ่ รายละเอียดผลงานของแต่ละขัน้ตอน คะแนน 

1 พัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อรองรับ high availability  1 
2 จัดหาอุปกรณ์ป้องกันภัยคุกคามระบบเครือข่าย 2 
3 เฝ้าระวัง ป้องกันและตรวจสอบ (monitoring ระบบเครือข่าย) 3 
4 บ ารุงรักษา (maintenance) ระบบเครือข่ายเพื่อใหส้ามารถใช้งานได้อยู่เสมอ 4 
5 สรุปผลการด าเนินงานต่อผู้บริหาร 5 

ขั้นที่ 2 
ระดับความส าเร็จ 
ของ Milestone 

ระดับคะแนน 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

ขั้นตอนที่ 1      

ขั้นตอนที่ 2      
ขั้นตอนที่ 3      
ขั้นตอนที่ 4      
ขั้นตอนที่ 5      

ขั้นที่ 3 

ตัวบ่งชี้ หน่วยนับ 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 
จ านวนขั้นตอนการด าเนินการที่แล้วเสร็จ ขั้นตอน ขั้นตอน 

1 
ขั้นตอน 

2 
ขั้นตอน 

3 
ขั้นตอน 

4 
ขั้นตอน 

5 

ผลการประเมิน : .............. คะแนน 

ระดับขั้นของความส าเร็จ Milestone 

ส่วนที่ 3 
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สรุปแผนบริหารความเสี่ยง “ระดับหน่วยงาน” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

แผนบริหารความเสี่ยงทั้งสิ้น จ านวน 44 แผนความเสี่ยง จาก 41 หนว่ยงาน  

       แผนบริหารความเสี่ยง จ าแนกตามยุทธศาสตร์ 

 

 

      แผนบริหารความเสี่ยง จ าแนกตามการประเมินความเสี่ยง 

การประเมินแผนบริหารความเสี่ยง โดยใช้ตารางเมทริกซ์ 
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 ผลการประเมินแผนบริหารความเสี่ยง ระดับหน่วยงาน จ านวน 44 แผนความเสี่ยงจาก 41 หน่วยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme Risk, E) : จ านวน 17 แผนความเสี่ยง, ระดับความเสี่ยงสูง (High Risk, 

H) จ านวน 16 แผนความเสี่ยง จ าแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 

 

......................................................................................... 

 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

1 หน่วยงาน: ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (1070000)

 E 

ระดับความส าเร็จของนักศึกษาส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามก าหนด  (ข้ันตอน 

Milestone : 1.ก าหนดนโนบาย วางแผน รูปแบบการจัดการเรียนท่ีสอดคล้องกับสถานการณ์ไม่

ปกติ 2.ปรับเปล่ียนรูปแบบการสอนและสัดส่วนคะแนนท่ีวัดผลทักษะมากข้ึน รวมถึงปรับเปล่ียน

วิธีการสอนและการเรียนรู้ของนักศึกษา ผ่านส่ือออนไลน์ ให้ได้ประสิทธิผล เพ่ือพัฒนาส่ือการสอน

ให้น่าสนใจและเข้าใจง่าย โดยนักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 3.สร้างความร่วมมือกับสถาน

ประกอบการ เพ่ือหาแนวทางการพัฒนานักศึกษาให้ตอบโจทย์สถานประกอบการ 4.วิเคราะห์ 

ติดตามประเมินผลการพัฒนาส่ือการสอนของอาจารย์ผู้สอน และผลการเรียนพร้อมอัตราการได้

งานท าของนักศึกษา เพ่ือสะท้อนถึงการเป็นมหาวิทยาลัยท่ีมีคุณภาพ 5.สรุปผลการเรียนละอัตรา

การได้งานท าของนักศึกษาว่ามีแนวโน้มเป็นอย่างไร เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป)

1 2 3 5 คะแนน

1. ร้อยละของจ านวนนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาได้ตามก าหนดเวลาเพ่ิมข้ึนเม่ือ

เทียบกับปีท่ีผ่านมา

0 0 0 10 ร้อยละ

2. ร้อยละความส าเร็จในการศึกษาข้อมูลเชิงลึก เพ่ือให้ได้ภาพรวมของมหาวิทยาลัย 20 40 60 100 คะแนน

2 หน่วยงาน: ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม

H

ระดับความส าเร็จของการจัดรับนักศึกษาได้ตามเป้าหมายของหลักสูตรท่ีก าหนด 
(ข้ันตอน Milestone : 1.ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ท่ีเก่ียวข้อง และวางแผนการด าเนินงานให้

สอดคล้องกับงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร 2.เตรียมความพร้อมด้านเคร่ืองมือ และทรัพยากร

บุคคล 3.พัฒนาบุคลากร และจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ 4.ด าเนินการประชาสัมพันธ์ตามเวลาท่ี

ก าหนดในแผนงาน 5.สรุปและติดตามเพ่ือประเมินผลความส าเร็จของโครงการ)

2 3 4 5 คะแนน

จ านวนนักศึกษาใหม่ได้ตามเป้าหมาย (เป้าหมายการรับตามแผนการเปิดหลักสูตร) 0 0 90 0 คน

จ านวนบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาทักษะดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

0 1 1 0 คน

รายงานแผนความเส่ียง ระดับหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จ าแนกตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ช่ือความเส่ียง สาเหตุความเส่ียง ตัวช้ีวัด
เป้าหมายตัวช้ีวัด

หน่วยนับ

รับนักศึกษาไม่ได้ตรงตามเป้าหมาย 

(หลักสูตรนวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

บริการ)

 1) ผู้สมัครมีทางเลือกในการสมัครเข้าศึกษา

มหาวิทยาลัยอ่ืน 2) นักศึกษาแรกเข้ามีผลการสอบ

วิชาภาษาอังกฤษไม่ผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานของ

มหาวิทยาลัยฯ  3) การประชาสัมพันธ์ท าได้ไม่ท่ัวถึง 
(จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโร

นา 2019 (COVID-19)   4)  ไม่มีบุคลากรท่ีมีความ

เช่ียวชาญด้านการจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ทางโซเชียล

มีเดีย

ตัวช้ีวัดกิจกรรมควบคุม:

ตัวช้ีวัดความเส่ียง (KRI):

นักศึกษาปริญญาตรีมีแนวโน้มส าเร็จ

การศึกษาช้ากว่าก าหนด และมีการได้งาน

ท าน้อยลง

 1) มีสถานะการณืไม่ปกติ (โรคระบาด Covid-19) 

เพ่ิมสาเหตุ เช่น 2) ระบบการเรียนการสอนไม่

ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน  3) ขาดความ

ร่วมมือกับภาคธุรกิจเพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติและ

เรียนรู้จากประสบการณ์จริง รวมถึงการมี

ประสบการณ์ตรงกับความต้องการของสถาน

ประกอบการเพ่ือให้อัตราการได้งานท าเพ่ิมข้ึน

ตัวช้ีวัดกิจกรรมควบคุม:

ตัวช้ีวัดความเส่ียง (KRI):

การสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ (Academic Excellence)

ประเมิน

ความเส่ียง
ยุทธศาสตร์/

ล าดับ
วิธีการจัดการความเส่ียง

1. ก าหนดนโยบายการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับ

สถานการณ์ โดยสนับสนุนรูปแบบการสอนออนไลน์ 

ให้มีประสิทธิภาพ 2. ผลักดันหลักสูตร 

Entrepreneurs สร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน

ภาคเอกชน เพ่ือให้นักศึกษาได้มีแนวคิดเป็น

ผู้ประกอบการ ให้มีทักษะพร้อมท างานในสถาน

ประกอบจริง

1) เพ่ิมช่องทางและผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ทาง

โซเชียลมีเดียให้มากข้ึน   2) ประสานหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้องในการประชาสัมพันธ์  3) สนับสนุนให้

บุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรท่ีเก่ียวข้องกับ

การประชาสัมพันธ์และการผลิตส่ือจากโซเชียลมีเดีย

 4) ติดตามผลการด าเนินการ 5) น าเสนอเกณฑ์

มาตรฐานด้านการสอบภาษาอังกฤษเพ่ือให้นักศึกษา

มีเวลาเตรียมตัวมากข้ึน
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ช่ือความเส่ียง สาเหตุความเส่ียง ตัวช้ีวัด

เป้าหมายตัวช้ีวัด
หน่วยนับ

ประเมิน

ความเส่ียง
ยุทธศาสตร์/

ล าดับ
วิธีการจัดการความเส่ียง

3

E

ระดับความส าเร็จของการพัฒนาทักษะและขีดความสามารถของนักศึกษา

เทคโนโลยีการเกษตร  (ข้ันตอน Milestone : 1.ด าเนินการจัดเตรียมงาน / ประสานงาน

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 2.ด าเนินการจัดท าหนังสือขออนุมัติค่าใช้จ่าย / ยืมเงิน / คืนเงินยืม 3.มี

กิจกรรมพัฒนาทักษะท่ีจ าเป็น 4. มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะท่ีจัดข้ึน / บุคลากรร่วม

อบรมสัมมนา 5. ผลการประเมินศักยภาพของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม / องค์ความรู้ท่ีได้รับ

จากการเข้าร่วมประชุมสัมมนา)

4 4 5 5 คะแนน

ร้อยละของบัณฑิตมีทักษะความรู้และศักยภาพด้านวิชาการ 25 50 75 100 ร้อยละ

4 หน่วยงาน: ส านักวิชาแพทยศาสตร์ (1060000)

H

เร่งด าเนินการ รพ.มทส. ให้เป็นไปตามแผนและประสานโรงพยาบาลร่วมผลิตเพ่ือ

รับนักศึกษาแพทย์ ศธ. รุ่น 3 (หาก รพ.เปิดสอนไม่ทัน) (ข้ันตอน Milestone : 1.ประชุม

เตรียมการเปิดช้ันคลินิก รพ.มทส. 2.ประชุมรายงานผลการด าเนินงานเปิดช้ันคลินิก รพ.มทส. 3.

ประชุมหารือการรับนักศึกษาแพทย์ ศธ. รุ่น 3 กับ รพ.มทส. 4.ประชุมหารือการรับนักศึกษาแพทย์

 ศธ. รุ่น 3 กับโรงพยาบาลร่วมผลิต (หาก รพ.มทส.ยังไม่พร้อม) 5.สรุปผลการข้ึนช้ันคลินิกของ

นักศึกษาแพทย์ ศธ. รุ่น 3)

1 2 3 5 คะแนน

จ านวนอาจารย์แพทย์ท่ีเพ่ิมข้ึนเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์แพทยสภา 0 0 0 16* คน

จ านวนนักศึกษาแพทย์ ศธ. รุ่น 3 ท่ีข้ึนช้ันคลินิก 0 0 12 0 คน

5 หน่วยงาน: ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์

M

ระดับความส าเร็จของการรับสมัครอาจารย์  (ข้ันตอน Milestone : 1.รวบรวมและ

วิเคราะห์ข้อมูลการรับสมัครอาจารย์ท่ีไม่เป็นไปตามแผน 2.วางแผนอัตราก าลังระยะส้ันและระยะ

ยาว 3.ปรับปรุงข้ันตอนการแจ้งข้อมูลเพ่ือประกาศรับสมัครอาจารย์ 4.ร่วมกับมหาวิทยาลัย

ก าหนดแนวทางในการผ่อนผันคะแนนภาษาอังกฤษส าหรับผู้สมัครท่ีผ่านเกณฑ์การคัดเลือก 5.

ด าเนินการตามข้ันตอนท่ีปรับปรุงการรับอาจารย์และแนวทางการผ่อนผันคะแนนภาษาอังกฤษ)

1 2 3 5 คะแนน

จ านวนอาจารย์พยาบาลท่ีผ่านการคัดเลือกเป็นไปตามแผนท่ีก าหนด 0 0 0 3 คน

สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสภาวิชาชีพก าหนด 0 0 0 90 ร้อยละ

หน่วยงาน: ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (1030000)

การเปิดสอนช้ันคลินิก ณ โรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในปี

การศึกษา 2564 อาจไม่สามารถเปิดสอนได้

ทัน เน่ืองจากยังไม่ผ่านตามเกณฑ์สภา

วิชาชีพและมาตรฐานสากล WFME

1. จ านวนอาจารย์แพทย์ในสาขาหลักและสาขารอง 

ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์แพทยสภา 

2. จ านวนคนไข้และความหลากหลาย ซับซ้อนของ

โรคยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์แพทยสภา

3. อัตราการครองเตียงยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์แพทย

สภา

1. เพ่ิมอัตราพนักงานสายวิชาการ (อาจารย์แพทย์) 

และใช้แนวทางใหม่ๆ ในการสรรหา เพ่ือให้เป็นไป

ตามเกณฑ์แพทยสภา

2. มีนโยบายผลักดันในระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือช่วย

เพ่ิมจ านวนคนไข้ ให้เกิดความหลากหลายและ 

ซับซ้อนของโรคตามเกณฑ์แพทยสภา

หมายเหตุ *แพทย์ประจ าบ้านกลับมารายงานตัวและปรับวุฒิเป็นพนักงานสายวิชาการ ต้ังแต่ 1 ก.ค.63  รวม 16 คน แต่ยังไม่เพียงพอตามเกณฑ์แพทยสภา เน่ืองจากการสอน

ระดับช้ันคลินิก อัตราอาจารย์ : นักศึกษา เท่ากับ 1:2 ในสาขาหลัก

การพัฒนาทักษะและขีดความสามารถของ

นักศึกษาด้านทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ไม่

เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด

1) นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะไม่เป็นไป

ตามเป้าหมายท่ีก าหนด  

2) หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องแจ้งเล่ือนหรือยกเลิกการจัด

กิจกรรม

ตัวช้ีวัดกิจกรรมควบคุม:

ตัวช้ีวัดความเส่ียง (KRI):

1) ประชาสัมพันธ์ให้ถึงกลุ่มเป้าหมายและข้ีให้เห็น

ความส าคัญของกิจกรรมพัฒนาทักษะท่ีจัดข้ึน 

เพ่ือให้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นไปตามเป้าหมายท่ี

ก าหนด  

2) ประสานและนัดหมายหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

ล่วงหน้าเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามแผนท่ี

ก าหนด

ความล่าช้าในการสรรหาอาจารย์ 1.การรับสมัครอาจารย์ไม่ทันกรอบระยะเวลาในแต่ละ

ภาคการศึกษา

2.ผู้สมัครมีคุณสมบัติด้านคะแนนภาษาอังกฤษไม่

เป็นไปตามเกณฑ์

ตัวช้ีวัดกิจกรรมควบคุม:

ตัวช้ีวัดความเส่ียง (KRI):

1.ด าเนินการล่วงหน้าเม่ือทราบว่าจะมีอัตราก าลังว่าง

เพ่ือให้ประกาศรับสมัครทันกรอบระยะเวลา (ก าหนด

 TOR)  2.ก าหนดทางเลือกเชิงนโยบายในการผ่อน

ผันเกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษของผู้ท่ีผ่านการ

คัดเลือก

ตัวช้ีวัดกิจกรรมควบคุม:

ตัวช้ีวัดความเส่ียง (KRI):
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ช่ือความเส่ียง สาเหตุความเส่ียง ตัวช้ีวัด

เป้าหมายตัวช้ีวัด
หน่วยนับ

ประเมิน

ความเส่ียง
ยุทธศาสตร์/

ล าดับ
วิธีการจัดการความเส่ียง

6 หน่วยงาน: ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์

M

ระดับความส าเร็จของการให้ค าปรึกษาด้านการวางแผนการศึกษา  (ข้ันตอน 

Milestone : 1.รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลการเรียนไม่เป็นไปตามแผนของนักศึกษา 2.

ก าหนดกิจกรรมเพ่ือลดความเส่ียงการเรียนไม่เป็นไปตามแผนของนักศึกษา 3.ปรับปรุงระบบให้

ค าปรึกษา 4.ปรับปรุงระบบการติดตามและรายงานผลการเรียนไม่เป็นไปตามแผนของนักศึกษา 

5.สรุปและประเมินผลการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา)

1 2 3 5 คะแนน

ร้อยละของนักศึกษาท่ีส าเร็จการศีกษาตามแผนการศึกษาเพ่ิมมากข้ึน 0 0 0 10 ร้อยละ

7 หน่วยงาน: ส านักวิชาทันตแพทยศาสตร์ (1090000)

E

1. จ านวนและคุณสมบัติของอาจารย์เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และ 

สภาวิชาชีพ

2. อาจารย์ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง  (ข้ันตอน Milestone : 1.ด าเนินการด้าน

นโยบายร่วมกับมหาวิทยาลัยในการจัดสรรอัตราก าลังพนักงานสายวิชาการ และส่ิงสนับสนุนการ

เรียนการสอน 2. พิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครให้สอดคล้องกับความต้องการ โดยวิธีปกติ และวิธี

พิเศษ และด าเนินการคัดเลือกให้ได้จ านวน และคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และ สภา

วิชาชีพ 3.โรงพยาบาลแหล่งฝึกได้รับการสนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ 4. 

อาจารย์ได้รับการอบรม พัฒนาทักษะความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ รวมท้ังศึกษาต่อเพ่ือเพ่ิมคณ

วุฒิ 5.หลักสูตรจัดการเรียนการสอนได้ตามวัตถุประสงค์ ผ่านการรับรองจากสภาวิชาชีพ)

2 3 4 5 คะแนน

ร้อยละของอาจารย์ท่ีได้รับการพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ จากจ านวน

อาจารย์ท้ังหมดของส านักวิชา

0 20 40 60 ร้อยละ

หลักสูตรผ่านการรับรองจากสภาวิชาชีพ 25 50 75 100 ร้อยละ

8 หน่วยงาน: ส่วนส่งเสริมวิชาการ (0020100)

E

ระดับความส าเร็จของการจัดท าหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

ระดับอุดมศึกษา  (ข้ันตอน Milestone : 1.จัดท าแผนการด าเนินงานการพัฒนาระบบ โดย

แบ่งเป็นระยะ 2.พัฒนาระบบ ทดสอบระบบ และรายงานความคืบหน้าของระบบตามระยะท่ี

ก าหนด 3.ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้ตรงตามความต้องการของผู้บริหารฝ่ายวิชาการฯ คณบดี/

รองคณบดี อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/เจ้าหน้าท่ีหลักสูตร และหน่วยงานสนับสนุนท่ีเก่ียวข้อง 4.มีระบบ

ฐานข้อมูลบริหารจัดการหลักสูตร คู่มือข้ันตอนการใช้งาน และคู่มือพัฒนาระบบ 5.หลักสูตร

สามารถตรวจสอบสถานภาพของหลักสูตร และสามารถรายงานผล ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

ระดับอุดมศึกษา 6.ผู้บริหารสามารถก ากับและติดตามหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

ระดับอุดมศึกษา)

1 3 4 5 คะแนน

ตัวช้ีวัดกิจกรรมควบคุม:1. จัดท าแผนการด าเนินงานการพัฒนาระบบ โดย

แบ่งเป็นระยะ พร้อมรายงานความคืบหน้าของระบบตาม

ระยะท่ีก าหนด (ก าหนด TOR ให้ชัดเจน)  2. ทดสอบ

ระบบฐานข้อมูลให้ตรงตามความต้องการของผู้บริหาร

ฝ่ายวิชาการฯ คณบดี/รองคณบดี อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/

เจ้าหน้าท่ีหลักสูตร และหน่วยงานสนับสนุนท่ีเก่ียวข้อง

การพัฒนาระบบไม่ตรงตามความต้องการในการ

พัฒนาระบบ ท าให้ไม่เป็นไปตามกรอบเวลาท่ีก าหนด

ความล่าช้าในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล

การบริหารจัดการหลักสูตรไม่เป็นไปตาม

เป้าหมายท่ีก าหนด

การส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาไม่เป็นไป

ตามแผน

1. นักศึกษาเรียนไม่เป็นไปตามแผนการศึกษาของ

หลักสูตรเน่ืองจากผลคะแนนต่ ากว่าเกณฑ์  

2.เกิดโรคระบาด Covid-19 ท าให้ไม่สามารถออกฝึก

ภาคปฏิบัติได้

ตัวช้ีวัดกิจกรรมควบคุม:

ตัวช้ีวัดความเส่ียง (KRI):

1.รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการเรียนไม่เป็นไป

ตามแผนการศึกษาของนักศึกษา

2.จัดระบบให้ค าปรึกษา

3.ติดตามและรายงานผล

หลักสูตรไม่ผ่านการรับรองจากสภาวิชาชีพ 1. จ านวนและคุณสมบัติของอาจารย์ไม่เป็นไปตาม

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และ สภาวิชาชีพ ก าหนด 2.

 ส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอนไม่เพียงพอ 3. 

โรงพยาบาลแหล่งฝึกปฏิเสธการสนับสนุน 4. คุณภาพ

ของการเรียนการสอนไม่ได้มาตรฐาน 5. จ านวนผู้ป่วย

ไม่เพียงพอต่อการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย

ตัวช้ีวัดกิจกรรมควบคุม:

ตัวช้ีวัดความเส่ียง (KRI):

เช่น 1.1 มหาวิทยาลัยและส านักวิชาเร่งสรรหาอาจารย์ให้ได้จ านวน

และคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และ สภาวิชาชีพ 

ก าหนด 1.2 ปรับอัตราค่าตอบแทน และสวัสดิการด้านต่าง ๆ ให้

สูงข้ึนเพ่ือดึงดูดใจในการสมัครเข้าเป็นอาจารย์ 1.3 มหาวิทยาลัย

สนับสนุนให้ทุนศึกษาต่อแก่อาจารย์เพ่ือให้มีคุณวุฒิเพ่ิม 1.4 หากมี

จ านวนและคุณวุฒิอาจารย์เป็นไปตามเกณฑ์สภาวิชาชีพ ภาระงาน

สอนของอาจารย์จะลดลงท าให้สามารถท าผลงานทางวิชาการได้ 2. 

มหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณให้เพียงพอต่อการบริหารจัดการ

หลักสูตร 3.1 สร้างความร่วมมือ และความเข้าใจในการจัดการศึกษา 

เป็นต้น
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ช่ือความเส่ียง สาเหตุความเส่ียง ตัวช้ีวัด

เป้าหมายตัวช้ีวัด
หน่วยนับ

ประเมิน

ความเส่ียง
ยุทธศาสตร์/

ล าดับ
วิธีการจัดการความเส่ียง

ร้อยละของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบริหารจัดการหลักสูตร phase ท่ี 2 ระยะท่ี

 2 แล้วเสร็จตามแผน

0 30 60 100 ร้อยละ

9 หน่วยงาน: ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 

 E 

ระดับความส าเร็จของการพัฒนาส่ือการสอนท่ีมีคณาจารย์เข้าร่วมเพ่ิมข้ึน (1. ก าหนด

เง่ือนไขและหลักเกณฑ์ในการให้ทุนสนับสนุนการพัฒนาส่ือการสอนฯ 2. ประชาสัมพันธ์การให้ทุน

สนับสนุนในการจัดท าส่ือการสอนให้ถึงกลุ่มเป้าหมาย 3. ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในการ

จัดท าส่ือการสอนฯ 4. มอบทุนสนับสนุนให้กับคณาจารย์ท่ีสนใจ 5. จ านวนส่ือการสอนท่ีพัฒนา

เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด)

2 2 4 5 คะแนน

ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาส่ือการสอนรูปแบบ E-Learning Courseware 0 30 50 80 ร้อยละ

10 หน่วยงาน: โครงการจัดการรูปแบบการบริหารวิชาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลรูปใหม่ (วทด.) (9000600)

H

การยืนยันจ านวนนักศึกษาในแต่ละหลักสูตร (ข้ันตอน Milestone : 1.วิเคราะห์ความ

ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2.พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการของ

นักศึกษาและผู้ใช้บัณฑิต 3.จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ หรือ MOU กับภาคอุตสาหกรรม 

4.ประชาสัมพันธ์โครงการอย่างต่อเน่ืองในส่ือสังคมออนไลน์ 5.ประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพ่ือการรับรู้

ข่าวสารโครงการในระยะยาว)

1 2 3 5 คะแนน

จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาการสารสนเทศบัณฑิต (สาขาวิชา

เทคโนโลยีดิจิทัล) เป็นไปตามแผนท่ีก าหนด

0 0 0 140 คน

จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาการสารสนเทศบัณฑิต (สาขาวิชา

นิเทศศาสตร์ดิจิทัล) เป็นไปตามแผนท่ีก าหนด

0 0 0 60 คน

11 หน่วยงาน: ศูนย์บริการการศึกษา

H

ระดับความส าเร็จของการรับนักศึกษา  (ข้ันตอน Milestone : 1.วางแผนการด าเนินงาน 

2.จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ 3.ด าเนินการประชาสัมพันธ์ 4.ประเมินผลการด าเนินงาน 5.สรุปและ

รายงานผลการด าเนินงาน)

1 2 3 5 คะแนน

นักศึกษาในแต่ละหลักสูตรมีจ านวนน้อย ไม่

ตรงตามแผน

1) จ านวนนักศึกษาท้ังประเทศลดลง 2) มหาวิทยาลัย

ต้ังอยู่ไกล ภูมิล าเนาของนักศึกษาท่ีต้องการเรียน 3) 

การประชาสัมพันธ์ท่ีไม่มีประสิทธิภาพ 4) การ

ตอบสนองต่อความต้องการของนักศึกษาและผู้ใช้

บัณฑิต

ตัวช้ีวัดกิจกรรมควบคุม:

ตัวช้ีวัดความเส่ียง (KRI):

1) ประชาสัมพันธ์โครงการอย่างต่อเน่ืองในส่ือสังคม

ออนไลน์ และเชิงรุก เพ่ือการรับรู้ข่าวสารโครงการใน

ระยะยาว 2) วิเคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย 3) พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงตามความ

ต้องการของนักศึกษาและผู้ใช้บัณฑิต 4) จัดท าบันทึก

ข้อตกลงความร่วมมือ หรือ MOU กับภาคอุตสาหกรรม

ตัวช้ีวัดความเส่ียง (KRI):

การพัฒนาส่ือการสอนรูปแบบ E-Learning 

Courseware ไม่บรรลุตามเป้าหมายท่ี

ก าหนด

คณาจารย์ให้ความส าคัญในการพัฒนาส่ือการสอน

รูปแบบ E-Learning Courseware น้อย โดยมีสาเหตุ

จากไม่มีเวลาในการเข้าร่วมเน่ืองจากภาระงาน หรือ

ความไม่เข้าใจระบบจึงให้ความสนใจน้อย เป็นต้น

ตัวช้ีวัดกิจกรรมควบคุม:

ตัวช้ีวัดความเส่ียง (KRI):

สร้างแรงจูงใจในการพัฒนาส่ือการสอนรูปแบบ 

E-Learning Courseware โดย ให้ทุนสนับสนุนแก่

คณาจารย์

ตัวช้ีวัดกิจกรรมควบคุม:1. มีรูปแบบการประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียน

มัธยมศึกษาและกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือให้มีจ านวน

ผู้สมัครและตัดสินใจเข้าศึกษาเพ่ิมข้ึน 2. ปรับ

รูปแบบและวิธีการรับนักศึกษาเพ่ือให้สามารถรับ

นักศึกษาได้ตามเป้าหมาย

1. การแข่งขันการรับนักศึกษาของสถาบันการศึกษา

ต่าง ๆ เพ่ิมมากข้ึน 2.หลักสูตรไม่ตรงกับความต้องการ

ของผู้เรียน 3. ช่ือเสียงของสถาบันยังไม่ถึง

กลุ่มเป้าหมาย 

การรับนักศึกษาปริญญาตรีไม่ได้ตาม

เป้าหมาย
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ช่ือความเส่ียง สาเหตุความเส่ียง ตัวช้ีวัด

เป้าหมายตัวช้ีวัด
หน่วยนับ

ประเมิน

ความเส่ียง
ยุทธศาสตร์/

ล าดับ
วิธีการจัดการความเส่ียง

จ านวนนักศึกษาท่ีมาสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีท้ังหมด 0 4000 6500 200 คน

สามารถรับนักศึกษาปริญญาตรีได้ตามเป้าหมายการรับนักศึกษา 20 40 60 100 ร้อยละ

12 หน่วยงาน: ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 

 E 

ระดับความส าเร็จของการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุก (ข้ันตอน Milestone : 1.

วางแผนการจัดกิจกรรม 2.ติดต่อประสานงานไปยังสถาบันต่าง ๆ และผู้เก่ียวข้อง 3.ขออนุมัติจัด

กิจกรรมและขออนุมัติค่าใช้จ่าย 4.จัดกิจกรรมตามแผนท่ีก าหนดเวลา 5.สรุปผลการจัดกิจกรรม 

ข้อดี-ข้อเสีย เพ่ือน ามาปรับปรุงการจัดกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากย่ิงข้ึน)

1 2 3 5 คะแนน

ร้อยละของการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุกเป็นไปตามแผนท่ีก าหนด 20 40 60 80 ร้อยละ

13 หน่วยงาน: ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

 H

ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาในศตวรรษท่ี 21  
(ข้ันตอน Milestone : 1.เขียนโครงการขอรับการสนับสนุนและเสนอมหาวิทยาลัย 2.

เสนอพิจารณาอนุมัติ 3.แจ้งสาขาวิชาวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะให้เป็นไปตาม 

PLOs 4.ติดตามผลการจัดกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับ PLOs ในไตรมาส 2 5.ติดตามผลการ

จัดกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับ PLOs ในไตรมาส 3 6.ติดตามผลการจัดกิจกรรมท่ีสอดคล้อง

กับ PLOs ในไตรมาส 4 7.สรุปและรายงานผล)

2 3 4 5 คะแนน

ร้อยละของนักศึกษาท่ีผ่านการประเมินทักษะนักศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ท่ี

สอดคล้องกับ PLOs ของหลักสูตร ระดับดีข้ึนไป

80 ร้อยละ

14  H

ระดับความส าเร็จของการป้องกันจ านวนนักศึกษารับเข้าลดลง (ข้ันตอน Milestone : 

1.เขียนโครงการขอรับการสนับสนุนและเสนอมหาวิทยาลัย 2.พิจารณาอนุมัติ 3.จัดท าแผน 4.

ด าเนินโครงการตามแผน 5.สรุปและรายงานผล)

3 4 5 5 คะแนน

ร้อยละของผู้ยืนยันสิทธ์ิเคลียร่ิง house มีจ านวนเพ่ิมข้ึนในแต่ละรอบ 0 0 10 0 ร้อยละ

15 หน่วยงาน: ส่วนกิจการนักศึกษา

M
ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามข้ันตอนกิจกรรมควบคุม (ข้ันตอน 

Milestone : 1.วางแผนการจัดกิจกรรม 2.ประชาสัมพันธ์โครงการ 3.ด าเนินกิจกรรม 4.

ติดตามการด าเนินการให้เป็นไปตามแผน 5.ประเมินผลโครงการ)

2 2 4 5 คะแนน

จ านวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมน้อยกว่าร้อยละ80 20 40 60 80 ร้อยละ

จ านวนนักศึกษาไม่ได้ตามแผนการรับ สถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งเปิดสอนในหลักสูตร

เดียวกัน- การรับรู้เก่ียวกับการเรียนการสอนใน

หลักสูตรและการประกอบอาชีพคลาดเคล่ือน

จ านวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมไม่เป็นไป

ตามเป้าหมาย

1.การประชาสัมพันธ์

2.ความสนใจของนักศึกษา

3.นักศึกษาติดภารกิจ

4.กิจกรรมไม่ตรงประเด็น

ตัวช้ีวัดกิจกรรมควบคุม:

ตัวช้ีวัดความเส่ียง (KRI):

1.ประชาสัมพันธ์ให้มากข้ึนและท่ัวถึง

2.ให้ช่ัวโมงจิตอาสา

ตัวช้ีวัดกิจกรรมควบคุม:

ตัวช้ีวัดความเส่ียง (KRI):

จัดท าโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุกเพ่ือ

การรับนักศึกษาท่ีมีคุณภาพกับโรงเรียนในเครือข่าย

ความร่วมมือ

นักศึกษามีผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร ไม่

เป็นไปตามท่ีคาดหวัง (PLOs)

- ช่วงเวลาการจัดกิจกรรมไม่เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ได้

 เน่ืองจากสถานการณ์ไม่ปกติ - กิจกรรมเสริม

หลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตรไม่สอดคล้องกับ

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร - ขาดเคร่ืองมือวัด

ทักษะตามผลลัพธ์การเรียนรู้

ตัวช้ีวัดกิจกรรมควบคุม:

ตัวช้ีวัดความเส่ียง (KRI):

จัดท าโครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาในศตวรรษท่ี 21

โอกาสท่ีจะรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีได้ไม่

เป็นไปตามเป้าหมาย

สถาบันต่าง ๆ แจ้งเล่ือนการจัดกิจกรรม ท าให้การ

ประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์และช่ือเสียง

ของมหาวิทยาลัยต้องล่าช้า อาจมีผลต่อจ านวน

นักศึกษารับเข้าในอนาคต

ตัวช้ีวัดกิจกรรมควบคุม:

ตัวช้ีวัดความเส่ียง (KRI):

1) วางแผนและนัดหมายผู้เก่ียวข้องล่วงหน้า เพ่ือให้

สามารถจัดกิจกรรมได้ตามก าหนดเวลา 2) 

ปรับเปล่ียนรูปแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือให้สามารถ

ด าเนินงานได้อย่างต่อเน่ือง

ตัวช้ีวัดความเส่ียง (KRI):
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ช่ือความเส่ียง สาเหตุความเส่ียง ตัวช้ีวัด

เป้าหมายตัวช้ีวัด
หน่วยนับ

ประเมิน

ความเส่ียง
ยุทธศาสตร์/

ล าดับ
วิธีการจัดการความเส่ียง

16 หน่วยงาน: สถานพัฒนาคณาจารย์ (0021400)

H

มีการประชาสัมพันธ์และจัดสรรทุนสนับสนุน (ข้ันตอน Milestone : 1.จัดต้ัง

คณะท างานพิจารณาให้ทุน 2.จัดเตรียมประกาศให้ทุนสนับสนุนและน าเสนอต่อสภา

วิชาการและคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน 3.ประชาสัมพันธ์การให้ทุนสนับสนุน/

และสนับสนุนการอบรมให้ความรู้ด้านหลักการใช้ภาษาในส่ือการสอน 4.รวบรวมรายวิชา

ท่ีได้ด าเนินการแล้วเสร็จ (เกินกว่า 60% ของเน้ือหารายวิชา) 5.สรุปผลด าเนินการ

ประจ าปีและรายงานต่อท่ีประชุม)

2 3 4 5 คะแนน

มีจ านวนทุนท่ีได้รับการอนุมัติไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนทุนท้ังหมด 0 0 0 50 ร้อยละ

17 หน่วยงาน: สถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้ฯ (สุรวิวัฒน์)

H

ระดับความส าเร็จของการประชาสัมพันธ์ให้ถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างกว้างขวางและ

ท่ัวถึงมากย่ิงข้ึน (ข้ันตอน Milestone :1.มีการแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานเพ่ือหา

แนวทางให้สามารถรับนักเรียนได้ตามแผน 2.ด าเนินการศึกษาการปรับแนวทางในการ

ประชาสัมพันธ์ 3.เสนอแนวทางการประชาสัมพันธ์ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร

โรงเรียน 4.ปรับปรุงส่ือและช่องทางการประชาสัมพันธ์ 5.ด าเนินการประชาสัมพันธ์อย่าง

ท่ัวถึง)

1 2 3 5 คะแนน

ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีเข้ามาเรียนในโรงเรียนเป็นไปตามแผนท่ีก าหนด 

จ านวน 700 คน

0 0 0 90 ร้อยละ

18 หน่วยงาน: โครงการจัดต้ังสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการส าหรับนักศึกษา

H
ระดับความส าเร็จของการจัดกิจกรรมการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ อย่าง

ต่อเน่ืองและเหมาะสมกับปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย (ข้ันตอน Milestone :

1.การรวบรวมความต้องการของสาขาวิชา/ส านักวิชา/หน่วยงาน ในกิจกรรมการพัฒนา

ความเป็นผู้ประกอบการ 2.ออกแบบและพัฒนาหลักสูตร/กิจกรรม 3.เตรียมการจัด

กิจกรรมการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด 4.

ด าเนินการจัดกิจกรรมตามก าหนดการ 5.สรุปผลการด าเนินงาน และปรับปรุงการจัด

กิจกรรม)

1 1 3 5 คะแนน

จ านวนนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสุรวิวัฒน์ท่ีเข้าร่วม

กิจกรรมการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของเป้าหมาย

ท่ีก าหนด

4 8 12 15 ร้อยละ

จ านวนนักเรียนเข้าศึกษาไม่เป็นไปตามแผน

ด าเนินงาน

1. ค่าธรรมเนียมการศึกษาสูง

2. การถูกก าหนดให้เป็นนักเรียนประจ า

3. ข้อมูลการประชาสัมพันธ์ยังไม่ท่ัวถึง

ตัวช้ีวัดกิจกรรมควบคุม:

ตัวช้ีวัดความเส่ียง (KRI):

1. แยกค่าใช้จ่ายในส่วนของอาหารออกจาก

ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าหอพัก

2. ท าการประชาสัมพันธ์ให้ถึงกลุ่มเป้าหมายอย่าง

กว้างขวางและท่ัวถึงมากย่ิงข้ึน

มุ่งประชาสัมพันธ์ทุนเป็นระยะ ๆ และให้การ

สนับสนุนด้านการให้ค าปรึกษาด้านภาษาศาสตร์

มีจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนการ

ปรับแปลงรูปแบบส่ือเป็นสองภาษาไม่เป็นไป

ตามเป้าหมาย

มีผู้ขอรับทุนสนับสนุนการปรับแปลงส่ือเป็นระบบสอง

ภาษาน้อย

ตัวช้ีวัดกิจกรรมควบคุม:

ตัวช้ีวัดความเส่ียง (KRI):

จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมไม่บรรลุ

ตามเป้าหมายท่ีก าหนด

ระยะเวลาในการจัดไม่เอ้ืออ านวยให้นักศึกษาเข้าร่วม ตัวช้ีวัดกิจกรรมควบคุม:

ตัวช้ีวัดความเส่ียง (KRI):

ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง
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19 หน่วยงาน: สถาบันวิจัยและพัฒนา (2010000)

 H

ระดับความส าเร็จของการเร่งรัด และก าหนดเง่ือนไขตลอดจนเง่ือนเวลาในการ

ติดตามโครงการวิจัยล่าช้า ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2562 จ านวนท้ังส้ิน 

262 โครงการ

หมายเหตุ : 1.นับซ้ าโครงการวิจัยล่าช้าท่ีเป็นโครงการต่อเน่ือง  2. เป็นทุนจากส านัก

งบประมาณ 3. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่ได้รับจัดสรรทุนวิจัยจากส านักงบประมาณ 

เน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงระบบบริหารจัดการงานวิจัย  (ข้ันตอน Milestone : 1.

รวบรวมข้อมูลโครงการวิจัยล่าช้า 2.น าเสนอท่ีประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา

กล่ันกรองและจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยเพ่ือเร่งรัดและติดตามโครงการวิจัยล่าช้า 

3.รับมาตรการติดตามเร่งรัดจากท่ีประชุมคณะอนุกรรมการฯ และแจ้งหัวหน้า

โครงการวิจัย (ผ่านหัวหน้าสถานวิจัย ส านักวิชา) เพ่ือเร่งรัดการปิดโครงการวิจัย 4.รับ

เอกสารและรูปเล่มรายงานโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์จากหัวหน้าโครงการวิจัยล่าช้า เพ่ือ

ปิดโครงการวิจัยในระบบ)

จ านวนโครงการวิจัยล่าช้าท่ีมีการติดตามแล้วเสร็จ 20 40 60 80 เร่ือง

20 หน่วยงาน: เทคโนธานี (4010000)

 M 

เอกสารข้ันตอนการปฏิบัติงานในการแนะน า และติดตามผู้ประกอบการ  (ข้ันตอน 

Milestone : 1.ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารไปยังกลุ่มผู้ประกอบการ 2.ปรับโครงสร้าง

หน่วยงานให้มีหน้าท่ีสอดคล้องกับงานให้บริการผู้ประกอบการท าหน้าท่ีให้ความช่วยเหลือ

 สนับสนุนความต้องการและติดตามผู้ประกอบการ 3.สร้างเอกสารข้ันตอนการปฏิบัติงาน

การให้บริการผู้ประกอบการ เพ่ือเป็นมาตรฐานในการให้บริการผู้ประกอบการ 4.

ด าเนินงานตามสร้างเอกสารข้ันตอนการปฏิบัติงานการให้บริการผู้ประกอบการ เพ่ือเป็น

มาตรฐานในการให้บริการผู้ประกอบการ 5.ทบทวนและประเมินผลเป็นระยะ)

1 2 3 5 คะแนน

จ านวนผู้ประกอบการท่ีได้รับตอบรับเข้าร่วมโครงการ 10 20 30 40 50

จ านวนผู้ท่ีอยู่ในระบบ 10 20 30 40 50

ตัวช้ีวัดความเส่ียง (KRI):

5 5 5 5 คะแนน

การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย (Research University)

1. มีมาตรการเร่งรัดการส่งรายงานการวิจัยฉบับ

สมบูรณ์เพ่ือปิดโครงการวิจัย 2. หัวหน้า

โครงการวิจัยท่ีมีโครงการวิจัยคงค้าง จะไม่สามารถ

ท าสัญญารับทุนโครงการวิจัยใหม่ได้ จนกว่าจะปิด

โครงการวิจัยเก่าให้เป็นท่ีเรียบร้อย 3. หัวหน้า

โครงการวิจัยท่ีเกษียณอายุการปฏิบัติงาน ลาออก 

และไม่สามารถติดตามตัวได้ หรือเสียชีวิต ให้ส านัก

วิชาฯ สามารถแจ้งเปล่ียนช่ือหัวหน้าโครงการวิจัยได้ 

เพ่ือให้โครงการวิจัยด าเนินไปจนสามารถปิดโครงการ

ได้

จ านวนผู้ประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการ

พัฒนาผู้ประกอบการลดลง

1. ขาดการติดตามผู้ประกอบการท่ีเข้ามารับบริการ

อย่างเป็นระบบ 2. การประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนา

ผู้ประกอบการยังไม่ครอบคลุม

ตัวช้ีวัดกิจกรรมควบคุม:

ตัวช้ีวัดความเส่ียง (KRI):

การติดตามโครงการวิจัยและการเบิก

จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยท่ีล่าช้าเกินกว่า

ก าหนดในสัญญา

1. การพิจารณาจัดสรรทุนจากแหล่งทุนตามการ

เปล่ียนแปลงและการปรับโครงสร้างของกระทรวง

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ยังไม่มี

ความชัดเจน 2. หัวหน้าโครงการวิจัย ไม่ด าเนินงาน

วิจัยตามแผนท่ีก าหนดไว้ในสัญญาโครงการวิจัย

ตัวช้ีวัดกิจกรรมควบคุม:

การสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  (Social & Commercial – STI Impact)

1. สร้าง platform เพ่ือรองรับผู้ประกอบการ โดย

มอบให้หน่วยพัฒนาผู้ประกอบการท าหน้าท่ีแนะน า 

และติดตามผู้ประกอบการท่ีเข้ามารับบริการ 2. มี

การเขียนเอกสารข้ันตอนการปฏิบัติงานในการ

แนะน า และติดตามผู้ประกอบการ 3. มีการ

ประชาสัมพันธ์เชิงรุก เช่น ออกบูธประชาสัมพันธ์

ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ (กระทรวงอว., ธนาคาร

ออมสิน เป็นต้น) และเอกชน (หอการค้าจังหวัด, BIZ

 Club เป็นต้น)
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21 หน่วยงาน: ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) (3090000)

 E 
ระดับคะแนนการเข้าร่วมกิจกรรม (ข้ันตอน Milestone : 1.ประชุมวางแผนกลยุทธ์

การด าเนินงานให้บริการในรูปแบบใหม่ (New Normal) 2.จัดเตรียมแผนการด าเนินงาน

ให้บริการตามแผน 3.ด าเนินงานตามแผนงาน 4.ประเมินผลการด าเนินงานตามแผน 

ประเมินผลความความพึงพอใจ 5.ติดตามและสรุปผลการด าเนินงาน)

1 2 3 5 คะแนน

จ านวนผู้เข้ารับบริการ 8500 8500 7700 7700 คน

22 หน่วยงาน: โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (4020000)

M 

มีระบบ Monitor Daily Software เพ่ือ Alert Transection ไปยัง Admin ใน

การแก้ไขระบบทันที (ข้ันตอน Milestone : 1.Admin รับรายงานปัญหา Monitor 

Daily จากระบบรายวัน 2.วิเคราะห์ปัญหาจากรายงานการ Monitor Daily 3.แก้ไข

ปัญหาท่ีเกิดข้ึนเพ่ือให้ระบบใช้งานได้ตามปกติ 4.ตรวจสอบการใช้งานของระบบและ

ก ากับติดตาม 5.อบรมการแก้ไขปัญหาระบบให้ทีมผู้ดูแลระบและทีมสารสนเทศทาง

การแพทย์)

5 5 5 5 คะแนน

อัตราการแก้ไขปัญหา Transection ภายในเวลาไม่เกิน 10 นาที 100 100 100 100 ร้อยละ

23  H 

สามารถจัดทีมแพทย์และพยาบาลออกตรวจได้ครบและตรงตามเวลา ระยะเวลา

รอคอยเฉล่ีย 60 นาที/คน (ข้ันตอน Milestone : 1.จัดต้ังศูนย์รับเร่ืองข้อร้องเรียนของ

โรงพยาบาลเพ่ือรับเร่ืองร้องเรียนและบริหารจัดการเร่ืองร้องเรียนท้ังหมด 2.วิเคราะห์

รายงานข้อร้องเรียนและออกแบบระบบเพ่ือด าเนินการบริหารจัดการ 3.พัฒนาระบบรับ

เร่ืองร้องเรียนและระบบบริหารจัดการข้อร้องเรียนของโรงพยาบาล 4.มีการอบรมด้านการ

ให้บริการและพฤติกรรมบริการของบุคลากรภายในโรงพยาบาล 5.ก ากับติดตามข้อ

ร้องเรียนและความพึงพอใจของผู้รับบริการ)

5 5 5 5 คะแนน

1รายงานข้อร้องเรียนจากผู้ร้องเรียนจากผู้รับบริการลดลง 20 40 60 80 ร้อยละ

2.ความพึงพอใจผู้รับบริการเพ่ิมข้ึน 40 60 80 100 ร้อยละ

3.ระบบตอบกลับข้อร้องเรียนไปยังผู้รับบริการภายใน 3 วัน 20 40 80 90 ร้อยละ

การสร้างความผูกพันกับวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (North-Eastern Culture Engagement)

 - ไม่มี

ตัวช้ีวัดความเส่ียง (KRI):

1.มีการจัดต้ังศูนย์รับเร่ืองร้องเรียน เพ่ือรับเร่ืองร้องเรียน

และบริหารจัดการจากช่องทางต่าง ๆ ดังน้ี LINE 

Alert,Website,Facebook,โทรศัพท์,ใบรับเร่ืองร้องเรียน

 2.เพ่ิมอัตราก าลังพยาบาลคัดกรอง เพ่ิมแพทย์ในจุด

บริการเวชปฏิบัติท่ัวไป และแพทย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน 3.

ขยายเวลาการให้บริการ OPD (Ningt OPD 

16.00-24.00) 4.ปรับปรุงระบบ Logistic ภายใน

โรงพยาบาล 5.เพ่ิมจุดให้บริการโรงพยาบาล สาขาเดอะ

มอลล์นครราชสีมา (เปิดบริการ 25 ธ.ค.2562)

ความเสียหายจากระบบสารสนเทศทางการ

แพย์ขัดข้อง

1.Transection ของระบบเพ่ิมข้ึน เน่ืองจาก

ผู้รับบริการเพ่ิมข้ึน ท าให้ระบบสารสนเทศช้า 2.

อุปกรณ์ Hardware support server บางส่วนเร่ิม 

Expire ตามอายุการใช้งาน

ตัวช้ีวัดกิจกรรมควบคุม:

ตัวช้ีวัดความเส่ียง (KRI):

1.การ Monitor Daily Report ของระบบทุกวัน 2.

ระบบการ Alarm alert มายัง Admin ผู้ดูแลระบบ 

เพ่ือแก้ไขปัญหา Transection ทันที 3.การจัดท า

ความร่วมมือการันตี Remote เพ่ือ Support 

Hardware ก่อน Expire ให้อุปกรณ์ใช้งานได้

ตามปกติ 4.ระบบสารสนเทศทางการแพทย์ (HosXP)

จ านวนผู้รับบริการไม่เป็นไปตามแผนท่ี

ก าหนด

1. เน่ืองด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้มีมาตรการป้องกัน

การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ควบคุมการจัดกิจกรรมต่างๆ ท าให้ไม่

สามารถด าเนินการได้ตามปกติ 2. พฤติกรรมผู้บริโภค

เปล่ียนไปหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คล่ีคลาย (New Normal)

ตัวช้ีวัดกิจกรรมควบคุม:

ตัวช้ีวัดความเส่ียง (KRI):

1. จัดประชุมหารือเพ่ือวางแผนกลยุทธ์การ

ด าเนินงาน 2. ก าหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมให้

สอดคล้องกับ Nee Normal 3. ประชาสัมพันธ์สร้าง

การรับรู้ขององค์กรในทุกช่องทาง

การร้องเรียนจากผู้รับบริการผู้ป่วยนอก (รอ

นาน)

1.จ านวนผู้รับบริการผู้ป่วยนอกเพ่ิมข้ึน ปี 2561 

จ านวน 342,495 คน และปี 2562 จ านวน 399,528

 คน 2.มีระบบบริการเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากการเปิด

ให้บริการของอาคารศุนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ 

เม่ือ 16 ธ.ค.2562

ตัวช้ีวัดกิจกรรมควบคุม:
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ช่ือความเส่ียง สาเหตุความเส่ียง ตัวช้ีวัด

เป้าหมายตัวช้ีวัด
หน่วยนับ

ประเมิน

ความเส่ียง
ยุทธศาสตร์/

ล าดับ
วิธีการจัดการความเส่ียง

24 หน่วยงาน: ส่วนบริหารสินทรัพย์ (0021700)

E

ระดับความส าเร็จการบริหารและการจัดหาผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาด าเนิน

ธุรกิจในมหาวิทยาลัยเพ่ิมข้ึน (ข้ันตอน Milestone : 1.จัดท าฐานข้อมูลสินทรัพย์ของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และฐานข้อมูลผู้ประกอบการภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 2.ประกาศจัดหาผู้ประกอบการรายใหม่ให้เข้ามาด าเนินธุรกิจภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เพ่ิมข้ึน โดยด าเนินการตามกระบวนจัดหาผู้ประกอบการ ได้แก่ ได้แก่ ส ารวจพ้ืนท่ี, เสนอรูปแบบ

การพัฒนาพ้ืนท่ี/ทดสอบ, ท าสัญญา, ช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ/ค่าบ ารุงล่วงหน้า ท้ังน้ี ข้ึนอยู่กับ

รูปแบบและเง่ือนไขข้อตกลงท่ีท าไว้ร่วมกันกับมหาวิทยาลัย 3.การจัดเตรียมสถานท่ี/ปรับปรุง

พัฒนาตกแต่งสถานท่ีร้านค้าตามเวลาท่ีก าหนด และตามเง่ือนไขข้อตกลงท่ีท าไว้ร่วมกันกับ

มหาวิทยาลัย ตลอดจนควบคุม ดูแล การให้บริการของผู้ประกอบการรายเดิมให้เป็นไปตาม

ข้อก าหนดหรือตามสัญญาท่ีได้ท าร่วมกัน และประสานการใช้บริการสถานท่ีกับหน่วยงานภายนอก

 ตลอดจนการประเมินผลการให้บริการ 4.ควบคุมดูแลการจัดเก็บรายได้จากการใช้บริการสถานท่ี

ตามประกาศอัตราค่าบริการ ให้ตรงตามระยะเวลาท่ีก าหนด 5.สรุปผลรายรับท่ีเกิดจากการบริหาร

สัญญาการใช้บริหารสถานท่ี และจากการใช้บริการสถานท่ีภายในมหาวิทยาลัยแก่บุคคลและ

หน่วยงานภายนอก)

1 2 3 5 คะแนน

1. มีผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาด าเนินธุรกิจภายในมหาวิทยาลัยเพ่ิมข้ึน 1 2 3 0 ร้าน

2. มีรายได้จากการจัดเก็บค่าบ ารุงการใช้สถานท่ีเพ่ิมข้ึน 0 0 0 5 ร้อยละ

25 หน่วยงาน: ส่วนแผนงาน (0020700)

E

การสร้างความเข้าใจถึงแนวทางและหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณและ

กองทุนของมหาวิทยาลัยร่วมกับส านักงบประมาณ (ข้ันตอน Milestone : 1.จัดท า

รายละเอียดเงินนอกงบประมาณและหลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายเงินกองทุนของ

มหาวิทยาลัย 2.หารือท าความเข้าใจร่วมกันระหว่างฝ่ายการเงินฯและฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ 3.

หารือเพ่ือสร้างความเข้าใจแก่เจ้าหน้าท่ีและผู้บริหารของส านักงบประมาณ 4.หารือเพ่ือ

สร้างความเข้าใจแก่เจ้าหน้าท่ีและผู้บริหารของส านักงบประมาณ)

2 2 4 5 คะแนน

มีการด าเนินงานครบทุกหัวข้อและมีผลการด าเนินงานเป็นไปตามแผนท่ีก าหนด 50 80 80 100 ร้อยละ

ตัวช้ีวัดความเส่ียง (KRI):

1.ประกาศคัดเลือก/สรรหาผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามา

ด าเนินธุรกิจภายในมหาวิทยาลัยเพ่ิมข้ึน 2.จัดเตรียมสถานท่ีให้

เหมาะสมในช่วงสถานการณ์โควิด 19 เพ่ือสร้างความม่ันใจให้

บุคลากร นักศึกษามาใช้บริการร้านอาหาร/เคร่ืองด่ืม ร้านค้า

เหมือนเดิม 3.ส่ือสาร ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร 

และนักศึกษารับทราบม่ันใจในการเข้าไปใช้บริการร้านอาหาร/

เคร่ืองด่ืม ร้านค้าเหมือนเดิม 4. มีมาตรการการท่ีชัดเจน 

นอกเหนือจากค่าปรับ โดยระบุเง่ือนไข เพ่ิมเติมกรณีท่ีช าระ

เงินล่าช้ามากกว่า 3 เดือน ติดต่อกัน “อาจจะไม่ต่อสัญญาให้”

ตัวช้ีวัดกิจกรรมควบคุม:

ตัวช้ีวัดความเส่ียง (KRI):

การจัดเก็บรายได้ไม่เป็นไปตามแผน 1. จ านวนผู้ประกอบการรายเดิมบางรายยังไม่พร้อมท่

จะเข้ามาเปิดร้านบริการ เน่ืองสถานการณ์โควิด 19 

ยังไม่คล่ีคลาย โดยมีการปรับลดหรือการงดเว้นค่า

บ ารุงการใช้สถานท่ี 2. ผู้ประกอบการบางรายยังไม่

ช าระเงินค่าบ ารุงสถานท่ีหรือช าระไม่ตรงตามเวลาท่ี

ก าหนด3. บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกเข้ามาใช้

สถานท่ีบริเวณภายในมหาวิทยาลัยส าหรับจัดกิจกรรม

ต่างๆ ลดลง เน่ืองจากสถานการณ์โควิด 19

ตัวช้ีวัดกิจกรรมควบคุม:

การบริหารงานท่ีน าสมัย เป็นธรรม และการสร้างระบบนิเวศแห่งคุณภาพ (Smart Management, Good Governance and Quality Ecosystem)

การน าข้อมูลสถานะทางการเงินและเงิน

เหลือจ่ายของมหาวิทยาลัยมาประกอบการ

พิจารณาจัดสรรงบประมาณ

ตามท่ีพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตราท่ี 

25 ก าหนดให้การย่ืนค าขอต้ังงบประมาณอย่างน้อยต้องแสดง

วัตถุประสงค์ แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินนอก

งบประมาณ และเงินเหลือจ่ายของหน่วยงาน และให้จัดส่ง

รายงานเก่ียวกับเงินนอกงบประมาณ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ

ท่ีก าหนด เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ 

เน่ืองจากวิธีการน าเสนอข้อมูลงบการเงินของแต่ละหน่วยงานมี

ความแตกต่างกัน เจ้าหน้าท่ีของส านกงบประมาณอาจมีความ

เข้าใจคลาดเคล่ือนจึงส่งผลต่อการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ

สร้างความเข้าให้ผู้บริหารและส านักงบประมาณหลักเกณฑ์

การน าเงินนอกงบประมาณและกองทุนของมหาวิทยาลัยมาใช้
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ช่ือความเส่ียง สาเหตุความเส่ียง ตัวช้ีวัด

เป้าหมายตัวช้ีวัด
หน่วยนับ

ประเมิน

ความเส่ียง
ยุทธศาสตร์/

ล าดับ
วิธีการจัดการความเส่ียง

26 หน่วยงาน: หน่วยประสานงาน มทส.กทม. (0021200)

M

มีงบประมาณจัดสรรในการจ้างเหมาบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศประจ าหน่วยงาน

รายปี (ข้ันตอน Milestone : 1.ติดต่อบริษัทฯ / ช่างเคร่ืองปรับอากาศ เพ่ือจัดท าใบเสนอ

ราคาจ้างเหมาบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศประจ าหน่วยงานรายปี 2.เสนอเร่ืองการจ้าง

เหมาบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศประจ าหน่วยงานรายปีให้มหาวิทยาลัยฯ เพ่ือการ

พิจารณา 3.ด าเนินการบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศประจ าหน่วยงานตลอดปีงบประมาณ

 4.ตรวจรับผลการด าเนินงานเป็นระยะ 5.ความส าเร็จของงานได้ตามวัตถุประสงค์)

1 2 3 5 คะแนน

ร้อยละของความส าเร็จในการจ้างเหมาบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศประจ า

หน่วยงานรายปี

0 0 100 0 ร้อยละ

27 หน่วยงาน: สุรสัมมนาคาร (4000200)

H 

ระดับความส าเร็จของการป้องกันข้อผิดพลาดการรับ-จ่าย เงิน (ข้ันตอน Milestone :

 1.แต่งต้ังคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง 2.ด าเนินการตามมติคณะกรรมการสอบ

ข้อเท็จจริง 3.พิจารณาคัดเลือกบุคลากรมาปฏิบัติหน้าท่ีให้ตรงตามคุณลักษณะเฉพาะ

ต าแหน่ง 4.ปรับปรุงระบบการท างานให้มีประสิทธิมากย่ิงข้ึน โดยปิดช่องทางการทุจริงทุก

ช่องทาง 5.ก าหนดให้มีผู้ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงิน ทุกวัน)

1 1 2 5 คะแนน

ร้อยละการทุจริตลดลง 90% 0 30 70 90 ร้อยละ

28 หน่วยงาน: ส่วนการเงินและบัญชี (0020400)

 M 

ระดับความส าเร็จแผนการหมุนเวียนการท างานแทนกันภายในงาน (ข้ันตอน 

Milestone : 1.ประชุมคณะท างานบริหารความเส่ียงหน่วยงานเพ่ือก าหนดงานท่ีให้มีการ

ทดสอบการปฏิบัติงานแทนกัน 2.ร่างเสนอแผนการหมุนเวียนการท างานแทนกันภายใน

งาน 3.ด าเนินการตามแผนการหมุนเวียนการท างาน 4.ติดตามและให้มีการสอบทานการ

ท างานแทนกัน 5.สรุปผลการด าเนินงานและรายงานแจ้งหัวหน้าหน่วยงาน)

1 2 4 5 คะแนน

มีแผนและมีการด าเนินงานหมุนเวียนการท างานาภายในส่วนการเงินและบัญชี 25 25 25 25 ร้อยละ

การผิดพลาดทางการเงินและบัญชี 1. พนักงานมีความโลภ 2. พนักงานไม่มีความช านาญ

ในการบันทึกบัญชี 3. ระบบการบริหารจัดการด้าน

การเงิน-บัญชี (รับ-จ่าย) มีช่องทางให้ทุจริต ไม่รัดกุม 

4. ขาดการตรวจสอบ

ตัวช้ีวัดกิจกรรมควบคุม:

ตัวช้ีวัดความเส่ียง (KRI):

1. สร้างจิตส านึกในการปฏิบัติงาน 2. คัดเลือกพนักงานท่ีมี

คุณสมบัติเฉพาะท่ีตรงและเหมาะสมกับต าแหน่งงานท่ีต้องการ

 3. จัดท าระบบบริหารจัดการด้านการเงิน-บัญชี (รับ-จ่าย) ให้

มีความรัดกุมรอบคอบ ปิดช่องทางในการทุจริต 4. จัดให้มี

ผู้ตรวจสอบรายได้-รายจ่ายทุกวัน

ขาดความต่อเน่ืองของการท างานจากการ

ขาดบุคลากรท่ีสามารถท างานทดแทนกันได้

1. งานไม่ต่อเน่ืองจากการขาดผู้ปฏิบัติงานกระทันหัน 

2. ขาดการเตรียมการปฎิบัติงานทดแทน 3. SOP ไม่

ชัดเจน ท าให้ผู้ท่ีปฏิบัติงานแทนหรือผู้ท่ีมาแทนไม่

สามารถด าเนินการได้

ตัวช้ีวัดกิจกรรมควบคุม:

ตัวช้ีวัดความเส่ียง (KRI):

1. ท าแผนให้มีการหมุนเวียนการท างานแทนกัน

ภายในงาน 2. ทบทวน ปรับปรุง SOP พร้อมท้ังจัด

ให้มีการทดสอบการปฏิบัติ 3. ท าแผนการหมุนเวียน

การท างานภายในส่วนการเงินและบัญชี

ตัวช้ีวัดกิจกรรมควบคุม:

ตัวช้ีวัดความเส่ียง (KRI):

1. กรณีเคร่ืองปรับอากาศไม่เย็นเน่ืองจากอุปกรณ์กรอง

น้ าอุดตัน เจ้าหน้าท่ีประจ าหน่วยงานสามารถด าเนินการ

แก้ไขได้ในบางห้องประชุม 2. กรณีเคร่ืองปรับอากาศไม่

อยู่ในสภาพใช้งานได้ เน่ืองจากสาเหตุอ่ืน หน่วยงานจะ

ติดต่อช่างเคร่ืองปรับอากาศเข้ามาตรวจสอบและจัดท าใบ

เสนอราคาไปยังมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณาจ้าง

ซ่อมแซมและบ ารุงรักษา ต่อไป 3. ด าเนินการจ้างเหมา

บ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศประจ าปี

เคร่ืองปรับอากาศประจ าหน่วยประสานงาน

 มทส.กทม.ขาดการดูแลบ ารุงรักษา

เน่ืองจากหน่วยประสานงาน มทส.กทม. เป็นหน่วยงาน

สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ซ่ึงมีสถานท่ีต้ังอยู่ ณ 

กรุงเทพมหานคร ท าให้การขอใช้บริการด้านการซ่อมแซม 

บ ารุงรักษา สินทรัพย์ต่างๆของหน่วยงานไม่ได้รับความ

สะดวกรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างย่ิงเคร่ืองปรับอากาศ

ประจ าหน่วยงาน ซ่ึงมีจ านวน 8 เคร่ือง หากเกิดกรณี

ขัดข้องก็ไม่มีช่างประจ าเข้ามาดูแลตรวจสอบและแก้ไขได้

อย่างทันท่วงที
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ช่ือความเส่ียง สาเหตุความเส่ียง ตัวช้ีวัด

เป้าหมายตัวช้ีวัด
หน่วยนับ

ประเมิน

ความเส่ียง
ยุทธศาสตร์/

ล าดับ
วิธีการจัดการความเส่ียง

29 หน่วยงาน: โครงการจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอน (0021800)

 E 

บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการใช้โปรแกรมด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ และท่ี

เก่ียวข้อง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถน าความรู้/ข้อมูลท่ีได้รับการฝึกอบรมมา

ประยุกต์ใช้หน่วยงานได้อย่างถูกต้อง (ข้ันตอน Milestone : 1.ศึกษาค้นคว้ารายละเอียด

เบ้ืองต้น ในรายการความจ าเป็น และเร่งด่วนตามล าดับความส าคัญของการด าเนินงานตาม

ข้อก าหนด กฎ ระเบียบส าหรับสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 2.รวบรวมข้อมูล ประเมินความ

จ าเป็น และความคุ้มค่า คุ้มทุน ในการน ามาใช้ประโยชน์ในระยะยาว 3.ประชุมหารือ

คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ผู้เช่ียวชาญ และท่ีเก่ียวข้อง 4.ก าหนดแผนปฏิบัติการ

ด าเนินงานตามล าดับความส าคัญเร่งด่วน และจัดท าแผนการฝึกอบรม/สัมมนา ท่ีเก่ียวข้อง 5.

ด าเนินงานฝึกอบรม/สัมมนา ตามแผนปฏิบัติการ และฝึกปฏิบัติจริง 6.ประเมินผลการอบรม/การ

ข้ึนทะเบียน/การได้รับใบอนุญาตประจ าตัวบุคคล)

1 2 4 5 คะแนน

1) บุคลากรต้องมีความรู้ ความสามารถในการใช้โปรแกรมด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ และท่ี

เก่ียวข้อง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่น้อยกว่า 3 โปรแกรม ได้แก่ 1. โปรแกรม Monte 

Carlo N-particle; MCNP 2. โปรแกรมเขียนแบบ/ออกแบบช้ินส่วนเคร่ืองกล (Solid 

Work) 3. โปรแกรมออกแบบงานอาคารและส่ิงก่อสร้าง (Autodesk Revit)

0 0 1 2 โปรแกรม

30 หน่วยงาน: ส านักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (0030100)

M

การตรวจติดตามการปฏิบัติงานตาม กฎ ระเบียบ ในคู่มือการปฏิบัติงานท่ีเป็น

มาตรฐาน (Standard Operating Procedure : SOP) (ข้ันตอน Milestone : 1.จัดท า 

(ร่าง) คู่มือการปฏิบัติงานท่ีเป็นมาตรฐาน (Standard Operating Procedure : SOP) 2.ประชุมแลกเปล่ียน

ความคิดเห็นต่อคู่มือการปฏิบัติงานท่ีเป็นมาตรฐาน (Standard Operating Procedure : SOP) 3.

ด าเนินการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานท่ีเป็นมาตรฐาน (SOP) ฉบับสมบูรณ์ 4.คณะท างานตรวจสอบภายใน

ประจ าหน่วยงานจัดท า Checklist เพ่ือตรวจติดตามการปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ ในคู่มือการปฏิบัติงานท่ี

เป็นมาตรฐาน (Standard Operating Procedure : SOP) 5.คณะท างานตรวจสอบภายในประจ า

หน่วยงานด าเนินการตรวจการปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ ในคู่มือการปฏิบัติงานท่ีเป็นมาตรฐาน (Standard

 Operating Procedure : SOP) และน าผลจากการตรวจสอบมาปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานและคู่มือ

การปฏิบัติงานท่ีเป็นมาตรฐาน (Standard Operating Procedure : SOP))

1 2 4 5 คะแนน

ตัวช้ีวัดกิจกรรมควบคุม:

เจ้าหน้าท่ีประจ าโครงการฯ มีความรู้ความ

เข้าในการใช้โปรแกรมเฉพาะด้านเทคโนโลยี

นิวเคลียร์ และท่ีเก่ียวข้องไม่เพียงพอ

การด าเนินงานของหน่วยงานท่ีใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี

นิวเคลียร์ จ าเป็นต้องใช้องค์ความรู้ในหลากหลายสาขาวิชา

 และน ามาประยุกต์ใช้ร่วมกัน ท่ีส าคัญ คือ บุคลากรใน

หน่วยงานต้องสามารถด าเนินงาน จัดการในส่วนน้ัน ได้

ภายในงานท่ีรับผิดชอบ และอย่างมีประสิทธิภาพ และ

ปลอดภัย ซ่ึงปัจจุบันโครงการฯ ยังมีความรู้ ความช านาญ

ไม่เพียงพอ และมีความจ าเป็นเร่งด่วน ได้แก่ 1) โปรแกรม

การศึกษาการกระเจิงของรังสีและอนุภาค เพ่ือสร้าง

แบบจ าลองปรากฎการณ์ทางฟิสิกส์ และการค านวณ

ปริมาณการแผ่รังสี (Monte Carlo N-Particle; MCNP) 2)

 โปรแกรมการออกแบบงานอาคารและส่ิงก่อสร้าง 

(Autodesk Revit) 3) โปรแกรมการเขียนแบบ/ออกแบบ

ช้ินส่วนเคร่ืองกล 3 มิติ (Solid Work)

1. ศึกษาค้นคว้ารายละเอียดเบ้ืองต้น ในรายการความจ า

เป็น และเร่งด่วนตามล าดับความส าคัญของการ

ด าเนินงานตามข้อก าหนด กฎ ระเบียบส าหรับสถาน

ประกอบการทางนิวเคลียร์ 2. รวบรวมข้อมูล 

ประเมินผลความจ าเป็น และความคุ้มค่า คุ้มทุน ในการ

น ามาใช้ประโยชน์ในระยะยาว 3. ประชุมหารือ

คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ผู้เช่ียวชาญ และท่ี

เก่ียวข้อง 4. ก าหนดแผนปฏิบัติการด าเนินงานตามล าดับ

ความส าคัญเร่งด่วน และจัดท าแผนการฝึกอบรม/สัมมนา

 ท่ีเก่ียวข้อง 5. ด าเนินงานฝึกอบรม/สัมมนา ตาม

แผนปฏิบัติการและฝึกปฏิบัติจริง 6. ประเมินผลการ

อบรม/การข้ึนทะเบียน/การได้รับใบอนุญาตประจ าตัว

บุคคล

ความผิดพลาดจากการปฏิบัติงานท่ีไม่

เป็นไปตามกฎ ระเบียบท่ีก าหนดไว้

1) พนักงานบางส่วนขาดความเข้าใจในด้านกฎ 

ระเบียบ ข้อบังคับ พระราชบัญญัติ และประกาศ ท่ี

เก่ียวข้องกับงานท่ีได้รับมอบหมาย

2) คู่มือการปฏิบัติงานท่ีเป็นมาตรฐาน (Standard 

Operating Procedure : SOP) ของส านักงานสภา

มหาวิทยาลัยไม่เป็นปัจจุบัน

1) ศึกษากฎ ระเบียบ ท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน

2) อบรมทักษะการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานท่ีเป็น

มาตรฐาน (SOP)

3) ทบทวน และปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานท่ีเป็น

มาตรฐาน (SOP) ของส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

ให้ครบถ้วนและทันสมัย

4) แลกเปล่ียนเรียนรู้การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานท่ี

เป็นมาตรฐาน (SOP) ภายในส านักงานสภา

มหาวิทยาลัย

5) จัดท า Checklist ตรวจติดตามการปฏิบัติงาน

ตามกฎ ระเบียบ คู่มือการปฏิบัติงานท่ีเป็นมาตรฐาน

 (SOP) เพ่ือปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงาน

ตัวช้ีวัดกิจกรรมควบคุม:

ตัวช้ีวัดความเส่ียง (KRI):
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ช่ือความเส่ียง สาเหตุความเส่ียง ตัวช้ีวัด

เป้าหมายตัวช้ีวัด
หน่วยนับ

ประเมิน

ความเส่ียง
ยุทธศาสตร์/

ล าดับ
วิธีการจัดการความเส่ียง

การปฏิบัติงานของบุคลากรในส านักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นไปตามคู่มือการ

ปฏิบัติงานท่ีเป็นมาตรฐาน และสอดคล้องกับกฏ ระเบียบ ข้อบังคับ 

พระราชบัญญัติ และประกาศ ท่ีเก่ียวข้อง
หมายเหตุ 1) มีงานหลักท่ีพิจารณาท้ังหมด 3 งาน (ให้น้ าหนักเท่ากัน) 2) ถ้าการท างานไม่

ผิดพลาด (3 งาน ท าตามกฎ ระเบียบท้ังหมด) KRI คิดเป็น 00% ของแต่ละไตรมาส (25% ของท้ัง

ปี) 3) ถ้าการท างานผิดพลาด 1 งาน (2 งาน ท าตามกฎ ระเบียบท้ังหมด) KRI คิดเป็น 66.67% 

ของแต่ละไตรมาส (16.67% ของท้ังปี) 4) ถ้าการท างานผิดพลาด 2 งาน (1 งาน ท าตามกฎ 

ระเบียบท้ังหมด) KRI คิดเป็น 33.33% ของแต่ละไตรมาส (8.33% ของท้ังปี) 5) ถ้าการท างาน

ผิดพลาด 3 งาน (ไม่มีงานท่ีท าตามกฎ ระเบียบท้ังหมด) KRI คิดเป็น 0% ของแต่ละไตรมาส (0% 

ของท้ังปี)

25 50 75 100 ร้อยละ

31 หน่วยงาน: ศูนย์คอมพิวเตอร์ (3040000)

 E 

ระดับความส าเร็จของการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการสามารถใช้งาน

สัญญาณเครือข่ายไร้สายได้อย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ (ข้ันตอน Milestone

 : ...

2 3 4 5 คะแนน

ร้อยละคุณภาพของระดับสัญญาณเครือข่ายไร้สายในพ้ืนท่ีกลุ่มอาคารหอพัก

นักศึกษา S13 S16 S18 และกลุ่มอาคารส านักงานบางส่วน

50 70 80 100

32 หน่วยงาน: ศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (3020000)

H

มีการก าหนดผู้รับผิดชอบและก าหนดกรอบเวลาในการด าเนินการแล้วเสร็จ พร้อม

ติดตามการปฏิบัติงานเป็นระยะ ๆ (ข้ันตอน Milestone : 1.แต่งต้ังคณะกรรมการ

ด าเนินการโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพพ้ืนฐาน เพ่ือให้ได้

มาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพตาม พระราชบัญญัติเช้ือโรคและพิษ จากสัตว์ พ.ศ.

2558 ส าหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจ านวน 5 คณะ 2.บริษัทท่ีได้รับการ

ประมูลเข้าด าเนินการก่อสร้างตามงวดงาน/สัญญา 3.บริษัทส่งมอบงานและทดสอบการใช้

งาน 4.คณะกรรมการตรวจรับฯ ด าเนินการตรวจรับตามงวดงาน/สัญญา 5.เปิดให้บริการ

ใช้งานด้านการเรียนการสอน งานวิจัยแก่คณาจารย์ นักศึกษาและนักวิจัย)

1 2 3 5 คะแนน

มีการแต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือก าหนดความรับผิดชอบ ดังน้ี ก าหนด TOR จัดซ้ือ 

จัดจ้าง ตรวจรับ

20 40 60 80 ร้อยละ

วางแผนการจัดท าแบบแปลนปรับปรุงให้เร็วช้ึน

คุณภาพของสัญญาณเครือข่ายไร้สายยังมี

ประสิทธิภาพไม่เพียงพอและไม่ครอบคลุม

พ้ืนท่ีการใช้งาน

อุปกรณ์ขยายสัญญาณเครือข่ายไร้สายมีไม่เพียงพอต่อ

การใช้งาน

ตัวช้ีวัดกิจกรรมควบคุม:จัดหาอุปกรณ์ วางแผน ออกแบบ การติดต้ังชุด

กระจายสัญญาณให้ครอบคลุมและท่ัวไป

ตัวช้ีวัดความเส่ียง (KRI):

ความล่าช้าของการจัดซ้ือจัดจ้างกับบริษัท การจัดท าแบบแปลนปรับปรุงใช้เวลานานเกินไป ตัวช้ีวัดกิจกรรมควบคุม:

ตัวช้ีวัดความเส่ียง (KRI):

ตัวช้ีวัดความเส่ียง (KRI):
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ช่ือความเส่ียง สาเหตุความเส่ียง ตัวช้ีวัด

เป้าหมายตัวช้ีวัด
หน่วยนับ

ประเมิน

ความเส่ียง
ยุทธศาสตร์/

ล าดับ
วิธีการจัดการความเส่ียง

33 หน่วยงาน: ศูนย์กิจการนานาชาติ (3060000)

 E

ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานของแต่ละงานท่ีเป็นไปตามแผนท่ีวางไว้  
(ข้ันตอน Milestone : 1.ประชุมเพ่ือระดมความคิดเห็นเพ่ือจัดท าแผนระดับข้ันของความส าเร็จ 

(Milestone) ของงานภายใต้พันธกิจของศูนย์กิจการนานาชาติ ซ่ึงครอบคลุมการด าเนินงานใน

สถานการณ์ไม่ปกติ 2.จัดท าแผนระดับข้ันของความส าเร็จ (Milestone) ของงานภายใต้พันธกิจ

ของศูนย์กิจการนานาชาติ 3.ด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานท่ีได้วางไว้ 4.ติดตาม ตรวจสอบผล

การด าเนินงานโดยเปรียบเทียบกับแผนการด าเนินงานท่ีได้วางไว้ 5.ประเมินผลการด าเนินงาน 

วิเคราะห์ สรุปผล และรายงานต่อคณะกรรมการประจ าศูนย์กิจการนานาชาติ)

1 2 4 5 คะแนน

ผลของการด าเนินงานในแต่ละไตรมาส โดยเปรียบเทียบกับแผนการด าเนินงาน 80 80 80 80 ร้อยละ

34 หน่วยงาน: ศูนย์บรรณสารและส่ือการศึกษา (3010000)

H

ความส าเร็จของการปรับปรุงรูปแบบการให้บริการ  (ข้ันตอน Milestone : 1.ประชุม

หัวหน้าฝ่ายเพ่ือพิจารณาเลือกประเด็นการปรับปรุงรูปแบบการให้บริการ 2.มีแผนการด าเนินงาน

เพ่ือการปรับปรุงการให้บริการ 3.ด าเนินการตามแผนการปรับปรุงรูปแบบการให้บริการ และ

ก าหนดผู้รับผิดชอบ 4.มีการติดตามผลด าเนินการปรับปรุงรูปแบบการให้บริการ 5.ประเมินผลการ

ปรับปรุงรูปแบบการให้บริการ)

1 2 3 5 คะแนน

ผลประเมินการปรับรูปแบบการให้บริการของศูนย์บรรณสารและส่ือการศึกษาจาก

ผู้ใช้บริการ

0 0 0 5 ระดับ

35 หน่วยงาน: ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ (3080000)

 H

ระดับความส าเร็จของการก ากับการด าเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามแผน (ข้ันตอน 

Milestone : …

1 2 3 5 คะแนน

ร้อยละของการด าเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมท่ีก าหนดไว้ 25 50 75 100 ร้อยละ

การด าเนินงานของศูนย์สหกิจศึกษาไม่

เป็นไปตามแผน เน่ืองจากสถานการณ์ไม่ปกติ

1. ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา

เตรียมสหกิจศึกษาลดลง 2.การเกิดสถานการณ์ไม่ปกติ

 เช่น โรคระบาด ภัยธรรมชาติ และเหตุการณ์ความไม่

สงบ ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง

 และส่ิงแวดล้อม ท าให้สถานประกอบการไม่พร้อมรับ

นักศึกษาสหกิจศึกษาเข้าปฏิบัติงาน 3. นักศึกษา/

สถานประกอบการขอยุติการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

กลางคัน

เช่น 1.1 จัดท าคู่มือหรือค าแนะน าให้แก่วิทยากร เพ่ือเตรียมความ

พร้อมในการสอนในรูปแบบออนไลน์ 1.2 การจัดให้มีระบบ 1 user 1

 check in เพ่ือป้องกันการเช็คช่ือเข้าเรียนแทนกัน โดยก าหนดเป็น 1

 อีเมลแอคเคาน์ เช็คช่ือได้เพียง 1 คร้ังเท่าน้ัน 1.3 มีการด าเนินการ

จัดสอบในทุกหัวข้อการเรียนการสอน ภายหลังจากเสร็จส้ินการเรียน

ไปแล้ว 7 วัน 1.4 มีการจัดการเรียนการสอนแบบ real time ผ่าน

การ Live ในส่ือออนไลน์ 2.1 หาสถานประกอบการใหม่ 2.2 

สอบถามสถานประกอบการเดิมเร่ืองความต้องการรับนักศึกษาสหกิจ

ฯ แบบเจาะจงสาขาวิชา 2.3 สอบถามสถานประกอบการท่ีมีเครือข่าย

เร่ืองความต้องการรับนักศึกษาสหกิจฯ และสอบถามคณาจารย์ใน

สาขาวิชาเร่ืองสถานประกอบการท่ีมีความร่วมมือและต้องการจะรับ

นักศึกษาสหกิจศึกษา เป็นต้น

ตัวช้ีวัดกิจกรรมควบคุม:

ตัวช้ีวัดความเส่ียง (KRI):

จัดท าแผนการด าเนินงานโดยครอบคลุมการ

ด าเนินงานท่ีอาจเกิดข้ึนในสถานการณ์ไม่ปกติ

 -จัดท าแผนรูปแบบการให้บริการ

 -ปรับรูปแบบตามความต้องการ

 -ติดตามผลจากผู้ใช้

รูปแบบการให้บริการปรับไม่ทันต่อการ

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ

ข้อจ ากัดไม่สามารถจัดให้บริการได้ตามความต้องการ 

เช่น ความต้องการด้านเทคโนโลยีท่ีทันสมัยข้ึน อาทิ 

ต้องการ IPAD ท่ีเป็นรุ่นใหม่ท่ีสามารถเขียนได้  หรือ

ความต้องการใช้หนังสือประเภทเดียวกันจ านวนมาก 

เป็นต้น (ท่ีมา : แบบส ารวจความพึงพอใจต่อการใช้

งานฯ)

ตัวช้ีวัดกิจกรรมควบคุม:

ตัวช้ีวัดความเส่ียง (KRI):

การด าเนินงานท่ีไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

ตามพันธกิจของศูนย์กิจการนานาชาติ อัน

เน่ืองมาจากผลกระทบจากโรคระบาด

การแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ท่ียังไม่มีวิธีรักษาและ

วัคซีนป้องกัน

ตัวช้ีวัดกิจกรรมควบคุม:

ตัวช้ีวัดความเส่ียง (KRI):
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ช่ือความเส่ียง สาเหตุความเส่ียง ตัวช้ีวัด

เป้าหมายตัวช้ีวัด
หน่วยนับ

ประเมิน

ความเส่ียง
ยุทธศาสตร์/

ล าดับ
วิธีการจัดการความเส่ียง

36 หน่วยงาน: ส่วนประชาสัมพันธ์ (0021000)

H

ระดับความส าเร็จของการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ ติดตามการเกิดภาพลักษณ์เชิงลบ

ทางส่ือสังคมออนไลน์ (ข้ันตอน Milestone : 1.วางแผนในการด าเนินการเฝ้าระวัง 

ตรวจสอบและติดตามการเกิดภาพลักษณ์เชิงลบทางส่ือสังคมออน์ไลน์ 2.ด าเนินงานการ

เฝ้าระวัง ตรวจสอบและติดตามการเกิดภาพลักษณ์เชิงลบทางส่ือสังคมออน์ไลน์ 3.สรุป

และประเมินผลการด าเนินงาน)

1 2 3 5 คะแนน

ความส าเร็จของการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ ติดตามการเกิดภาพลักษณ์เชิงลบทางส่ือ

สังคมออนไลน์

20 40 60 80 ร้อยละ

37 หน่วยงาน: ส่วนทรัพยากรบุคคล

M 

ระดับความส าเร็จตามแผนใน PBM โครงการ (ข้ันตอน Milestone : 1.วางแผนการ

ด าเนินการร่วมกับคณะท างานท่ีเก่ียวข้อง วางก าหนดเวลาท่ีเหมาะสม 2.ติดต่อ

ประสานงานทีมท่ีปรึกษา หรือ ผู้ให้ข้อมูลท่ีเป็นหน่วยงานภายนอกตามแผน 3.จัด

กิจกรรมย่อยได้ตามแผนท่ีระบุ ใน PBM 4.มีผลการด าเนินการในแต่ละกิจกรรมได้ตาม

วัตถุประสงค์ 5.รายงานผลการด าเนินการต่อผู้บริหารท่ีก ากับดูแล)

1 2 3 5 คะแนน

การเล่ือนการนัดหมายของคณะท างาน 2 2 2 2 คร้ัง

38 หน่วยงาน: ส่วนสารบรรณและนิติการ (0020200)

 E 

ระดับความส าเร็จของการแก้ปัญหาจนสามารถใช้งานระบบได้ร้อยละ 100 (ข้ันตอน

 Milestone : 1.มีการประสานกับผู้ดูแลระบบ หรือศูนย์คอมพิวเตอร์ทุกคร้ังท่ีระบบ 

E-OFFICE ขัดข้องจากปัญหา Network 2.มีแผนการด าเนินงานอ่ืนรองรับเม่ือระบบ 

E-OFFICE ขัดข้องจากปัญหา Network เช่น เก็บข้อมูลให้สามารถสืบค้นเอกสารในรูป

กระดาษ และต้นฉบับ หรือสามารถลงทะเบียนรับหนังสือในสมุดทะเบียนรับหนังสือ 3.ใน

การประชุม E-Meeting ทุกคร้ัง ต้องจัดบุคลากรท่ีมีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ ท า

หน้าท่ีดูแลและประสานงานการแก้ไขเม่ือเกิดปัญหาจากระบบ E-OFFICE ขัดข้องจนท าให้

ไม่สามารถประชุมได้ 4.มีการส่งบุคลากรไปอบรมพัฒนาเม่ือศูนย์คอมพิวเตอร์จัดอบรม

ความรู้ 5.มีการประเมินผลสรุปปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน)

1 2 3 5 คะแนน

จ านวนคร้ังท่ีระบบ SUT E-OFFICE ขัดข้องจากปัญหา Network แล้วไม่ได้รับการ

แก้ไขให้ใช้งานระบบได้

0 0 0 0 5

ระบบ SUT E-OFFICE ขัดข้อง ปัญหาจาก NETWORK ตัวช้ีวัดกิจกรรมควบคุม:

ตัวช้ีวัดความเส่ียง (KRI):

1. ประสานกับผู้ดูแลระบบ และศูนย์คอมพิวเตอร์ให้

ด าเนินการแก้ไขปัญหาจนสามารถเข้าไปใช้งานระบบ

ต่าง ๆ ได้ เช่น ระบบรับ-ส่งหนังสือ (B-Office) ระบบ

สืบค้นเอกสาร ระบบ E-Meeting 2. ผู้ใช้งานระบบต้อง

มีแผนรองรับเม่ือเกิดปัญหา เช่น จัดคนท่ีมีความรู้ช่วย

ดูแลขณะใช้งานระบบ มีวิธีการด าเนินงานอ่ืนส ารองใช้

เม่ือเกิดปัญหา

1. มีการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ ติดตาม และรายงาน

สถานการณ์ตามล าดับข้ัน 2. วางแผนเพ่ือเตรียม

ความพร้อมในการด าเนินการต่อความเส่ียงในระดับ

ต่างๆ

วางแผนการท างานล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือนการล่าช้าในการด าเนินงานบางข้ันตอนจาก

แผนท่ีระบุใน PBM

ต้องด าเนินการร่วมกับทีมท่ีปรึกษาและStakeholder 

จ านวนมาก

ตัวช้ีวัดกิจกรรมควบคุม:

ตัวช้ีวัดความเส่ียง (KRI):

การเผยแพร่ข้อมูลผ่านส่ือสังคมออนไลน์ การแสดงความคิดเห็นส่วนบุคคล ผ่านส่ือสังคมออน์

ไลน์ทุกรูปแบบท่ีส่งผลกระทบต่อคุณธรรม จริยธรรม

และภาพลักษณ์ ในเชิงลบต่อมหาวิทยาลัย

ตัวช้ีวัดกิจกรรมควบคุม:

ตัวช้ีวัดความเส่ียง (KRI):
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วิธีการจัดการความเส่ียง

39 หน่วยงาน: ส่วนพัสดุ (0020600)

 E 

มีการติดตามเร่งรัดหน่วยงานให้จัดส่งใบขอให้จัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ และรายงานผล

การด าเนินงานทุกไตรมาส (ข้ันตอน Milestone : เช่น 1. จัดท าหนังสือเร่งรัดหน่วยงาน

ให้จัดส่งใบขอให้จัดซ้ือจัดจ้างพัสดุให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาท่ีก าหนด 2. ประสาน

แจ้งหน่วยงานทางโทรศัพท์ หรือพบปะพูดคุยกันโดยตรง 3. ให้ค าปรึกษาและแนะน า

หน่วยงานเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้าง  4. ติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงานในทุกข้ันตอนของ

พนักงานส่วนพัสดุให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาท่ีก าหนด 5. แจ้งหน่วยงานเพ่ือให้เร่ง

ด าเนินการจัดส่งใบขอให้จัดซ้ือจัดจ้างพัสดุในรายการครุภัณฑ์และจ้างปรับปรุงส่ิงก่อสร้าง

ให้ส่วนพัสดุตามกรอบท่ีก าหนด 6. รายงานสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ พร้อมท้ัง

รายงานปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในระหว่างการปฏิบัติงาน เป็นต้น)

1 2 3 5 คะแนน

ระดับความส าเร็จของการได้รับใบขอให้จัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ 70 90 100 100 ร้อยละ

ระดับความส าเร็จของการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุทันตามเวลาท่ีก าหนด 20 40 60 100 ร้อยละ

40 หน่วยงาน: ส่วนอาคารสถานท่ี (0020500)

M
ระดับความส าเร็จในการจัดการและควบคุม Risk Factor (ข้ันตอน Milestone : 1.ร่วม

ประชุมในหน่วยงานเพ่ือวางแผนรับมือกับปัจจัยท่ีส่งผลกระทบกับแผนงานดูแลภูมิทัศน์ในช่วงเร่ิม

ปีงบประมาณ2563 ในไตรมาสแรก 2.ด าเนินการตามรายละเอียดของแผนงานในแต่ละช่วงเดือน 

และ แต่ละสถานการณ์ 3.ติดตาม/บันทึกข้อมูลการปฏิบัติงาน และร่วมประชุมผู้รับจ้าง (ฟาร์ม 

มทส.) เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนท่ียังไม่เป็นไปตามแผนงาน 4.ปรับปรุงแผนปฏิบัติงาน และ

จัดการป้องกัน แก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึน 5.สรุปประเมินผลการปฏิบัติงาน พร้อมเปรียบเทียบผลการ

ด าเนินการ Risk Factor)

1 2 3 5 คะแนน

ร้อยละของความคลาดเคล่ือน ล่าช้าจากแผนปฏิบัติงานPBM ประจ าปี 0 0 0 30 ร้อยละ

41 หน่วยงาน: ส.ส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศ ฯ (MIS)

H

ระดับความส าเร็จของการน านโยบาย/แนวปฏิบัติไปใช้งาน (ข้ันตอน Milestone : 

1.ศึกษาปัญหา/สาเหตุของการท่ีพนักงานลาออกหรือไม่ได้ท าหน้าท่ีในต าแหน่งน้ันแล้ว ยัง

สามารถเข้าใช้งานระบบได้ 2.ศึกษาปัญหา/สาเหตุของการไม่มีบันทึกไว้ว่ามีการติดต้ัง

โปรแกรมระบบงานของมหาวิทยาลัยไปไว้ท่ีเคร่ืองใดบ้าง 3.ระดมสมองเจ้าหน้าท่ี

วิเคราะห์และพัฒนาระบบในหน่วยงาน เพ่ือแนวปฏิบัติร่วมกัน 4.มอบหมายงานให้

เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือเตรียมความพร้อมน านโยบายมาปฏิบัติ 5.น านโยบาย/แนว

ปฏิบัติไปใช้งานจริง)

1 2 3 5 คะแนน

ขาดนโยบาย/แนวปฏิบัติ ในเร่ือง 1. ยกเลิก

บัญชีผู้ใช้งาน เม่ือพ้นสภาพพนักงาน

มหาวิทยาลัย 2. การติดต้ังโปรแกรม

ระบบงานของมหาวิทยาลัยบนเคร่ืองส่วนตัว

1. พนักงานท่ีลาออกหรือไม่ได้ท าหน้าท่ีในต าแหน่งน้ัน

แล้ว ยังสามารถเข้าใช้งานระบบได้ 2. ไม่มีการเก็บ

บันทึกไว้ว่ามีการติดต้ังโปรแกรมระบบงานของ

มหาวิทยาลัยไปไว้ท่ีเคร่ืองใดบ้าง

1. ก าหนดแนวปฏิบัติการยกเลิกบัญชีผู้ใช้ (User) 

เม่ือพ้นสภาพพนักงานมหาวิทยาลัย 2. ก าหนดแนว

ปฏิบัติการการติดต้ังโปรแกรมระบบงานของ

มหาวิทยาลัย เช่น MIS บริหารการเงินการคลัง

ตัวช้ีวัดกิจกรรมควบคุม:

ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบท าให้ผลการปฏิบัติงาน

ดูแลภูมิทัศน์ไม่บรรลุผลส าเร็จตามแผน

1. การเกิดภัยธรรมชาติ เช่น ลมพายุ ฝนตกหนัก ฝน

แล้ง

2. ความเปล่ียนแปลงด้านค่าใช้จ่าย เช่น การปรับข้ึน

ของค่าแรง ค่าเช้ือเพลิง

ตัวช้ีวัดกิจกรรมควบคุม:

ตัวช้ีวัดความเส่ียง (KRI):

1. การเตรียมแผนงานส ารองจากข้อมูลในปีท่ีผ่านมาและเฝ้า

ระวังจากการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยากรณีการ

เกิดลมพายุเพ่ือจัดเตรียม พนักงาน อุปกรณ์เคร่ืองมือให้พร้อม

ปฏิบัติงาน และการเตรียมการจัดการด้านระบบน้ า การดูแล

รักษาในกรณีฝนแล้ง ขาดน้ า 2.ติดตามความเคล่ือนไหวของ

สถานะการณ์การปรับข้ึนค่าแรง ความเปล่ียนแปลงของค่า

น้ ามันเช้ือเพลิง เพ่ือเตรียมการรองรับ เช่น การของบประมาณ

เพ่ิมเติม หรือ การปรับแนวทางการปฏิบัติงาน

การถูกตัดงบประมาณกรณีไม่สามารถจัดซ้ือ

จัดจ้างได้ตามกรอบระยะเวลา

1.หน่วยงานจัดท าค าขอ (ใบขอให้จัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ) 

ไม่ทันตามกรอบระยะเวลาในมาตรการบริหาร

งบประมาณและการคลังท่ีก าหนด 2.รายละเอียด 

คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ผิดพลาด คลาดเคล่ือน

หรือไม่ครบถ้วน 3. กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างมี

ข้ันตอนมากข้ึน เจ้าหน้าท่ีพัสดุมีจ านวนน้อย

ตัวช้ีวัดกิจกรรมควบคุม:

ตัวช้ีวัดความเส่ียง (KRI):

เช่น วิธีการจัดการความเส่ียงในประเด็นสาเหตุท่ี 1 1. ใช้

มาตรการติดตาม เร่งรัดหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ

 รวมท้ังเจ้าหน้าท่ีส่วนพัสดุ อย่างสม่ าเสมอในทุกไตรมาส โดย

ด าเนินการดังน้ี 1.1 จัดท าหนังสือแจ้งเวียนหน่วยงาน 1.2 

ประสานแจ้งหน่วยงานทางโทรศัพท์ 1.3 เชิญมาพบปะพูดคุย

โดยตรงพร้อมให้ค าปรึกษาแนะน าในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับการ

จัดซ้ือจัดจ้าง 2. ท าการตรวจสอบ รวบรวม ข้อมูลสถิติในการ

จัดซ้ือจัดจ้างในรายการงบลงทุน ท าให้ทราบว่าหน่วยงานใดยัง

ไม่ส่งใบขอให้จัดซ้ือจัดจ้าง หรือมีปัญหา อุปสรรค ในการ

ด าเนินงานอย่างไร เป็นต้น
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ร้อยละของการปรับปรุงโปรแกรม MIS บริหารการเงินการคลัง ให้มีการรับ-ส่ง API 

อ้างอิงจากฐานข้อมูลของส่วนทรัพยากรบุคคลว่า รหัสพนักงานน้ีพ้นสภาพพนักงาน

มหาวิทยาลัยแล้วหรือไม่ หากพ้นสภาพจะตัองปรับสถานะการใช้งานระบบหรือยกเลิก

บัญชีผู้ใช้งานน้ันทันที

25 50 75 100 ร้อยละ

ร้อยละของการบันทึกข้อมูลผู้ใช้งานและเคร่ืองท่ีติดต้ังโปรแกรม MIS บริหาร

การเงินการคลัง เช่น MAC Address เพ่ือระบุตัวตนของผู้ใช้งาน

25 50 75 100 ร้อยละ

42 หน่วยงาน: สถานกีฬาและสุขภาพ (0021100)

 E 

ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างอาคารท้ังหมดให้มีความแข็งแรง

และปลอดภัย (ข้ันตอน Milestone : 1.ประชุมคณะท างาน จัดท าแผนการบริหารความ

เส่ียง 2.เสนอแผนบริหารความเส่ียงต่อมหาวิทยาลัย 3.วิเคราะห์ และตรวจสอบรายการท่ี

ต้องปรับปรุง ซ่อมแซม และจัดท าโครงการ 4.ด าเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม 5.สรุปและ

รายงานผลการด าเนินงาน)

2 3 4 5 คะแนน

-ร้อยละความส าเร็จของการปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างอาคารสถานกีฬาฯ 20 40 60 80 ร้อยละ

43 หน่วยงาน: หน่วยตรวจสอบภายใน (0030200)

E

ระดับความส าเร็จการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในออนไลน์ (ข้ันตอน 

Milestone : 1.ประชุมระดมความคิดเห็นเพ่ือก าหนดกรอบการพัฒนาระบบการ

ตรวจสอบภายในออนไลน์ 2.กรอบความต้องการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายใน

ออนไลน์ โดมูลการตรวจสอบด้านการเงินและบัญชี 3.กรอบความต้องการพัฒนาระบบ

การตรวจสอบภายในออนไลน์ โดมูลการตรวจสอบด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 

(ระบบจัดซ้ือจัดจ้าง) 4.ประสานสถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 

เพ่ือพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในออนไลน์ โมดูลการตรวจสอบด้านการเงินและบัญชี

 พร้อมทดสอบการใช้งานระบบ 5.ประสานสถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ

การจัดการ เพ่ือพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในออนไลน์ โมดูลการปฏิบัติตามกฎ 

ระเบียบ (ระบบจัดซ้ือจัดจ้าง) พร้อมทดสอบการใช้งานระบบ)

1 2 3 5 คะแนน

กรอบแนวคิดการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในออนไลน์ 0 0 50 100 ร้อยละ

การพัฒนาระบบการตรวจสอบภายใน

ออนไลน์ไม่เป็นไปตามแผน

ไม่สามารถก าหนดกรอบความต้องการพัฒนาระบบ

การตรวจสอบภายในออนไลน์ได้

ตัวช้ีวัดกิจกรรมควบคุม:

ตัวช้ีวัดความเส่ียง (KRI):

1.ประชุมระดมความคิดเห็นเพ่ือก าหนดกรอบการ

พัฒนาระบบการตรวจสอบภายในออนไลน์

2.ประสานสถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศ

เพ่ือการจัดการ เพ่ือพัฒนาระบบฯ

ความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตพนักงาน ผู้มาใช้

บริการ และความปลอดภัยต่อทรัพย์สิน

1. ผนังเพดาน มีรอยร่ัวของน้ า และฝ้าเพดานร่วง 2. 

ผนังตึกมีรอยแตกร้าว อาจท าให้ตึกทรุดหรือถล่มได้ 3.

 ข้อต่อท่อช ารุด ท าให้มีน้ าร่ัว 4. โครงสร้างอาคารท่ีไม่

แข็งแรงเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของ

มหาวิทยาลัย เช่น อุปกรณ์ออกก าลังกาย เป็นต้น

ตัวช้ีวัดกิจกรรมควบคุม:

ตัวช้ีวัดความเส่ียง (KRI):

1. สังเกตการซึมของน้ าท่ีเพดานเวลามีฝนตก อยู่ให้

ห่างจุดน้ัน ๆ 2. ประสานส่วนอาคารสถานท่ี เพ่ือ

ด าเนินการตรวจสอบ ซ่อมแซมโครงสร้างอาคาร

ท้ังหมด ให้มีความแข็งแรงและปลอดภัย

ตัวช้ีวัดความเส่ียง (KRI):
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ช่ือความเส่ียง สาเหตุความเส่ียง ตัวช้ีวัด

เป้าหมายตัวช้ีวัด
หน่วยนับ

ประเมิน

ความเส่ียง
ยุทธศาสตร์/

ล าดับ
วิธีการจัดการความเส่ียง

44 หน่วยงาน: ฟาร์มมหาวิทยาลัย (4000100)

E

ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนงานสนับสนุนการจัดการเรียนการ

สอนภาคปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีการเกษตร (ด้านการจัดการความเส่ียงเร่ืองโรค

ระบาด) (ข้ันตอน Milestone : 1.พบอาจารย์เจ้าของรายวิชาเพ่ือเตรียมความพร้อมการ

ให้บริการการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการ 2.การเตรียมทรัพยากรด้านการผลิตข้ันพ้ืนฐาน

เพ่ือรองรับการให้บริการสนับสนุนการเรียนการสอนบทปฏิบัติการรายวิชาท่ัวไป วิชา

ปัญหาพิเศษ และวิชาวิทยานิพนธ์ โดยเน้นการปฏิบัติงานตามหลักการการปฏิบัติการท่ีดี

ทางการเกษตร (Good Agricultural Practice : GAP) และคู่มือการปฏิบัติงานมาตรฐาน

ของฟาร์มมหาวิทยาลัย (Standard Operation Procedure) เพ่ือป้องกันโรคระบาด 

และจัดการกับผลกระทบของการเกิดโรคระบาดท้ังในคน สัตว์ และพืช ไม่ให้เกิดผล

กระทบต่อการด าเนินงาน 3.ให้บริการสนับสนุนการเรียนการสอนบทปฏิบัติการตาม

เน้ือหาบทปฏิบัติการของแต่ละรายวิชา 4.ฝึกทักษะนักศึกษาตามหลักการการปฏิบัติการ

ท่ีดีทางการเกษตร (Good Agricultural Practice : GAP) หรือคู่มือการปฏิบัติงาน

มาตรฐานของฟาร์มมหาวิทยาลัย (Standard Operation Procedure) ระหว่างการเรียน

บทปฏิบัติการในแต่ละภาคการศึกษา 5.ประเมินทักษะการปฏิบัติงานของนักศึกษาโดย

คะแนนประเมินทักษะนักศึกษาหลังส้ินสุดการเรียนบทปฏิบัติการและการฝึกทักษะการ

ปฏิบัติการท่ีดีทางการเกษตรหรือปฏิบัติงานตามคู่มือการจัดการมาตรฐานของฟาร์ม 

(Standard Operation Procedure : SOP) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)

1 2 3 5 คะแนน

ร้อยละความส าเร็จของโครงการจากการบริหารความเส่ียงอันเน่ืองมาจากการเกิด

โรคระบาดท้ังในคน สัตว์ และพืช

20 40 70 85 ร้อยละ

ความเส่ียงด้านโรคระบาด ภาวะโรคระบาดในสัตว์หรือพืชก่อให้เกิดความ

เสียหายอย่างมากต่อฟาร์มมหาวิทยาลัย

ตัวช้ีวัดกิจกรรมควบคุม:

ตัวช้ีวัดความเส่ียง (KRI):

ด าเนินการด้านการป้องกันโรคตามแนวทาง

มาตรฐานฟาร์มท้ังสัตว์และพืชอย่างเข้มงวด
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