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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

(Executive Summary) 
 

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และ 

การตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 ก าหนดให้หน่วยตรวจสอบภายในท าหน้าที่สอบทานและให้ความเห็น

เกี่ยวกับระบบการก ากับดูแลกิจการ ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายใน กอปรกับคู่มือ

การบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีสุรนารี ก าหนดให้หน่วยตรวจสอบภายในมีหน้าที่ 

ความรับผิดชอบในการสอบทานการด าเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในและประเมินผล

ความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย จัดท ารายงานผล

การสอบทานและประเมินผลส าเร็จ รวมทั้งน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบนั้น 

หน่วยตรวจสอบภายในจึงได้มีการสอบทานแผนการบริหารความเสี่ยง และแผนการปรับปรุงการควบคุม

ภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีความเชื่อมั่นอย่าง

สมเหตุสมผลว่าการด าเนินกิจกรรมการควบคุมของหน่วยงานมีความเหมาะสม รัดกุม และเชื่อถือได้ ท าให้

มหาวิทยาลัยสามารถควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  โดยใช้ระยะเวลาในการด าเนินการประมาณ 

30 วัน ระหว่างเดือนสิงหาคม – กันยายน 2560 ซึ่งก าหนดขั้นตอนในการสอบทานเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 

การวางแผนการสอบทาน ระยะที่ 2 การปฏิบัติการสอบทาน  และระยะที่ 3 การรายงานผลการสอบทาน  

ผลกำรสอบทำน  

(1) แผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงระดับมหำวิทยำลัย  จ านวนทั้งสิ้น 6 ความเสี่ยง ผลการสอบทาน

เป็นดังนี้ การประเมินระดับความส าเร็จของกิจกรรมการควบคุม พบว่า ระดับความเสี่ยงหลังการสอบทานลดลง

จ านวน 5 ความเสี่ยง  คงเดิมจ านวน 1 ความเสี่ยง โดยไม่ปรากฏระดับความเสี่ยงหลังการสอบทานที่เพ่ิมขึ้น 

กล่าวคือ ระดับควำมเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังกำรสอบทำนลดลงโดยมีควำมเสี่ยงอยู่ในระดับปำนกลำง (ระดับ B)  

จ ำนวน 5 ควำมเสี่ยง  ได้แก่ ความเสี่ยงเรื่องจ ำนวนนักเรียนที่รับเข้ำศึกษำใหม่ในระดับปริญญำตรี มีควำม

เป็นไปได้ที่จะไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย ในความรับผิดชอบหลักของฝ่ายวิชาการ ร่วมกับฝ่ายวางแผน, ส านักวิชา, 

ส่วนส่งเสริมวิชาการ, ศูนย์บริการการศึกษา และส่วนแผนงาน  เรื่องกำรธ ำรงไว้หรือเลื่อนอันดับให้สูงขึ้นในกำร

จัดอันดับมหำวิทยำลัยชั้นน ำของโลก ในความรับผิดชอบหลักของฝ่ายวิชาการ ร่วมกับฝ่ายวางแผน, ส านักวิชา, 

สถาบันวิจัยและพัฒนา และส่วนแผนงาน  เรื่องควำมผิดพลำดที่เกิดขึ้นจำกกำรปฏิบัติงำนที่ไม่เป็นไปตำม
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กฎระเบียบที่ก ำหนดไว้ ในความรับผิดชอบหลักของฝ่ายบริหาร ร่วมกับส่วนพัสดุ และส่วนอาคารสถานที่ เรื่อง

ขำดบุคลำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน จึงขำดควำมต่อเนื่องในกำรด ำรงควำมเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้  

ในความรับผิดชอบของส่วนการเจ้าหน้าที่ และเรื่องกำรเสียโอกำสในกำรใช้งำนเทคโนโลยีดิจิทัลอย่ำงเต็ม

ประสิทธิภำพ ในความรับผิดชอบของศูนย์คอมพิวเตอร์   

 ระดับควำมเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังกำรสอบทำนคงที่โดยมีควำมเสี่ยงอยู่ในระดับเดิม (ระดับ D)  

จ ำนวน 1 ควำมเสี่ยง ได้แก่  ความเสี่ยงเรื่องแนวโน้มกำรลดลงของสภำพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนของ

มหำวิทยำลัย ในความรับผิดชอบหลักของฝ่ายบริหาร ร่วมกับฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ฯ, ส่วนการเงินและบัญชี, 

ส่วนบริหารสินทรัพย์ และหน่วยวิสาหกิจ เนื่องจากกิจกรรมควบคุมที่ก าหนดไว้อาจยังไม่เพียงพอ มหาวิทยาลัย

ควรทบทวนกิจกรรมเพ่ิมเติม 

(2) แผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงระดับหน่วยงำน  จ านวนทั้งสิ้น 6 ความเสี่ยง จาก 6 หน่วยงาน  

ผลการสอบทานเป็นดังนี้ การประเมินระดับความส าเร็จของกิจกรรมการควบคุม พบว่า ระดับความเสี่ยงหลังการ 

สอบทานลดลงจ านวน 5 ความเสี่ยง  คงเดิมจ านวน 1 ความเสี่ยง โดยไม่ปรากฏระดับความเสี่ยงหลังการสอบทานที่

เพ่ิมขึ้น กล่าวคือ ระดับควำมเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังกำรสอบทำนลดลงโดยมีควำมเสี่ยงอยู่ในระดับต่ ำ (ระดับ A)  

จ ำนวน 1 ควำมเสี่ยง  ได้แก่ ความเสี่ยงเรื่องนักศึกษำไม่สำมำรถศึกษำต่อได้จำกกำรไม่มีทุนกำรศึกษำ 

เนื่องจำกเงื่อนไขใหม่ของทุน กยศ. ในความรับผิดชอบของส่วนกิจการนักศึกษา ระดับควำมเสี่ยงที่เหลืออยู่

หลังกำรสอบทำนลดลงโดยมีควำมเสี่ยงอยู่ในระดับปำนกลำง (ระดับ B)  จ ำนวน 4 ควำมเสี่ยง  ได้แก่ 

ความเสี่ยงเรื่องมหำวิทยำลัยถูกฟ้องร้องในกำรละเมิดลิขสิทธิ์ทำงด้ำนต ำรำ  ในความรับผิดชอบของศูนย์

นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา เรื่องนักวิจัยด ำเนินโครงกำรวิจัยและกำรเบิกจ่ำยเงินอุดหนุนกำรวิจัยล่ำช้ำ

เกินกว่ำระยะเวลำที่ก ำหนดในสัญญำ ในความรับผิดชอบของสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่องกำรเกิดอัคคีภัย

อำคำรศูนย์บรรณสำรและสื่อกำรศึกษำ ในความรับผิดชอบของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา และเรื่อง

อันตรำยต่อชีวิตและสุขภำพของบุคลำกรและนักศึกษำอันเนื่องมำจำกกำรจัดเก็บและกำรใช้สำรเคมีและ

วัตถุมีพิษในห้องปฏิบัติกำร ในความรับผิดชอบของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์  

ระดับควำมเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังกำรสอบทำนคงที่โดยมีควำมเสี่ยงอยู่ในระดับเดิม  (ระดับ D)  

จ ำนวน 1 ควำมเสี่ยง ได้แก่ ความเสี่ยงเรื่องจ ำนวนนักศึกษำที่เลือกเรียนต่อด้ำนเทคโนโลยีเกษตรมีแนวโน้ม

ลดลงตำมล ำดับอย่ำงต่อเนื่อง ในความรับผิดชอบของส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  เนื่องจากการจัดกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์เป็นเพียงแค่กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 4 แห่งในเขตจังหวัดนครราชสีมาและใกล้เคียง เห็นควรจัด

กิจกรรมประชาสัมพันธ์เพ่ิมเติมในโรงเรียนอ่ืนๆ 
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(3) แผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงระดับมหำวิทยำลัยปีก่อน ที่ระดับควำมเสี่ยงหลังกำรสอบทำนอยู่

ในระดับสูง  จ านวนทั้งสิ้น 1 ความเสี่ยง เรื่อง ปริมาณน้ าดิบเพ่ือใช้ผลิตน้ าประปาภายในมหาวิทยาลัยมี

ปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการ ในความรับผิดชอบของส่วนอาคารสถานที่  จากการประเมินระดับ

ความส าเร็จของกิจกรรมการควบคุม พบว่า ระดับควำมเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังกำรสอบทำนลดลงโดยมีควำมเสี่ยง

อยู่ในระดับปำนกลำง (ระดับ B)  ความเสี่ยงที่ลดลงดังกล่าวเนื่องจาก งานประปาและสิ่งแวดล้อม  ส่วนอาคาร

สถานที่ ได้จัดท าแผนบริหารจัดการน้ า และด าเนินการตามแผนอย่างต่อเนื่อง โดยจัดท าเป็นส่วนหนึ่งของงาน

ประจ า 

(4) แผนกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน  จ านวนทั้งสิ้น 15 กระบวนการ จาก 10 หน่วยงานใน

มหาวิทยาลัย ผลการสอบทานเป็นดังนี้ จากการประเมินระดับความส าเร็จของกิจกรรมการควบคุม พบว่า ระดับ

ควำมเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังกำรสอบทำนลดลงอยู่ในระดับต่ ำ (ระดับ A) จ านวน 4 กระบวนการ  ระดับควำมเสี่ยง

ที่เหลืออยู่หลังกำรสอบทำนลดลงอยู่ในระดับปำนกลำง (ระดับ B) จ านวน 9 กระบวนการ  ระดับควำมเสี่ยง 

ที่เหลืออยู่หลังกำรสอบทำนลดลงอยู่ในระดับสูง (ระดับ C) จ านวน 1 กระบวนการ   และระดับควำมเสี่ยง 

ที่เหลืออยู่หลังกำรสอบทำนเพิ่มขึ้น (ระดับ F) จ านวน 1 กระบวนการ  โดยกระบวนการที่ระดับความเสี่ยงหลัง

การสอบทานเพิ่มข้ึน ได้แก่ กระบวนการการรายงานผลการตรวจสอบ ในความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบ

ภายใน โดยหน่วยงานไม่มีความคืบหน้าในการพัฒนาระบบการตรวจสอบออนไลน์ เนื่องจากขาดบุคลากรที่มีความรู้ 

ความเข้าใจ เกี่ยวกบัการพัฒนาระบบตรวจสอบออนไลน์ 

ควำมเห็นของหน่วยตรวจสอบภำยใน  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยภาพรวมมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายใน ได้ด าเนินการตาม

กิจกรรมการควบคุม และสามารถลดระดับความเสี่ยงลงได้ส่วนหนึ่ง และเห็นว่า แผนบริหำรควำมเสี่ยงระดับ

มหำวิทยำลัย   ความเสี่ยงเรื่องจ ำนวนนักเรียนที่รับเข้ำศึกษำใหม่ในระดับปริญญำตรี มีควำมเป็นไปได้ที่จะไม่

เป็นไปตำมเป้ำหมำย มีระดับความเสี่ยงหลังการด าเนินการตามกิจกรรมควบคุมลดลงอยู่ในระดับความเสี่ยง

ปานกลาง  และเรื่องแนวโน้มกำรลดลงของสภำพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนของมหำวิทยำลัย มีระดับความเสี่ยง

หลังการด าเนินการตามกิจกรรมควบคุมคงที่อยู่ในระดับความเสี่ยงสูงมาก ทั้ง 2 ความเสี่ยง เป็นความเสี่ยง

ส าคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเพ่ิมกิจกรรม

ควบคุมเพ่ิมเติม  แผนบริหำรควำมเสี่ยงระดับหน่วยงำน   มีเพียงแผนบริหารความเสี่ยงเรื่องจ ำนวนนักศึกษำ

ที่เลือกเรียนต่อด้ำนเทคโนโลยีเกษตรมีแนวโน้มลดลงตำมล ำดับอย่ำงต่อเนื่อง  ระดับความเสี่ยงหลังการ

ด าเนินการตามกิจกรรมควบคุมยังคงสูงมากอยู่  มหาวิทยาลัยควรเพ่ิมความส าคัญกับกระบวนการ

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรของทุกส านักวิชาให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เพ่ือเป็นการเพ่ิมจ านวนนักศึกษาให้
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เป็นไปตามเป้าหมายได้ทั้งหมด แผนบริหำรควำมเสี่ยงระดับมหำวิทยำลัยปีก่อน ที่ระดับควำมเสี่ยงหลังกำร

สอบทำนอยู่ในระดับสูง  พบว่าหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ซึ่งได้แก่งานประปาและสิ่งแวดล้อม ส่วนอาคารสถานที่ 

ได้มีการจัดท าแผนบริหารจัดการน้ าเป็นประจ า อย่างต่อเนื่องทุกปี โดยจัดท าเป็นส่วนหนึ่งของงานประจ า  

จนสามารถลดระดับความเสี่ยงลงได้ และแผนกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน โดยภาพรวมหน่วยงานได้

ด าเนินการตามกิจกรรมควบคุมจนสามารถลดระดับความเสี่ยงลงได้  มีเพียงกระบวนการการรายงานผลการ

ตรวจสอบ ในความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยงานไม่มีความคืบหน้าในการพัฒนาระบบการ

ตรวจสอบออนไลน์เท่าที่ควร เนื่องจากขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการพัฒนาระบบตรวจสอบ

ออนไลน์  เห็นควรประสานขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความสามารถ มาช่วยในการเริ่มต้นก าหนด

คุณลักษณะของระบบการตรวจสอบออนไลน์ โดยอาจท าในรูปแบบคณะท างาน 

อย่างไรก็ตาม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นี้ มหาวิทยาลัยเริ่มน ามาตรฐานการควบคุมภายในตาม

แนวทาง : การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน ของส านักงานการตรวจ

เงินแผ่นดิน มาด าเนินการเป็นปีแรก โดยรายงานระดับหน่วยงานยังมิได้จัดท ารายงานผลการประเมิน

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1) ท าให้รายงานการควบคุมภายในยังไม่ครบถ้วนตามระเบียบ

ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน มหาวิทยาลัยควรพิจารณาด าเนินการให้ครบถ้วนในปีต่อไป 
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ส่วนที่ 1 

บทน ำ (Introduction) 

 

1.1 ควำมเป็นมำ 

 ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 

ได้ก าหนดให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ จัดวางระบบการควบคุมภายใน และน ามาใช้ส าหรับการปฏิบัติงาน 

เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การด าเนินงานของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ มีความเชื่อถือได้  

ในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เก่ียวข้อง และมีประสิทธิผลในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้มีการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในครั้งแรกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2547  

ตามรูปแบบที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด กอปรกับระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย 

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน  และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 หมวด 6 ระบบก ากับดูแล 

การตรวจสอบภายใน ข้อ 18 ก าหนดให้หน่วยตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบ

ด้านการสอบทาน และตรวจสอบกิจการภายในทั้งปวงของมหาวิทยาลัย โดยให้ครอบคลุมถึงการสอบทานและ

ให้ความเห็นเกี่ยวกับระบบการก ากับดูแลกิจการ ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายใน 

เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับทั่วไป โดยค านึงถึงมาตรฐานสากลในเรื่องนั้น ๆ ด้วย อีกทั้ง  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ส านักงานรับรองคุณภาพมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 

ไดก้ าหนดการบริหารความเสี่ยงเป็นตัวบ่งชี้ใหม ่

 ในการนี้ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ตระหนักถึงหลักการบริหารกิจการที่ดี (Good 

Governance) จึงได้พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง โดยได้ปรับปรุงคู่มือการบริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวิทยาลัยระยะ 10 ปี และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และใช้เป็นแนวทาง

ในการปฏิบัติเรื่องการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564 โดย

ก าหนดให้หน่วยตรวจสอบภายในมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้ (1) สอบทานการด าเนินการตามแผน 

การปรับปรุงการควบคุมภายในและประเมินผลความส าเร็จในการด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง

ของทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย  และ (2) จัดท ารายงานผลการสอบทานและการประเมินผลส าเร็จ น าเสนอ

ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย และคณะท างานบริหารความเสี่ยงประจ าหน่วยงานเพื่อทราบ 
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 ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบหน้าที่ตามนัยคู่มือการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

หน่วยตรวจสอบภายในจึงได้มีการสอบทานแผนการบริหารความเสี่ยง และการปรับปรุงการควบคุมภายใน  

เพ่ือประเมินผลความส าเร็จในการด าเนินการ และรายงานผลต่อคณะกรรมการฯ ให้ทราบและด าเนินการตาม

ความเหมาะสมต่อไป 

1.2 วัตถุประสงค์ของกำรสอบทำน 

 เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินการตามกิจกรรมควบคุมของ

หน่วยงานมีความเหมาะสม รัดกุม และเชื่อถือได้ ท าให้มหาวิทยาลัยสามารถควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่

สามารถยอมรับไดท้ั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน 

1.3 ขอบเขตของกำรสอบทำน 

1.3.1 สอบทานการด าเนินการตามกิจกรรมการควบคุมจากแผนการบริหารความเสี่ยง ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

(แบบ ปอ.3)  ซึ่งเป็นการสอบทานจากข้อมูลการด าเนินการตามรายละเอียดกิจกรรมที่หน่วยงานเป็นผู้รายงาน  

และการสอบถามหน่วยงานเพ่ือให้ทราบปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินการตามแผน หรือกิจกรรมที่ก าหนด 

1.3.2 ใช้ข้อมูลและรายงานที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 

(1) รายงานการจัดการความเสี่ยงระดับหน่วยงาน (SUT – RM2) และแผนการบริหารความเสี่ยง

ระดับหน่วยงาน (SUT – RM4) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

(2) รายงานการจัดการความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย (SUT – RM5) และแผนการบริหาร

ความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย (SUT – RM6) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

(3) รายงานผลการสอบทานแผนการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัยฯ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559 

(4) รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) 

1.4 ระยะเวลำในกำรสอบทำน 

 ประมาณ 30 วัน  ระหว่างเดือน สิงหาคม – กันยายน 2560 

1.5 วิธีกำรสอบทำน 

ประกอบด้วยขั้นตอนการสอบทานและเกณฑ์การประเมินความส าเร็จ ดังนี้ 
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1.5.1 ขั้นตอนกำรสอบทำน แบ่งเป็น 3 ระยะ ใน 4 ขั้นตอนที่ส าคัญ ได้แก่ 

ระยะที่ 1 กำรวำงแผนกำรสอบทำน (Planning Phase) 

ขั้นที่ 1 วางแผนและก าหนดขอบเขตการตรวจสอบ 

ระยะที่ 2 กำรปฏิบัติงำนสอบทำน  (Implementing Phase) 

ขั้นที่ 2 ด าเนินการสอบทานแผนการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย และ

ระดับหน่วยงาน โดย 

(1) ให้หน่วยงานระบุข้อมูลการด าเนินการตามรายละเอียดกิจกรรม  

ของแผนการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย และระดับหน่วยงาน และแผนการปรับปรุงการควบคุม

ภายใน 

(2) วิเคราะห์ความเสี่ยง  ประเภทของความเสี่ยง และระดับความเสี่ยง  

ที่หน่วยงานรายงาน ตามเกณฑ์การพิจารณา 

ระยะที่ 3 กำรรำยงำนผลกำรสอบทำน  (Reporting Phase) 

ขั้นที่ 3 สรุปผลการสอบทานแผนการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย และ

ระดับหน่วยงาน และการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ขั้นที่ 4 จัดท ารายงานผลการสอบทานแผนการบริหารความเสี่ยง และแผนการ

ปรับปรุงการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

1.5.2 เกณฑ์กำรพิจำรณำ 

 ประกอบด้วยเกณฑ์การพิจารณา 2 ด้าน ดังนี้ 

 (1) เกณฑ์การพิจารณาความเสี่ ยง ประเภทของความเสี่ ยง และระดับความเสี่ ยง  
ดังรายละเอียด 

หัวข้อ เกณฑ์กำรพิจำรณำ 

ควำมเสี่ยง - วิเคราะห์ความตามความหมายที่ได้นิยามไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน โดย “ควำมเสี่ยง หมำยถึง ควำมเป็นไปได้หรือควำมไม่แน่นอน ที่ เหตุกำรณ์ใด
เหตุกำรณ์หนึ่งจะเกิดขึ้นในอนำคต และส่งผลกระทบให้องค์กรไม่สำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์
และเป้ำหมำยขององค์กรได้” ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่หากเกิดขึ้นแล้วส่งผลกระทบในวงกว้าง  

- กรณีที่ความเสี่ยงที่หน่วยงานระบุไม่ตรงหรือสอดคล้องตามความหมายในคู่มือ ให้ยกเป็น
ปัญหาของหน่วยงาน กล่าวคือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้ว หรือหน่วยงานสามารถคาดหมายได้
อย่างสมเหตุสมผลว่าจะเกิดขึ้น และแก้ไขได้เองในระดับหน่วยงาน โดยไม่ส่งผลกระทบ 
ในวงกว้าง 

ประเภทของควำมเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยงให้ตรงตามความหมายของประเภทความเสี่ยง 9 ด้านในคู่มือการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
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หัวข้อ เกณฑ์กำรพิจำรณำ 

ระดับควำมเสี่ยง วิเคราะห์การประเมินความเสี่ยง (ค่าโอกาสของความเสี่ยง X ค่าผลกระทบ) เพื่อหาระดับ
ความเสี่ยงว่ามีความถูกต้อง เหมาะสมตามควร 

 

 (2) เกณฑ์การประเมินระดับความส าเร็จ 
  ในการประเมินระดับความส าเร็จ  พิจารณาจากระดับความเสี่ยงหลังการด าเนินกิจกรรม
ควบคุมและการสอบทาน  โดยแบ่งผลการประเมินออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่  A B C D และ F ดังรายละเอียด 

ผลกำรประเมิน ค ำอธิบำย 

A ระดับความเสี่ยงท่ีเหลืออยู่หลังการสอบทานลดลง โดยมีความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ า 

B ระดับความเสี่ยงท่ีเหลืออยู่หลังการสอบทานลดลง โดยมีความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง 

C ระดับความเสี่ยงท่ีเหลืออยู่หลังการสอบทานลดลง โดยมีความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง 

D ระดับความเสี่ยงท่ีเหลืออยูห่ลังการสอบทานคงที่ โดยมีความเสี่ยงอยู่ในระดับเดิม 

F ระดับความเสี่ยงท่ีเหลืออยูห่ลังการสอบทานเพิ่มขึ้น 
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ส่วนที่ 2 

แผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง และแผนกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยในที่สอบทำน 

(Reviewed Plans) 

 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  หน่วยตรวจสอบภายใน ได้มีการสอบทานการบริหารความเสี่ยง 3 ระดับ 

คือ การสอบทานแผนการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย การสอบทานแผนการบริหารความเสี่ยงระดับ

หน่วยงาน  และการสอบทานแผนการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัยปีก่อน ที่ระดับความเสี่ยงหลังการ

สอบทานอยู่ในระดับสูง  โดยแบ่งเป็นแผนการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย จ านวน 6 ความเสี่ยง  แผนการ

บริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน จ านวน 6 ความเสี่ยง ใน 6 หน่วยงาน  และแผนการบริหารความเสี่ยงระดับ

มหาวิทยาลัยปีก่อน จ านวน 1 ความเสี่ยง  และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) จ านวน 15 

กระบวนการ 

2.1 แผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงระดับมหำวิทยำลัย 

 มหาวิทยาลัยได้ก าหนดแผนการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

จ านวนทั้งสิ้น 6 ความเสี่ยง ซึ่งแบ่งเป็นความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S)  ด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง (IM) ด้านการเงิน

และทรัพย์สิน (F) ด้านปฏิบัติงาน (O) ด้านบุคลากร (P) และด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (D) จ านวนด้านละ 1  

ความเสี่ยง ดังรายละเอียด 

ที ่ ชื่อควำมเสี่ยง 
ระดับ 

ควำมเสี่ยง 1 
หน่วยงำน 

ผู้รับผิดชอบ 

ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) 

1 จ านวนนักเรียนท่ีรับเข้าศึกษาใหม่ในระดับปรญิญาตร ีมีความเปน็ไป
ได้ที่จะไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

L4   I2 = H 
สูง 

ฝ่ายวิชาการ2 
ฝ่ายวางแผน/ ส านักวิชา/ 

สสว./ศบก./สผ. 

ควำมเสี่ยงด้ำนภำพลักษณ์และชื่อเสียง (Image and Reputation Risk : IM) 

2 การธ ารงไว้หรือเลื่อนอันดับให้สูงขึ้นในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชัน้
น าของโลก 

L4   I4 = E 
สูงมำก 

ฝ่ายวิชาการ2 
ฝ่ายวางแผน/ ส านักวิชา/ 

สบวพ./ สผ. 
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ที ่ ชื่อควำมเสี่ยง 
ระดับ 

ควำมเสี่ยง 1 
หน่วยงำน 

ผู้รับผิดชอบ 

ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงินและทรัพย์สิน (Financial and Asset Risk : F) 

3 แนวโน้มการลดลงของสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนของ
มหาวิทยาลัย 

L4  I5 = E 
สูงมำก 

ฝ่ายบรหิาร2 
ฝ่ายพันธกิจสมัพันธ์ฯ/ 

 สกบ./ สบส./  
หน่วยวิสาหกิจ 

ควำมเสี่ยงด้ำนปฏิบัติงำน (Operational Risk : O) 

4 ความผิดพลาดที่ เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ งานที่ ไม่ เป็นไปตาม
กฎระเบียบที่ก าหนดไว้ 

L3  I4 = H 
สูง 

ฝ่ายบรหิาร2 
สพ./ สอส. 

ควำมเสี่ยงด้ำนบุคลำกร (Personnel Risk : P) 

5 ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จึงขาดความต่อเนื่องใน
การด ารงความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

L4   I3 = H 
สูง 

ส่วนการเจา้หน้าท่ี 

ควำมเสี่ยงด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology Risk : D) 

6 การเสียโอกาสในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มประสิทธิภาพ L4   I4 = E 
สูงมำก 

ศูนย์คอมพิวเตอร ์

1   แสดงค่าระดับความเสี่ยงก่อนการสอบทาน  โดย  L =  ค่าโอกาส,   I = ค่าผลกระทบ 
2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก 

ช่ือย่อหน่วยงาน 
สสว. =  ส่วนส่งเสริมวิชาการ 
ศบก. =  ศูนย์บริการการศึกษา 
สผ. =  ส่วนแผนงาน 
สบวพ. =  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
สกบ. =  ส่วนการเงินและบัญชี 
สบส. =  ส่วนบริหารสินทรัพย์ 
สพ. =  ส่วนพัสดุ 
สอส. =  ส่วนอาคารสถานท่ี 
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2.2 แผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงระดับหน่วยงำน 

 หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยจ านวน 35 หน่วยงาน ได้เสนอรายงานการจัดการความเสี่ยงระดับ

หน่วยงาน ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย  โดยที่ประชุมได้ เห็นชอบความเสี่ยงระดับ

หน่วยงาน จ านวน 18 ความเสี่ยง  ในจ านวนนี้มีความเสี่ยงที่ผลการประเมินความเสี่ยงหลังกิจกรรมควบคุมมี

ระดับความเสี่ยงสูงและต้องจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน จ านวน 6 ความเสี่ยง  แบ่งเป็น 

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ (C)  ด้านปฏิบัติงาน (O)  ด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง (IM)  ด้านกลยุทธ์ (S)    

ด้านการเงินและทรัพย์สิน (F) และด้านสุขภาพและความปลอดภัย (HS)  จ านวนด้านละ 1 ความเสี่ยง   

ดังรายละเอียด 

ที ่ ชื่อควำมเสี่ยง 
ระดับ 

ควำมเสี่ยง 1 
หน่วยงำน 

ผู้รับผิดชอบ 

ควำมเสี่ยงด้ำนกฎระเบียบ (Compliance Risk : C) 

1 มหาวิทยาลัยถูกฟ้องร้องในการละเมิดลิขสิทธิ์ทางด้านต ารา L3   I5 = E 
สูงมำก 

ศูนย์นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการศึกษา 

ควำมเสี่ยงด้ำนปฏิบัติงำน (Operational Risk : O) 

2 นักศึกษาไม่สามารถศึกษาต่อได้จากการไม่มีทุนการศึกษา เนื่องจาก
เงื่อนไขใหม่ของทุน กยศ. 

L4   I4 = E 
สูงมำก 

ส่วนกิจการนักศึกษา 

ควำมเสี่ยงด้ำนภำพลักษณ์และชื่อเสียง (Image and Reputation Risk : IM) 

3 นักวิจัยด าเนินโครงการวิจัยและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย
ล่าช้าเกินกว่าระยะเวลาที่ก าหนดในสัญญา 

L4   I4 = E 
สูงมำก 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) 

4 จ านวนนักศึกษาที่เลือกเรียนต่อด้านเทคโนโลยีเกษตรมีแนวโน้ม
ลดลงตามล าดับอย่างต่อเนื่อง 

L5   I5 = E 
สูงมำก 

ส านักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร 

ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงินและทรัพย์สิน (Financial and Asset Risk : F) 

5 การเกิดอัคคีภัยอาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา L3   I5 = E 
สูงมำก 

ศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษา 

ควำมเสี่ยงด้ำนสุขภำพและควำมปลอดภัย (Health and Safety Risk : HS) 

6 อันตรายต่อชีวิตและสุขภาพของบุคลากรและนักศึกษาอัน
เนื่องมาจากการจัดเก็บและการใช้สารเคมีและวัตถุมีพิษใน
ห้องปฏิบัติการ 

L3   I4 = H 
สูง 

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

1   แสดงค่าระดับความเสี่ยงก่อนการสอบทาน  โดย  L =  ค่าโอกาส,   I = ค่าผลกระทบ 
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2.3 แผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงระดับมหำวิทยำลัยปีก่อน ที่ระดับควำมเสี่ยงหลังกำรสอบทำน
อยู่ในระดับสูง 

จากการสอบทานแผนการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 พบว่า  

มี 1 ความเสี่ยงที่ระดับความเสี่ยงหลังการสอบทานอยู่ในระดับสูง เป็นประเภทความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน (O)  

ดังรายละเอียด 

ที ่ ชื่อควำมเสี่ยง 
ระดับ 

ควำมเสี่ยง 1 
หน่วยงำน 

ผู้รับผิดชอบ 

ควำมเสี่ยงด้ำนปฏิบัติงำน (Operational Risk : O) 

1 ปริมาณน้ าดิบเพื่อใช้ผลิตน้ าประปาภายในมหาวิทยาลัย มีปริมาณไม่
เพียงพอต่อความต้องการ 

3 X 3 = H 
สูง 

ส่วนอาคารสถานท่ี 

 1   แสดงค่าระดับความเสี่ยงหลังการสอบทาน ปีก่อน  ค านวณได้จาก   ค่าโอกาส X ค่าผลกระทบ 

 

2.4 แผนกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน 

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยจ านวน 37 หน่วยงาน ได้จัดท ารายงานการประเมินผลและการปรับปรุง

การควบคุมภายใน (แบบ ปย.2)  โดยจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงพบว่ามีจ านวน 15 กระบวนการ ที่อยู่ใน

ระดับความเสี่ยงสูง และสูงมาก หน่วยงานต้องมีการปรับปรุงการควบคุม ตามรายงานแผนการปรับปรุง 

การควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ดังรายละเอียด 

ที ่
กระบวนกำรปฏิบัติงำน/ 

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู ่
ระดับ 

ควำมเสี่ยง 1 
หน่วยงำน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 กำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบ 
ความเสี่ยง : การรายงานผลการตรวจสอบล่าช้า 

L4   I3 = H 
สูง 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

2 กำรด ำเนินงำนกำรให้บริกำรวิชำกำร (กำรจัดอบรม/สัมมนำ) 
ความเสีย่ง : การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามขั้นตอนการด าเนินงาน 

(Work Procedure) 

L3   I3 = H 
สูง 

เทคโนธาน ี

3 จัดท ำระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศด้ำนงำนวิจัยให้สมบูรณ์ 
ความเสีย่ง : ข้อมูลส าคญับางส่วนไม่เป็นปัจจุบัน ท าให้การรายงาน

ข้อมูลคลาดเคลื่อน 

L3   I3 = H 
สูง 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

4 กำรเงินส ำรองจ่ำย ส ำนักวิชำแพทยศำสตร์ 
ความเสีย่ง : วงเงินส ารองจ่ายที่ไดร้ับ ไมส่ัมพันธ์กับจ านวน

คณาจารย์ และกิจกรรมของส านักวิชาฯ 

L4   I2 = H 
สูง 

ส านักวิชาแพทยศาสตร ์
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ที ่
กระบวนกำรปฏิบัติงำน/ 

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู ่
ระดับ 

ควำมเสี่ยง 1 
หน่วยงำน 

ผู้รับผิดชอบ 

5 กำรผลิตและพัฒนำนวัตกรรมสื่อกำรศึกษำ 
ความเสีย่ง : ผู้รับบริการน าทรัพยากรมาผลิตผลงานไม่ถูกต้องตาม

กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 

L3   I3 = H 
สูง 

ศูนย์นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการศึกษา 

6 กำรให้บริกำรระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ 
ความเสี่ยง : อุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไม่ท างานท้ังระบบ 

L3   I3 = H 
สูง 

ศูนย์คอมพิวเตอร ์

7 กำรยืมเงินส ำรองจ่ำย ศูนย์บรรณสำรและสื่อกำรศึกษำ 
ความเสี่ยง : ผู้ยืมคืนเงินไม่ตรงตามก าหนดเวลา 

L3   I3 = H 
สูง 

ศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษา 

8 โครงกำรวิจัยเพ่ือพัฒนำกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัยในชั้นเรียน 
ความเสีย่ง : จ านวนข้อเสนอโครงการวิจัยในแตล่ะปีงบประมาณ

น้อยกว่าจ านวนทุนวิจัยท่ีจัดสรร 

L4   I2 = H 
สูง 

สถานพัฒนาคณาจารย ์

9 กำรขออนุญำตให้ใช้พ้ืนที่ต้ังสถำนประกอบกำรทำงนิวเคลียร์ 
(อำคำรปฏิบัติกำรวิจัยรังสีรักษำฯ) 
ความเสีย่ง : ยังไม่ได้รับใบอนุญาตให้ใช้พื้นที่ตั้งสถานประกอบการ

ทางนิวเคลียร ์

L1   I4 = H 
สูง 

โครงการจดัตั้งศูนย์
ปฏิบัติการวจิัยรังสรีักษา

จากโบรอนจับยดึนิวตรอน 

10 กำรก่อสร้ำงอำคำรปฏิบั ติกำรวิจัยรักสี รักษำฯ ประจ ำศูนย์
ปฏิบัติกำรวิจัยรังสีรักษำฯ 
ความเสีย่ง : ก่อสร้างอาคารปฏิบตัิการฯ ไม่แล้วเสร็จตามก าหนด

สัญญา 

L1   I4 = H 
สูง 

โครงการจดัตั้งศูนย์
ปฏิบัติการวจิัยรังสรีักษา

จากโบรอนจับยดึนิวตรอน 

11 กำรบริหำรสัญญำ 
ความเสีย่ง : การปฏิบัติงานผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปจากระเบียบ 

ค าสั่ง/หนังสือเวียน 

L2   I4 = H 
สูง 

ส่วนพัสด ุ

12 กำรบริหำรสัญญำ 
ความเสีย่ง : ได้รับโทษทางวินัย อาญา และการชดใช้ทางแพ่ง 

L3   I4 = H 
สูง 

ส่วนพัสด ุ

13 กำรแก้ไขปัญหำนักศึกษำในหลักสูตรเดิมและหลักสูตรที่เปิดใหม่
ไม่สำมำรถกู้เงินกองทุนกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ (กยศ., กรอ.) ได้ 
ความเสีย่ง : นักศึกษาบางหลักสตูร/สาขาวิชาไมส่ามารถบันทึก

ข้อมูลเพื่อขอกู้เงินได ้

L5   I3 = H 
สูงมำก 

ส่วนแผนงาน 

14 กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศกำรจัดท ำงบประมำณมหำวิทยำลัยให้
พร้อมใช้งำนได้ทั้งระบบ 
ความเสีย่ง : ระบบบาง module ไม่สามารถใช้งานได้ และรายงาน

ที่ได้จากระบบไม่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ 

L3   I4 = H 
สูง 

ส่วนแผนงาน 

15 ติดตำมโครงกำรวิจัยและกำรเบิกจ่ำยเงินอุดหนุนกำรวิจัยที่ล่ำช้ำ
เกินกว่ำที่ก ำหนดในสัญญำ 

L3   I4 = H 
สูง 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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ที ่
กระบวนกำรปฏิบัติงำน/ 

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู ่
ระดับ 

ควำมเสี่ยง 1 
หน่วยงำน 

ผู้รับผิดชอบ 

ความเสีย่ง : ปัจจุบัน วช. ได้เปิดระบบ NRMS ให้คณาจารยไ์ด้
บันทึกข้อมูลการขอทุนผ่านระบบออนไลน์ ท าให้ทราบ
ว่ามีโครงการคงค้างในระบบฯ ของอาจารย์แตล่ะคน 
ของแต่ละมหาวิทยาลัย ซึ่งมผีลต่อการเสนอ
โครงการวิจัยและจัดสรรงบประมาณในแต่ละป ี

1   แสดงค่าระดับความเสี่ยงก่อนการสอบทาน  โดย  L =  ค่าโอกาส,   I = ค่าผลกระทบ 
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ส่วนที่ 3 

ผลกำรสอบทำน (Findings) 

 

ผลการสอบทานแผนการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย แผนการบริหารความเสี่ยงระดับ

หน่วยงาน  และแผนการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัยปีก่อน ที่ระดับความเสี่ยงหลังการสอบทานอยู่ใน

ระดับสูง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  เป็นดังนี้ 

3.1 ผลกำรสอบทำนแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงระดับมหำวิทยำลัย 

3.1.1 ผลกำรสอบทำนในภำพรวม 

 จากการประเมินระดับความส าเร็จของกิจกรรมการควบคุม ระดับความเสี่ยงหลังการสอบทานลดลง

จ านวน 5 ความเสี่ยง  คงเดิมจ านวน 1 ความเสี่ยง โดยไม่ปรากฏระดับความเสี่ยงหลังการสอบทานที่เพ่ิมขึ้น 

กล่าวคือ ระดับควำมเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังกำรสอบทำนลดลงโดยมีควำมเสี่ยงอยู่ในระดับปำนกลำง (ระดับ B)  

จ ำนวน 5 ควำมเสี่ยง  ได้แก่ ความเสี่ยงเรื่องจ ำนวนนักเรียนที่รับเข้ำศึกษำใหม่ในระดับปริญญำตรี มีควำม

เป็นไปได้ที่จะไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย ในความรับผิดชอบหลักของฝ่ายวิชาการ ร่วมกับฝ่ายวางแผน, ส านักวิชา, 

ส่วนส่งเสริมวิชาการ, ศูนย์บริการการศึกษา และส่วนแผนงาน  เรื่องกำรธ ำรงไว้หรือเลื่อนอันดับให้สูงขึ้นในกำร

จัดอันดับมหำวิทยำลัยชั้นน ำของโลก ในความรับผิดชอบหลักของฝ่ายวิชาการ ร่วมกับฝ่ายวางแผน, ส านักวิชา, 

สถาบันวิจัยและพัฒนา และส่วนแผนงาน  เรื่องควำมผิดพลำดที่เกิดขึ้นจำกกำรปฏิบัติงำนที่ไม่เป็นไปตำม

กฎระเบียบที่ก ำหนดไว้ ในความรับผิดชอบหลักของฝ่ายบริหาร ร่วมกับส่วนพัสดุ และส่วนอาคารสถานที่ เรื่อง

ขำดบุคลำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน จึงขำดควำมต่อเนื่องในกำรด ำรงควำมเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้  

ในความรับผิดชอบของส่วนการเจ้าหน้าที่ และเรื่องกำรเสียโอกำสในกำรใช้งำนเทคโนโลยีดิจิทัลอย่ำงเต็ม

ประสิทธิภำพ ในความรับผิดชอบของศูนย์คอมพิวเตอร์     

 ระดับควำมเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังกำรสอบทำนคงท่ีโดยมีควำมเสี่ยงอยู่ในระดับเดิม (ระดับ D)  

จ ำนวน 1 ควำมเสี่ยง ได้แก่  ความเสี่ยงเรื่องแนวโน้มกำรลดลงของสภำพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนของ

มหำวิทยำลัย ในความรับผิดชอบหลักของฝ่ายบริหาร ร่วมกับฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ฯ, ส่วนการเงินและบัญชี, 

ส่วนบริหารสินทรัพย์ และหน่วยวิสาหกิจ เนื่องจากกิจกรรมควบคุมที่ก าหนดไว้อาจยังไม่เพียงพอ มหาวิทยาลัย

ควรทบทวนกิจกรรมเพ่ิมเติม ดังรายละเอียด 
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ที ่ ชื่อควำมเสี่ยง 
ระดับควำมเสี่ยง  

ผลกำรประเมิน 
ก่อน 

กำรสอบทำน 
หลัง 

กำรสอบทำน 

ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) 

1 จ านวนนักเรียนท่ีรับเข้าศึกษาใหม่ในระดับปริญญาตรี 
มีความเป็นไปได้ที่จะไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

L4   I2 = H 
สูง 

L3   I2 = M 
ปำนกลำง 

B 

ควำมเสี่ยงด้ำนภำพลักษณ์และชื่อเสียง (Image and Reputation Risk : IM) 

2 การธ ารงไว้หรือเลื่อนอันดับให้สูงขึ้นในการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยช้ันน าของโลก 

L4   I4 = E 
สูงมำก 

L2   I3 = M 
ปำนกลำง 

B 

ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงินและทรัพย์สิน (Financial and Asset Risk : F) 

3 แนวโน้มการลดลงของสภาพคล่องของเ งินทุน
หมุนเวียนของมหาวิทยาลัย 

L4   I5 = E 
สูงมำก 

L2   I5 = E 
สูงมำก 

D 

ควำมเสี่ยงด้ำนปฏิบัติงำน (Operational Risk : O) 

4 ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไป
ตามกฎระเบียบที่ก าหนดไว้ 

L3   I4 = H 
สูง 

L2   I3 = M 
ปำนกลำง 

B 

ควำมเสี่ยงด้ำนบุคลำกร (Personnel Risk : P) 

5 ขาดบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน จึงขาด
ความต่อเนื่องในการด ารงความเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ 

L4   I3 = H 
สูง 

L2   I3 = M 
ปำนกลำง 

B 

ควำมเสี่ยงด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology Risk : D) 

6 การเสียโอกาสในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ 

L4   I4 = E 
สูงมำก 

L2   I3 = M 
ปำนกลำง 

B 

 

3.1.2 ผลกำรสอบทำนในรำยละเอียด 

(1) ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์  จ านวน 1 ความเสี่ยง ได้แก่  จ ำนวนนักเรียนที่รับเข้ำศึกษำใหม่
ในระดับปริญญำตรี มีควำมเป็นไปได้ที่จะไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย เป็นความเสี่ยงที่อยู่ในความรับผิดชอบ
หลักของฝ่ายวิชาการ ร่วมกับฝ่ายวางแผน ส านักวิชา ส่วนส่งเสริมวิชาการ ศูนย์บริการการศึกษา และส่วน
แผนงาน ผลการด าเนินการตามกิจกรรมการควบคุมพบว่า มหาวิทยาลัยด าเนินการตามกิจกรรมที่ก าหนดไว้ 
แต่จากการติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงจ านวนนักศึกษาตามแผนการรับ แม้ว่าในภาพรวมจ านวน
นักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนฯ จะสูงกว่าแผนการรับ แต่หากพิจารณาแยกรายส านักวิชา กลับพบว่าส านักวิชา
วิทยาศาสตร์มีจ านวนนักศึกษาข้ึนทะเบียนน้อยกว่าแผนการรับ  ส่วนส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรมีแนวโน้ม
ที่จ านวนนักศึกษาขึ้นทะเบียนฯ น้อยกว่าแผนการรับตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยควรพิจารณาเพ่ิม
กิจกรรมควบคุม เช่น การประชาสัมพันธ์หลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา ให้เป็นที่รู้จักและน่าสนใจแก่โรงเรียน
กลุ่มมัธยมศึกษาต่างๆ 
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ผลการประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังการด าเนินการตามกิจกรรมควบคุมและหลังการ

สอบทาน ระดับความเสี่ยงลดลงจากความเสี่ยงสูงเป็นความเสี่ยงปานกลาง  และมีผลการประเมินระดับ

ความส าเร็จของการด าเนินการตามกิจกรรมควบคุมอยู่ในระดับ B  กล่าวคือ ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลัง

การสอบทานลดลง โดยมีความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง 

(2) ควำมเสี่ยงด้ำนภำพลักษณ์และชื่อเสียง  จ านวน 1 ความเสี่ยง ได้แก่  กำรธ ำรงไว้หรือ

เลื่อนอันดับให้สูงขึ้นในกำรจัดอันดับมหำวิทยำลัยช้ันน ำของโลก เป็นความเสี่ยงที่อยู่ในความรับผิดชอบหลัก

ของฝ่ายวิชาการ ร่วมกับฝ่ายวางแผน ส านักวิชา สถาบันวิจัยและพัฒนา และส่วนแผนงาน ผลการด าเนินการ

ตามกิจกรรมการควบคุมพบว่า มหาวิทยาลัยด าเนินการตามกิจกรรมที่ก าหนดไว้ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ

ศึกษาข้อมูลเพ่ือการจัดอันดับมหาวิทยาลัย เพ่ือรวบรวมผลการจัดอันดับ พร้อมทั้งศึกษาและวิเคราะห์ผลการ

จัดอันดับโดยเทียบเคียงกับมหาวิทยาลัยอ่ืน โดยยังคงเหลือกิจกรรมการติดตามผล และข้อมูลการจัดอันดับ 

ด าเนินการตามกระบวนการ PDCA ต่อไป 

ผลการประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังการด าเนินการตามกิจกรรมควบคุมและหลังการ

สอบทาน ระดับความเสี่ยงลดลงจากความเสี่ยงสูงเป็นความเสี่ยงปานกลาง  และมีผลการประเมินระดับ

ความส าเร็จของการด าเนินการตามกิจกรรมควบคุมอยู่ในระดับ B  กล่าวคือ ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลัง

การสอบทานลดลง โดยมีความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง 

(3) ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงินและทรัพย์สิน  จ านวน 1 ความเสี่ยง ได้แก่  แนวโน้มกำรลดลง

ของสภำพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนของมหำวิทยำลัย เป็นความเสี่ยงที่อยู่ในความรับผิดชอบหลักของฝ่าย

บริหาร ร่วมกับ ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ฯ ส่วนการเงินและบัญชี ส่วนบริหารสินทรัพย์ และหน่วยวิสาหกิจ ผลการ

ด าเนินการตามกิจกรรมการควบคุมพบว่า คณะกรรมการเพ่ือวางแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ได้จัดท าร่างแผนกล

ยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัยเสนอผู้บริหารแล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาเพ่ือก าหนดแนวทางในการ

ด าเนินการ เพ่ือเป็นมาตรการส าหรับสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนของมหาวิทยาลัย อีกท้ังส่วนการเงินและ

บัญชีมีการวิเคราะห์งบการเงินเพ่ือใช้ประโยชน์ในการวางแผนการบริหารการเงิน เสนอต่อคณะกรรมการ

กลั่นกรองข้อมูลส าหรับการบริหารจัดการด้านการเงินและทรัพย์สิน มทส.  

ผลการประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังการด าเนินการตามกิจกรรมควบคุมและหลัง

การสอบทาน ระดับความเสี่ยงคงที่ในระดับความเสี่ยงสูงมาก เนื่องจากกิจกรรมควบคุมที่ก าหนดไว้ไม่เพียงพอ  

และมีผลการประเมินระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามกิจกรรมควบคุมอยู่ในระดับ D  กล่าวคือ ระดับ

ความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังการสอบทานคงท่ี โดยมีความเสี่ยงอยู่ในระดับเดิม 
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(4) ควำมเสี่ยงด้ำนปฏิบัติงำน  จ านวน 1 ความเสี่ยง ได้แก่  ควำมผิดพลำดที่เกิดขึ้นจำก

กำรปฏิบัติงำนที่ไม่เป็นไปตำมกฎระเบียบที่ก ำหนดไว้ เป็นความเสี่ยงที่อยู่ในความรับผิดชอบหลักของฝ่าย

บริหาร ร่วมกับ ส่วนพัสดุ และส่วนอาคารสถานที่ ผลการด าเนินการตามกิจกรรมการควบคุมพบว่า หน่วยงาน

ด าเนินการตามกิจกรรมที่ก าหนดไว้ครบถ้วน โดยจัดอบรมให้ความรู้ในกระบวนการจัดหาพัสดุและบริหาร

สัญญาแก่เจ้าหน้าที่พัสดุและผู้ที่เกี่ยวข้องภายในมหาวิทยาลัย จ านวน 2 หลักสูตร  รวบรวมข้อมูล พ.ร.บ. 

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 2560  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ 

รวมทั้งกฎกระทรวง หนังสือเวียนแจ้ง แนวปฏิบัติ เพ่ือเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องได้ศึกษาเรียนรู้ได้ รวมถึงการส่ง

เจ้าหน้าที่พัสดุไปอบรมกับหน่วยงานภายนอก  

ผลการประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังการด าเนินการตามกิจกรรมควบคุมและหลังการ

สอบทาน ระดับความเสี่ยงลดลงจากความเสี่ยงสูงเป็นความเสี่ยงปานกลาง  และมีผลการประเมินระดับ

ความส าเร็จของการด าเนินการตามกิจกรรมควบคุมอยู่ในระดับ B  กล่าวคือ ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลัง

การสอบทานลดลง โดยมีความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง 

(5) ควำมเสี่ยงด้ำนบุคลำกร  จ านวน 1 ความเสี่ยง ได้แก่  ขำดบุคลำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญ

เฉพำะด้ำน จึงขำดควำมต่อเนื่องในกำรด ำรงควำมเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้  เป็นความเสี่ยงที่อยู่ใน 

ความรับผิดชอบของส่วนการเจ้าหน้าที่ ผลการด าเนินการตามกิจกรรมการควบคุมพบว่า มีแผนพัฒนาบุคลากร

รายบุคคลของหน่วยงาน และได้รับสนับสนุนจากหัวหน้าหน่วยงานในการส่งพนักงานไปพัฒนาเพ่ิมพูนความรู้

และประสบการณ์กับหน่วยงานภายนอก  การจัดอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง  และสนับสนุนการ  

เข้าร่วมกิจกรรม Show & Share ในการเข้าร่วมน าเสนอผลงานทั้งในและต่างประเทศ  

ผลการประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังการด าเนินการตามกิจกรรมควบคุมและหลัง

การสอบทาน ระดับความเสี่ยงลดลงจากความเสี่ยงสูงเป็นความเสี่ยงปานกลาง  และมีผลการประเมินระดับ

ความส าเร็จของการด าเนินการตามกิจกรรมควบคุมอยู่ในระดับ B  กล่าวคือ ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลัง

การสอบทานลดลง โดยมีความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง 

(6) ควำมเสี่ยงด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล  จ านวน 1 ความเสี่ยงเสี่ยง  ได้แก่ กำรเสียโอกำสใน

กำรใช้งำนเทคโนโลยีดิจิทัลอย่ำงเต็มประสิทธิภำพ  เป็นปัจจัยเสี่ยงในความรับผิดชอบของศูนย์คอมพิวเตอร์ 

ผลการด าเนินการตามกิจกรรมการควบคุมพบว่า หน่วยงานด าเนินการตามกิจกรรมที่ก าหนดไว้ โดยมีการ

จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่ายหลัก (Backbone Switch) ที่ส าคัญ และเพ่ิมเครื่องแม่ข่ายเพ่ือ

ขยายความจุข้อมูลอีก 1 เครื่อง เรียบร้อยแล้วในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2560 พร้อมทั้งด าเนินการ

ตรวจสอบอุปกรณ์และบ ารุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายตามตาราง maintenance แล้ว คงเหลือกิจกรรมการส่ง
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บุคลากรไปอบรมและทดสอบมาตรฐานวิชาชีพเฉพาะทางด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จะด าเนินการต่อเนื่องใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ผลการประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังการด าเนินการตามกิจกรรมควบคุมและหลัง

การสอบทาน ระดับความเสี่ยงลดลงจากความเสี่ยงสูงเป็นความเสี่ยงปานกลาง  และมีผลการประเมินระดับ

ความส าเร็จของการด าเนินการตามกิจกรรมควบคุมอยู่ในระดับ B  กล่าวคือ ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลัง

การสอบทานลดลง โดยมีความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง 
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3.2 ผลกำรสอบทำนแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงระดับหน่วยงำน  

3.2.1 ผลกำรสอบทำนในภำพรวม 

 จากการประเมินระดับความส าเร็จของกิจกรรมการควบคุม พบว่า ระดับความเสี่ยงหลังการ 

สอบทานลดลงจ านวน 5 ความเสี่ยง  คงเดิมจ านวน 1 ความเสี่ยง โดยไม่ปรากฏระดับความเสี่ยงหลังการสอบทานที่

เพ่ิมขึ้น กล่าวคือ ระดับควำมเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังกำรสอบทำนลดลงโดยมีควำมเสี่ยงอยู่ในระดับต่ ำ (ระดับ A)  

จ ำนวน 1 ควำมเสี่ยง  ได้แก่ ความเสี่ยงเรื่องนักศึกษำไม่สำมำรถศึกษำต่อได้จำกกำรไม่มีทุนกำรศึกษำ 

เนื่องจำกเงื่อนไขใหม่ของทุน กยศ. ในความรับผิดชอบของส่วนกิจการนักศึกษา ระดับควำมเสี่ยงที่เหลืออยู่

หลังกำรสอบทำนลดลงโดยมีควำมเสี่ยงอยู่ในระดับปำนกลำง (ระดับ B)  จ ำนวน 4 ควำมเสี่ยง  ได้แก่ 

ความเสี่ยงเรื่องมหำวิทยำลัยถูกฟ้องร้องในกำรละเมิดลิขสิทธิ์ทำงด้ำนต ำรำ  ในความรับผิดชอบของ 

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา เรื่องนักวิจัยด ำเนินโครงกำรวิจัยและกำรเบิกจ่ำยเงินอุดหนุนกำรวิจัย

ล่ำช้ำเกินกว่ำระยะเวลำที่ก ำหนดในสัญญำ ในความรับผิดชอบของสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่องกำรเกิดอัคคีภัย

อำคำรศูนย์บรรณสำรและสื่อกำรศึกษำ ในความรับผิดชอบของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา และเรื่อง

อันตรำยต่อชีวิตและสุขภำพของบุคลำกรและนักศึกษำอันเนื่องมำจำกกำรจัดเก็บและกำรใช้สำรเคมีและ

วัตถุมีพิษในห้องปฏิบัติกำร ในความรับผิดชอบของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ระดับควำมเสี่ยง

ที่เหลืออยู่หลังกำรสอบทำนคงที่โดยมีควำมเสี่ยงอยู่ในระดับเดิม (ระดับ D)  จ ำนวน 1 ควำมเสี่ยง ได้แก่ 

ความเสี่ยงเรื่องจ ำนวนนักศึกษำที่เลือกเรียนต่อด้ำนเทคโนโลยีเกษตรมีแนวโน้มลดลงตำมล ำดับอย่ำงต่อเนื่อง  

ในความรับผิดชอบของส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  เนื่องจากการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เป็นเพียงแค่

กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 4 แห่งในเขตจังหวัดนครราชสีมาและใกล้เคียง เห็นควรจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพ่ิมเติมใน

โรงเรียนอ่ืนๆ  ดังรายละเอียด 

ที ่ ชื่อควำมเสี่ยง 
ระดับควำมเสี่ยง  

ผลกำรประเมิน 
ก่อน 

กำรสอบทำน 
หลัง 

กำรสอบทำน 

ควำมเสี่ยงด้ำนกฎระเบียบ (Compliance Risk : C) 

1 มหาวิทยาลัยถูกฟ้องร้องในการละเมิดลิขสิทธิ์ทางด้านต ารา L3   I5 = E 
สูงมำก 

L2   I2 = M 
ปำนกลำง 

B 

ควำมเสี่ยงด้ำนปฏิบัติงำน (Operational Risk : O) 

2 นักศึกษาไม่สามารถศึกษาต่อได้จากการไม่มีทุนการศึกษา 
เนื่องจากเงื่อนไขใหม่ของทุน กยศ. 

L4   I4 = E 
สูงมำก 

L1   I2 = L 
ต่ ำ 

A 
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ที ่ ชื่อควำมเสี่ยง 
ระดับควำมเสี่ยง  

ผลกำรประเมิน 
ก่อน 

กำรสอบทำน 
หลัง 

กำรสอบทำน 

ควำมเสี่ยงด้ำนภำพลักษณ์และชื่อเสียง (Image and Reputation Risk : IM) 

3 นักวิจัยด าเนินโครงการวิจัยและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการ
วิจัยล่าช้าเกินกว่าระยะเวลาที่ก าหนดในสัญญา 

L4   I4 = E 
สูงมำก 

L2   I3 = M 
ปำนกลำง 

B 

ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) 

4 จ านวนนักศึกษาที่ เลือกเรียนต่อด้านเทคโนโลยีเกษตรมี
แนวโน้มลดลงตามล าดับอย่างต่อเนื่อง 

L5   I5 = E 
สูงมำก 

L4   I5 = E 
สูงมำก 

D 

ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงินและทรัพย์สิน (Financial and Asset Risk : F) 

5 การเกิดอัคคีภัยอาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา L3   I5 = E 
สูงมำก 

L2   I3 = M 
ปำนกลำง 

B 

ควำมเสี่ยงด้ำนสุขภำพและควำมปลอดภัย (Health and Safety Risk : HS) 

6 อันตรายต่อชีวิตและสุขภาพของบุคลากรและนักศึกษาอัน
เนื่องมาจากการจัดเก็บและการใช้สารเคมีและวัตถุมีพิษใน
ห้องปฏิบัติการ 

L3   I4 = H 
สูง 

L2   I3 = M 
ปำนกลำง 

B 

 

3.2.2 ผลกำรสอบทำนในรำยละเอียด 

(1) ควำมเสี่ยงด้ำนกฎระเบียบ  จ านวน 1 ความเสี่ยง ได้แก่ มหำวิทยำลัยถูกฟ้องร้องในกำร

ละเมิดลิขสิทธิ์ทำงด้ำนต ำรำ ในความรับผิดชอบของศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ผลการด าเนินการ

ตามกิจกรรมการควบคุมพบว่า หน่วยงานด าเนินการตามกิจกรรมที่ก าหนดไว้ครบถ้วน โดยจัดอบรมให้ความรู้

เรื่องการใช้งานลิขสิทธิ์ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 โดยผู้เชี่ยวชาญจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวง

พาณิชย์  ได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์ การใช้งานลิขสิทธิ์ในการเรียนการสอนไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ 

ตลอดจนให้ค าปรึกษาด้านลิขสิทธิ์ และการผลิตสื่อ การเขียนงานวิชาการ  

ผลการประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังการด าเนินการตามกิจกรรมควบคุมและหลัง

การสอบทาน ระดับความเสี่ยงลดลงจากความเสี่ยงสูงเป็นความเสี่ยงปานกลาง  และมีผลการประเมินระดับ

ความส าเร็จของการด าเนินการตามกิจกรรมควบคุมอยู่ในระดับ B  กล่าวคือ ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลัง

การสอบทานลดลง โดยมีความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง 

(2) ควำมเสี่ยงด้ำนปฏิบัติงำน  จ านวน 1 ความเสี่ยง ได้แก่ นักศึกษำไม่สำมำรถศึกษำต่อได้

จำกกำรไม่มีทุนกำรศึกษำเนื่องจำกเงื่อนไขใหม่ของทุน กยศ. ในความรับผิดชอบของส่วนกิจการนักศึกษา 

เนื่องจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ได้ประกาศฯ ยกเลิกหลักเกณฑ์ที่ก าหนดให้นักศึกษาผู้กู้ กยศ./กรอ. 
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ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ถึง 2.00 ในปีการศึกษา 2558 ไม่สามารถกู้ยืมต่อได้นั้นฯ  ส่งผลให้นักศึกษา

สามารถกู้ยืมต่อได้ในปีการศึกษา 2560 อย่างต่อเนื่อง 

ผลการประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังการด าเนินการตามกิจกรรมควบคุมและหลัง

การสอบทาน ระดับความเสี่ยงลดลงจากความเสี่ยงสูงเป็นความเสี่ยงต่ า  และมีผลการประเมินระดับ

ความส าเร็จของการด าเนินการตามกิจกรรมควบคุมอยู่ในระดับ A  กล่าวคือ ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลัง

การสอบทานลดลง โดยมีความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ า 

(3) ควำมเสี่ยงด้ำนภำพลักษณ์และชื่อเสียง  จ านวน 1 ความเสี่ยง ได้แก่ นักวิจัยด ำเนิน

โครงกำรวิจัยและกำรเบิกจ่ำยเงินอุดหนุนกำรวิจัยล่ำช้ำเกินกว่ำระยะเวลำที่ก ำหนดในสัญญำ   

ในความรับผิดชอบของสถาบันวิจัยและพัฒนา ผลการด าเนินการตามกิจกรรมการควบคุมพบว่า หน่วยงาน

ด าเนินการตามกิจกรรมที่ก าหนดไว้ครบถ้วน โดยด าเนินการแจ้งเร่งรัดไปยังหัวหน้าโครงการวิจัยให้ด าเนินการ

ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ก่อนยื่นเสนอขอทุนในปีต่อไป และมีมติจากคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองและ

จัดสรรงบประมาณโครงการวิจัย เกี่ยวกับการก าหนดมาตรการในการจ ากัดการรับทุน หากหัวหน้าโครงการ

ค้างส่งรายงานการวิจัยเกิน 2 โครงการ จะไม่สามารถยื่นขอรับทุนได้ ตามเงื่อนไขการเสนอโครงการของ

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  ท าให้แนวโน้มโครงการวิจัยคงค้างลดลง จาก 164 โครงการ เหลือ 

87 โครงการ 

ผลการประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังการด าเนินการตามกิจกรรมควบคุมและหลัง

การสอบทาน ระดับความเสี่ยงลดลงจากความเสี่ยงสูงเป็นความเสี่ยงปานกลาง  และมีผลการประเมินระดับ

ความส าเร็จของการด าเนินการตามกิจกรรมควบคุมอยู่ในระดับ B  กล่าวคือ ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลัง

การสอบทานลดลง โดยมีความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง 

(4) ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์  จ านวน 1 ความเสี่ยง  ได้แก่ จ ำนวนนักศึกษำที่เลือกเรียนต่อ

ด้ำนเทคโนโลยีเกษตรมีแนวโน้มลดลงตำมล ำดับอย่ำงต่อเนื่อง  ในความรับผิดชอบของส านักวิชา

เทคโนโลยีการเกษตร ผลการด าเนินการตามกิจกรรมการควบคุมพบว่า หน่วยงานด าเนินการตามกิจกรรมที่

ก าหนดไว้ครบถ้วน โดยการจัดประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ส านักวิชาส าหรับใช้ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร

ของส านักวิชาในโรงเรียนมัธยม 4 แห่ง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6  พร้อมทั้ง upload ลง Youtube 

เพ่ือประชาสัมพันธ์อีกทางหนึ่ง ผลการด าเนินการท าให้นักเรียนมีความเข้าใจในหลักสูตรสาขาทางด้าน

เทคโนโลยีการเกษตรมากยิ่งขึ้น  อย่างไรก็ตามต้องติดตามผลการสมัครเข้าเรียนของนักเรียนในโรงเรียนที่เข้า

ไปด าเนินการประชาสัมพันธ์ในปีการศึกษา 2561 ต่อไป  
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ผลการประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังการด าเนินการตามกิจกรรมควบคุมและหลัง

การสอบทาน ระดับความเสี่ยงคงที่ในระดับความเสี่ยงสูงมาก เนื่องจากเป็นการประชาสัมพันธ์ในโรงเรียน

มัธยมกลุ่มเป้าหมายเพียง 4 แห่ง และยังต้องติดตามผลการสมัครเข้าเรียนในปีการศึกษา 2561 ต่อไป   

และมีผลการประเมินระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามกิจกรรมควบคุมอยู่ในระดับ D  กล่าวคือ ระดับ

ความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังการสอบทานคงท่ี โดยมีความเสี่ยงอยู่ในระดับเดิม 

(5) ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงินและทรัพย์สิน  จ านวน 1 ความเสี่ยง  ได้แก่ กำรเกิดอัคคีภัย

อำคำรศูนย์บรรณสำรและสื่อกำรศึกษำ ในความรับผิดชอบของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ผลการ

ด าเนินการตามกิจกรรมการควบคุมพบว่า หน่วยงานด าเนินการตามกิจกรรมที่ก าหนดไว้ครบถ้วน โดยจัดท า

ประกันอัคคีภัยอาคารบรรณสารเรียบร้อยแล้ว ระยะเวลาประกันภัย 1 ปี เริ่มตั้งแต่ 23 ธันวาคม 2559 – 23 

ธันวาคม 2560 กับบริษัทกรุงเทพประกันภัย จ ากัด (มหาชน)  อีกทั้งขอความอนุเคราะห์จากงานรักษาความปลอดภัย 

ส่วนอาคารสถานที่ในการจัดหาถังดับเพลิง พร้อมจัดซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟแล้ว เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 

ผลการประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังการด าเนินการตามกิจกรรมควบคุมและหลัง

การสอบทาน ระดับความเสี่ยงลดลงจากความเสี่ยงสูงเป็นความเสี่ยงปานกลาง  และมีผลการประเมินระดับ

ความส าเร็จของการด าเนินการตามกิจกรรมควบคุมอยู่ในระดับ B  กล่าวคือ ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลัง

การสอบทานลดลง โดยมีความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง 

(6) ควำมเสี่ยงด้ำนสุขภำพและควำมปลอดภัย  จ านวน 1 ความเสี่ยง  ได้แก่ อันตรำยต่อ

ชีวิตและสุขภำพของบุคลำกรและนักศึกษำอันเนื่องมำจำกกำรจัดเก็บและกำรใช้สำรเคมีและวัตถุมีพิษใน

ห้องปฏิบัติกำร ในความรับผิดชอบของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ผลการด าเนินการตาม

กิจกรรมการควบคุมพบว่า หน่วยงานด าเนินการตามกิจกรรมที่ก าหนดไว้ครบถ้วน โดยจัดซื้อตู้เก็บสารเคมี

อันตรายประเภทสารไวไฟ จ านวน 6 ตู้, จัดซื้อตู้เก็บสารเคมีประเภทสารกัดกร่อน จ านวน 6 ตู้, จัดซื้อหน้ากาก

ป้องกันสารเคมี และจัดท าป้ายสติกเกอร์ห้ามรับประทานอาหารและเครื่องดื่มภายในห้องปฏิบัติการ  พร้อมทั้ง

มีการจัดอบรมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการและสารเคมีให้แก่บุคลากร นักศึกษา และผู้ช่วยวิจัยแล้ว

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 

ผลการประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังการด าเนินการตามกิจกรรมควบคุมและหลัง

การสอบทาน ระดับความเสี่ยงลดลงจากความเสี่ยงสูงเป็นความเสี่ยงปานกลาง  และมีผลการประเมินระดับ

ความส าเร็จของการด าเนินการตามกิจกรรมควบคุมอยู่ในระดับ B  กล่าวคือ ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลัง

การสอบทานลดลง โดยมีความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง  
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3.3 ผลกำรสอบทำนแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงระดับมหำวิทยำลัยปีก่อน ที่ระดับควำมเสี่ยง
หลังกำรสอบทำนอยู่ในระดับสูง  

3.3.1 ผลกำรสอบทำนในภำพรวม 

 จากการประเมินระดับความส าเร็จของกิจกรรมการควบคุม พบว่า ระดับควำมเสี่ยงที่เหลืออยู่ 

หลังกำรสอบทำนลดลงโดยมีควำมเสี่ยงอยู่ในระดับปำนกลำง (ระดับ B)  จ ำนวน 1 ควำมเสี่ยง  ได้แก่ 

ความเสี่ยงเรื่องปริมาณน้ าดิบเพ่ือใช้ผลิตน้ าประปาภายในมหาวิทยาลัย มีปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการ  

ดังรายละเอียด 

ที ่ ชื่อควำมเสี่ยง 
ระดับควำมเสี่ยง  

ผลกำรประเมิน ก่อน 
กำรสอบทำน 

หลัง 
กำรสอบทำน 

ควำมเสี่ยงด้ำนปฏิบัติงำน (Operational Risk : O) 

1 ป ริ ม า ณ น้ า ดิ บ เ พื่ อ ใ ช้ ผ ลิ ต น้ า ป ร ะ ป าภ าย ใน
มหาวิทยาลัย มีปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการ 

L3 X I3 = H 
สูง 

L2   I3 = M 
ปำนกลำง 

B 

 

3.3.2 ผลกำรสอบทำนในรำยละเอียด   
- ควำมเสี่ยงด้ำนปฏิบัติงำน จ านวน 1 ความเสี่ยง ได้แก่ ปริมาณน้ าดิบเพ่ือใช้ผลิตน้ าประปา

ภายในมหาวิทยาลัย มีปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการ เป็นปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วน

อาคารสถานที่ จากการสอบทาน พบว่า งานประปาและสิ่งแวดล้อม  ส่วนอาคารสถานที่ ได้จัดท าแผนบริหาร

จัดการน้ า และด าเนินการตามแผนอย่างต่อเนื่อง  

 

  



รายงานผลการสอบทานแผนการบริหารความเสี่ยง และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

 

 21 

3.4 ผลกำรสอบทำนแผนกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน  

3.4.1 ผลกำรสอบทำนในภำพรวม 

 จากการประเมินระดับความส าเร็จของกิจกรรมการควบคุม พบว่า ระดับควำมเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังกำรสอบ

ทำนลดลงอยู่ในระดับต่ ำ (ระดับ A) จ านวน 4 กระบวนการ  ระดับควำมเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังกำรสอบทำนลดลงอยู่

ในระดับปำนกลำง (ระดับ B) จ านวน 9 กระบวนการ  ระดับควำมเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังกำรสอบทำนลดลงอยู่ใน

ระดับสูง (ระดับ C) จ านวน 1 กระบวนการ และระดับควำมเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังกำรสอบทำนเพิ่มขึ้น (ระดับ F) 

จ านวน 1 กระบวนการ   

โดยกระบวนการที่ระดับความเสี่ยงหลังการสอบทานเพ่ิมขึ้น ได้แก่ กระบวนการการรายงานผลการตรวจสอบ 

ในความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน โดยหน่วยงานไม่มีความคืบหน้าในการพัฒนาระบบการตรวจสอบ

ออนไลน์ เนื่องจากขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการพัฒนาระบบตรวจสอบออนไลน์  ดังรายละเอียด 

ที ่
กระบวนกำรปฏิบัติงำน/ 

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู ่

ระดับควำมเสี่ยง  
ผลกำร
ประเมิน ก่อน 

กำรสอบทำน 
หลัง 

กำรสอบทำน 

1 กำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบ 
ความเสี่ยง : การรายงานผลการตรวจสอบล่าช้า 

L4   I3 = H 
สูง 

L4   I4 = E 
สูงมำก 

F 

2 กำรด ำเนินงำนกำรให้บริกำรวิชำกำร (กำรจัดอบรม/สัมมนำ) 
ความเสีย่ง : การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามขั้นตอนการด าเนินงาน 

(Work Procedure) 

L3   I3 = H 
สูง 

L1   I2 = L 
ต่ ำ 

A 

3 จัดท ำระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศด้ำนงำนวิจัยให้สมบูรณ์ 
ความเสีย่ง : ข้อมูลส าคญับางส่วนไม่เป็นปัจจุบัน ท าให้การ

รายงานข้อมูลคลาดเคลื่อน 

L3   I3 = H 
สูง 

L2   I2 = M 
ปำนกลำง 

B 

4 กำรเงินส ำรองจ่ำย ส ำนักวิชำแพทยศำสตร์ 
ความเสีย่ง : วงเงินส ารองจ่ายที่ไดร้ับ ไมส่ัมพันธ์กับจ านวน

คณาจารย์ และกิจกรรมของส านักวิชาฯ 

L4   I2 = H 
สูง 

L1   I1 = L 
ต่ ำ 

A 

5 กำรผลิตและพัฒนำนวัตกรรมสื่อกำรศึกษำ 
ความเสีย่ง : ผู้รับบริการน าทรัพยากรมาผลิตผลงานไม่ถูกต้อง

ตามกฎหมายทรัพยส์ินทางปัญญา 

L3   I3 = H 
สูง 

L2   I2 = M 
ปำนกลำง 

B 

6 กำรให้บริกำรระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ 
ความเสี่ยง :  อุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไม่ท างานทั้ง

ระบบ 

L3   I3 = H 
สูง 

L2   I2 = M 
ปำนกลำง 

B 

7 กำรยืมเงินส ำรองจ่ำย ศูนย์บรรณสำรและสื่อกำรศึกษำ 
ความเสี่ยง : ผู้ยืมคืนเงินไม่ตรงตามก าหนดเวลา 

L3   I3 = H 
สูง 

L1   I1 = L 
ต่ ำ 

A 
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ที ่
กระบวนกำรปฏิบัติงำน/ 

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู ่

ระดับควำมเสี่ยง  
ผลกำร
ประเมิน ก่อน 

กำรสอบทำน 
หลัง 

กำรสอบทำน 

8 โครงกำรวิจัยเพ่ือพัฒนำกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัยในชั้น
เรียน 
ความเสีย่ง : จ านวนข้อเสนอโครงการวิจัยในแตล่ะปีงบประมาณ

น้อยกว่าจ านวนทุนวิจัยท่ีจัดสรร 

L4   I2 = H 
สูง 

L1   I2 = L 
ต่ ำ 

A 

9 กำรขออนุญำตให้ใช้พ้ืนที่ต้ังสถำนประกอบกำรทำงนิวเคลียร์ 
(อำคำรปฏิบัติกำรวิจัยรังสีรักษำฯ) 
ความเสีย่ง : ยังไม่ได้รับใบอนุญาตให้ใช้พื้นที่ตั้งสถาน

ประกอบการทางนิวเคลียร ์

L1   I4 = H 
สูง 

L1   I3 = M 
ปำนกลำง 

B 

10 กำรก่อสร้ำงอำคำรปฏิบัติกำรวิจัยรักสีรักษำฯ ประจ ำศูนย์
ปฏิบัติกำรวิจัยรังสีรักษำฯ 
ความเสีย่ง : ก่อสร้างอาคารปฏิบตัิการฯ ไม่แล้วเสร็จตามก าหนด

สัญญา 

L1   I4 = H 
สูง 

L1   I3 = M 
ปำนกลำง 

B 

11 กำรบริหำรสัญญำ 
ความเสีย่ง : การปฏิบัติงานผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปจากระเบียบ 

ค าสั่ง/หนังสือเวียน 

L2   I4 = H 
สูง 

L1   I3 = M 
ปำนกลำง 

B 

12 กำรบริหำรสัญญำ 
ความเสีย่ง : ได้รับโทษทางวินัย อาญา และการชดใช้ทางแพ่ง 

L3   I4 = H 
สูง 

L2   I3 = M 
ปำนกลำง 

B 

13 กำรแก้ไขปัญหำนักศึกษำในหลักสูตรเดิมและหลักสูตรที่เปิดใหม่
ไม่สำมำรถกู้เงินกองทุนกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ (กยศ., กรอ.) ได้ 
ความเสีย่ง : นักศึกษาบางหลักสตูร/สาขาวิชาไมส่ามารถบันทึก

ข้อมูลเพื่อขอกู้เงินได ้

L5   I3 = H 
สูงมำก 

L3   I3 = M 
สูง 

C 

14 กำร พัฒนำระบบสำรสน เทศกำรจั ดท ำ งบประมำณ
มหำวิทยำลัยให้พร้อมใช้งำนได้ทั้งระบบ 
ความเสีย่ง : ระบบบาง module ไม่สามารถใช้งานได้ และรายงานที่

ไดจ้ากระบบไมต่รงกบัความต้องการของผู้ใช้ 

L3   I4 = H 
สูง 

L2   I3 = M 
ปำนกลำง 

B 

15 ติดตำมโครงกำรวิจัยและกำรเบิกจ่ำยเงินอุดหนุนกำรวิจัยที่
ล่ำช้ำเกินกว่ำที่ก ำหนดในสัญญำ 
ความเสีย่ง : ปัจจุบัน วช. ได้เปิดระบบ NRMS ให้คณาจารยไ์ด้

บันทึกข้อมูลการขอทุนผ่านระบบออนไลน์ ท าให้
ทราบว่ามีโครงการคงค้างในระบบฯ ของอาจารย์
แต่ละคน ของแต่ละมหาวิทยาลัย ซึ่งมีผลต่อการเสนอ
โครงการวิจัยและจัดสรรงบประมาณในแต่ละปี 

L3   I4 = H 
สูง 

L2   I3 = M 
ปำนกลำง 

B 
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3.4.2 ผลกำรสอบทำนในรำยละเอียด 

 

กระบวนกำรที่ 1 : กำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบ 
หน่วยงำน : หน่วยตรวจสอบภายใน 
ควำมเสี่ยง : การรายงานผลการตรวจสอบล่าช้า 

กำรปรับปรุง กำรควบคุมท่ีก ำหนด กำรด ำเนินกำร 
1. พัฒนาระบบการตรวจสอบออนไลน์ ประสานขอความร่วมมือในการพัฒนาระบบการ

ตรวจสอบออนไลน์ จากสถานส่งเสริมและพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 

2. จัดท าแผนการตรวจสอบล่วงหน้า โดยให้
อธิการบดีลงนามสั่งการ และมอบหมายหน่วยรับ
ตรวจร่วมมือในการให้ข้อมูล 

ยังไม่ถึงเวลาด าเนินการ  

 สรุปผลกำรประเมิน หน่วยงานไม่สามารถด าเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในได้  

ท าให้การวิเคราะห์ความเสี่ยงหลังมีกิจกรรมควบคุมเพ่ิมขึ้นอยู่ในระดับสูงมาก เนื่องจากขาดเจ้าหน้าที่ที่มี

ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการตรวจสอบออนไลน์ ท าให้ไม่สามารถก าหนดรายละเอียดที่

ต้องใช้ในการพัฒนาระบบงานได้ อีกทั้งประสบปัญหาได้รับข้อมูลด้านการเงินและบัญชีจากหน่วยวิสาหกิจ

ค่อนข้างล่าช้า ส่งผลให้กระทบต่อการออกรายงานผลการตรวจสอบ   

 

กระบวนกำรที่ 2 : กำรด ำเนินงำนกำรให้บริกำรวิชำกำร (กำรจัดอบรม/สัมมนำ) 
หน่วยงำน : เทคโนธานี 
ควำมเสี่ยง : การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามข้ันตอนการด าเนินงาน (Work Procedure) 

กำรปรับปรุง กำรควบคุมท่ีก ำหนด กำรด ำเนินกำร 
1. จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานอย่างน้อยปีละ 2 
ครั้ง 

จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน จ านวน 4 ครั้ง 
ได้แก่ 
1. หัวข้อ “การเตรียมความพร้อมเพ่ือปรับ
ประยุกต์สู่ระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO” 
2. หัวข้อ “จิตส านึกด้านคุณภาพกับความยั่งยืน
ขององค์กร” 
3. หัวข้อ “การตรวจติดตามภายในของระบบ
บริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO (IQA)” 
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กำรปรับปรุง กำรควบคุมท่ีก ำหนด กำรด ำเนินกำร 
 4. หัวข้อ “การวิเคราะห์บริบทองค์กรและการ

จัดการความเสี่ยง (Risk Management for 
QMS)” 
ท าให้พนักงานสามารถด าเนินงานตามข้ันตอน
การด าเนินงาน (Work Procedure) ตามระบบ
มาตรฐาน ISO 9001 ได้อย่างถูกต้อง 

2. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในเว็บไซต์/บอร์ด
กิจกรรมของหน่วยงาน 

มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในเว็บไซต์/บอร์ด
กิจกรรมของหน่วยงาน เพ่ือความเข้าใจขั้นตอน
การด าเนินงานอย่างชัดเจน ช่วยให้การท างานมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 สรุปผลกำรประเมิน หน่วยงานสามารถด าเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในได้ ท าให้

การวิเคราะห์ความเสี่ยงหลังมีกิจกรรมควบคุมลดลงอยู่ในระดับต่ า  

 

กระบวนกำรที่ 3 : จัดท ำระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศด้ำนงำนวิจัยให้สมบูรณ์ 
หน่วยงำน : สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ควำมเสี่ยง : ข้อมูลส าคัญบางส่วนไม่เป็นปัจจุบัน ท าให้การรายงานข้อมูลคลาดเคลื่อน 

กำรปรับปรุง กำรควบคุมท่ีก ำหนด กำรด ำเนินกำร 
- มีการจัดท าระบบฐานข้อมูลในส่วนที่ยังมีความ
เสี่ยง (เริ่มด าเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศการ
วิจัย ระยะที่ 1) 

ได้จัดท าระบบฐานข้อมูล 1 ระบบ อยู่ระหว่าง
การทดสอบระบบ 

 สรุปผลกำรประเมิน หน่วยงานสามารถด าเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในได้ ท าให้

การวิเคราะห์ความเสี่ยงหลังมีกิจกรรมควบคุมลดลงอยู่ในระดับปานกลาง 
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กระบวนกำรที่ 4 : กำรเงินส ำรองจ่ำย ส ำนักวิชำแพทยศำสตร์ 
หน่วยงำน : ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 
ควำมเสี่ยง : วงเงินส ารองจ่ายที่ได้รับไม่สัมพันธ์กับจ านวนคณาจารย์ และกิจกรรมของส านักวิชาฯ 

กำรปรับปรุง กำรควบคุมท่ีก ำหนด กำรด ำเนินกำร 
1. เร่งรัดการคืนเงิน 
 

เร่งรัดการคืนเงิน เมื่อครบก าหนดการคืนเงินและ
ในระบบข้ึนตัวแดง จะพิมพ์บันทึกแจ้งเตือนจาก
ระบบส่งให้ผู้ยืมเงินทันทีเพ่ือกระตุ้นเตือนให้
ด าเนินการ ท าให้ผู้ยืมเงินมีการคืนเงินตรงเวลา
มากขึ้น มีเพียงประมาณร้อยละ 2.0 ที่คืนเงินช้า
กว่าก าหนดเพราะติดภารกิจอ่ืนต่อเนื่อง 

2. ขอเบิกเงินชดเชยจากส่วนการเงินและบัญชีให้เร็ว
ขึ้น 

เจ้าหน้าที่การเงินด าเนินการตั้งเบิกถ่ีขึ้น และคอย
ติดตามการตรวจสอบจากส่วนการเงินและบัญชี
ในการโอนเงินคืนชดเชย ซึ่งอยู่ในช่วงเวลาที่เงิน
หมุนเวียนเพียงพอ ไม่มีปัญหานี้อีก 

3. ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเพ่ิมวงเงินส ารองจ่าย เตรียมเก็บข้อมูลเพ่ือขออนุมัติวงเงินส ารองจ่าย
เพ่ิมข้ึน แต่เนื่องจาก กลุ่มสาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ ได้รับการจัดตั้งเป็นส านักวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2560 โดยย้าย
โอนพนักงานทั้งสายวิชาการและสายปฏิบัติการ
และลูกจ้างไปสังกัดส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
ท าให้พนักงานของส านักวิชาแพทยศาสตร์ลดลง 
การยืมคืนเงินทดรองจ่ายจึงยังคงมีเงินหมุนเวียน
เพียงพอในการด าเนินการ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน-
กันยายน 2560 ยังไม่ประสบปัญหาเงินยืมไม่พอ 

 สรุปผลกำรประเมิน หน่วยงานสามารถด าเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในได้ ท าให้

การวิเคราะห์ความเสี่ยงหลังมีกิจกรรมควบคุมลดลงอยู่ในระดับต่ า 
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กระบวนกำรที่ 5 : กำรผลิตและพัฒนำนวัตกรรมสื่อกำรศึกษำ 
หน่วยงำน : ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 
ควำมเสี่ยง : ผู้รับบริการน าทรัพยากรมาผลิตผลงานไม่ถูกต้องตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 

กำรปรับปรุง กำรควบคุมท่ีก ำหนด กำรด ำเนินกำร 
- เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญามาอบรม
ให้ความรู้ 

จัดอบรมให้ความรู้ด้านลิขสิทธิ์ส าหรับผู้
สร้างสรรค์ผลงาน ต ารา หนังสือทางวิชาการ 
และการผลิตสื่อ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 
2560 เวลา 09.00-14.00 น.  ณ ห้องประชุม 
C2-124 อาคารวิชาการ 2 เพ่ือให้ความรู้ 
เกีย่วกับกฎหมายลิขสิทธิ์ การใช้งานลิขสิทธิ์ใน
การเรียน การสอนไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ ตลอดจนให้
ค าปรึกษาด้านลิขสิทธิ์ และการผลิตสื่อ การเขียน
งานวิชาการ  โดยในการนี้ กรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ได้อนุเคราะห์ให้  
คุณเขมะศิริ  นิชชากร ผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะด้าน
ลิขสิทธิ์ เป็นวิทยากร  มีผู้เข้าอบรม จ านวน 
ทั้งสิ้น 69 คน จากจ านวนทั้งหมด 70 คน  
(คิดเป็นร้อยละ 98.57 ของจ านวนผู้เข้าอบรม
ทั้งหมด) งบประมาณ ค่าใช้จ่ายเป็นเงิน 27,000 
บาท ใช้จ่ายไปเป็นเงินทั้งสิ้น 26,992 บาท   
ผลการประเมินการอบรมในภาพรวม ผู้เข้าอบรม
มีความพึงพอใจในการจัดอบรมในครั้งนี้ อยู่ใน

ระดับ “มาก” (X ̅= 4.39, S.D. = 0.73) และมี
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมที่เป็นประโยชน์ในการจัด
อบรมในโอกาสต่อไป 

 สรุปผลกำรประเมิน หน่วยงานสามารถด าเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในได้ ท าให้

การวิเคราะห์ความเสี่ยงหลังมีกิจกรรมควบคุมลดลงอยู่ในระดับปานกลาง 
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กระบวนกำรที่ 6 : กำรให้บริกำรระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ 
หน่วยงำน : ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
ควำมเสี่ยง : อุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ไม่ท างานทั้งระบบ 

กำรปรับปรุง กำรควบคุมท่ีก ำหนด กำรด ำเนินกำร 
1. ปรับปรุงและตรวจสอบการบุกรุกโจมตีระบบ
อย่างสม่ าเสมอ 

- ตรวจสอบ quarantine mail จาก mail 
gateway ทุกวัน เพ่ือคัดกรองสแปมเมลล์ 
- ตรวจสอบ ความปลอดภัยระบบ web server 
เพ่ือป้องกันการ hack เจาะท าลายระบบ 
- ตรวจสอบการท างานอุปกรณ์ป้องกันความ
ปลอดภัยเครือข่าย ทุกวัน อาทิ firewall, 
อุปกรณ์ IPS  
- ท ารายงานสรุปความปลอดภัยระบบเครือข่าย 
รายเดือนเสนอผู้บริหาร 
- ออกกฏการใช้งาน web hosting เพ่ือให้ 
webmaster รับทราบ และปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครัด 
- อบรมหลักสูตร web security เพ่ือให้ความรู้
แก่ webmaster ที่มีการขอ virtual server จาก
ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
- ปรับปรุง web infrastructure ของเว็บหลัก
มหาวิทยาลัย โดยจัดท า loadbalacne server 
เพ่ือช่วยกระจาย traffic web ซึ่งจะช่วยให้ web 
server มีเสถียรภาพมากขึ้น    

2. ของบประมาณจัดซื้อระบบรักษาความปลอดภัย
เครือข่ายอย่างต่อเนื่อง 

ด าเนินการของบประมาณเพ่ือจัดซื้ออุปกรณ์ 
firewall ตัวใหม่และทดลองใช้งาน 

 สรุปผลกำรประเมิน หน่วยงานสามารถด าเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในได้ ท าให้

การวิเคราะห์ความเสี่ยงหลังมีกิจกรรมควบคุมลดลงอยู่ในระดับปานกลาง  
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กระบวนกำรที่ 7 : กำรยืมเงินส ำรองจ่ำย ศูนย์บรรณสำรและสื่อกำรศึกษำ 
หน่วยงำน : ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
ควำมเสี่ยง : ผู้ยืมคืนเงินไม่ตรงตามก าหนดเวลา 

กำรปรับปรุง กำรควบคุมท่ีก ำหนด กำรด ำเนินกำร 
1. คืนเงินก่อน และท าเรื่องขอยืมเงินใหม่ เมื่อครบก าหนดคืนเงินยืม แต่เอกสารหลักฐานยัง

ไม่ครบ จะให้ผู้ยืมท าการคืนเงินยอดเดิมก่อน 
และท าเรื่องขอยืมเงินใหม่ ท าให้ไม่เกิดความ
ล่าช้าในการคืนเงินยืมส ารองจ่าย 

2. ผู้ดูแลการเบิกจ่ายให้ข้อมูลตามระเบียบเป็น
ประจ าทุกต้นปีงบประมาณ 

ชี้แจงให้ผู้ยืมรับทราบและปฏิบัติตามระเบียบการ
ยืมเงินส ารองจ่ายอย่างเคร่งครัด 

 สรุปผลกำรประเมิน หน่วยงานสามารถด าเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในได้ ท าให้

การวิเคราะห์ความเสี่ยงหลังมีกิจกรรมควบคุมลดลงอยู่ในระดับต่ า  

 

กระบวนกำรที่ 8 : โครงกำรวิจัยเพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัยในชั้นเรียน 
หน่วยงำน : สถานพัฒนาคณาจารย์ 
ควำมเสี่ยง : จ านวนข้อเสนอโครงการวิจัยในแต่ละปีงบประมาณน้อยกว่าจ านวนทุนวิจัยที่จัดสรร 

กำรปรับปรุง กำรควบคุมท่ีก ำหนด กำรด ำเนินกำร 
- จัดส ารวจความต้องการในการพัฒนาการเรียนการ
สอนและจดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือให้ความรู้ 
ชี้แนะแนวทางและเทคนิควิธีในการวิจัยด้านการ
เรียนการสอน 

ด าเนินการส ารวจความต้องการในการเข้าร่วม
กิจกรรมเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนจาก
คณาจารย์ และจัดให้มีกิจกรรมอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน ในหัวข้อ “การ
พัฒนาการเรียนการสอนโดยการท าวิจัย” โดย
วิทยากร รศ. ดร.ภิญโญ  พานิชพันธ์  และ รศ. 
ดร.พิณทิพ รื่นวงษา (มหาวิทยาลัยมหิดล) 

 สรุปผลกำรประเมิน หน่วยงานสามารถด าเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในได้ ท าให้

การวิเคราะห์ความเสี่ยงหลังมีกิจกรรมควบคุมลดลงอยู่ในระดับต่ า  
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กระบวนกำรที่ 9 : กำรขออนุญำตให้ใช้พื้นที่ตั้งสถำนประกอบกำรทำงนิวเคลียร์ (อำคำรปฏิบัติกำร
วิจัยรังสีรักษำฯ) 

หน่วยงำน : โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอน 
ควำมเสี่ยง : ยังไม่ได้รับใบอนุญาตให้ใช้พื้นที่ตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 

กำรปรับปรุง กำรควบคุมท่ีก ำหนด กำรด ำเนินกำร 
1. เร่งรัดการจัดท ารายงานวิเคราะห์ความเหมาะสม
ของพ้ืนที่ตั้งฯ ให้เรียบร้อยตามข้อก าหนด 

คณะอนุกรรมการฝ่ายความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อม โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัย
รังสีรักษาฯ ด าเนินการจัดท ารายงานวิเคราะห์
ความเหมาะสมพื้นที่ตั้งอาคารปฏิบัติการวิจัยรังสี
รักษาฯ เรียบร้อยแล้วกว่าร้อยละ 70 

2. ประสานขอเอกสารร่าง กฎกระทรวงฯ ก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ ว่าด้วยการขอรับใบอนุญาตกับ
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (ปส.) 

ได้รับเอกสาร 
1.ร่างประกาศคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์
เพ่ือสันติ เรื่อง การจัดท ารายงานวิเคราะห์ความ
เหมาะสมของ พ้ืนที่ ตั้ งสถานประกอบการ
นิวเคลียร์ 
2. ร่างกฏกระทรวงฯ ก าหนด หลักเกณฑ์   วิธีการ 
ว่าด้วยการขอรับใบอนุญาต 

 สรุปผลกำรประเมิน หน่วยงานสามารถด าเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในได้ ท าให้

การวิเคราะห์ความเสี่ยงหลังมีกิจกรรมควบคุมลดลงอยู่ในระดับปานกลาง  

 

กระบวนกำรที่ 10 : กำรก่อสร้ำงอำคำรปฏิบัติกำรวิจัยรังสีรักษำฯ ประจ ำศูนย์ปฏิบัติกำรวิจัยรังสี
รักษำฯ 

หน่วยงำน : โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอน 
ควำมเสี่ยง : ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการฯ ไม่แล้วเสร็จตามก าหนดสัญญา 

กำรปรับปรุง กำรควบคุมท่ีก ำหนด กำรด ำเนินกำร 
1. บริษัทผู้รับจ้างขอสงวนสิทธิ์ขยายระยะเวลาการ
ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการฯ 

อยู่ระหว่างการยื่นขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสัญญา
จ้างก่อสร้างอาคารฯ ฉบับใหม่  โดยขอยุติสัญญา
เดิมและจัดท าสัญญาฉบับใหม่ 

2. เร่งรัดการทดสอบประสิทธิภาพคอนกรีตมวลหนัก
ส าหรับการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการฯ 

จัดจ้างการทดสอบประสิทธิภาพคอนกรีตมวล
หนัก และได้รับผลการทดสอบประสิทธิภาพ
คอนกรีตมวลหนัก 
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กำรปรับปรุง กำรควบคุมท่ีก ำหนด กำรด ำเนินกำร 
3. เร่งรัดการจัดท ารายงานวิเคราะห์ความเหมาะสม
ของพ้ืนที่ตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ตาม
ข้อก าหนด 

คณะอนุกรรมการฝ่ ายความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อม โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัย
รังสีรักษาฯ ด าเนินการจัดท ารายงานวิเคราะห์
ความเหมาะสมของพ้ืนที่ตั้งอาคารปฏิบัติการวิจัย
รังสีรักษาฯ แล้วเสร็จกว่าร้อยละ 70 

 สรุปผลกำรประเมิน หน่วยงานสามารถด าเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในได้ ท าให้

การวิเคราะห์ความเสี่ยงหลังมีกิจกรรมควบคุมลดลงอยู่ในระดับปานกลาง  

 

กระบวนกำรที่ 11 : กำรบริหำรสัญญำ 
หน่วยงำน : ส่วนพัสดุ 
ควำมเสี่ยง : การปฏิบัติงานผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปจากระเบียบ ค าสั่ง/หนังสือเวียน 

กำรปรับปรุง กำรควบคุมท่ีก ำหนด กำรด ำเนินกำร 
1. มีการรวบรวมค าสั่ง หนังสือเวียน (ท่ีเกี่ยวข้องกับ
การพัสดุ) จากส านักงบประมาณ จัดเก็บไว้อย่างเป็น
ระบบ และแจ้งเวียนให้ทราบหรือให้ยึดถือปฏิบัติโดย
ทั่วกันทันทีเมื่อได้รับหนังสือ และเจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้องสามารถสืบค้นได้ตลอดเวลาอย่างรวดเร็ว 
เมื่อจะต้องใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา 

มีการรวบรวมค าสั่ง หนังสือเวียน ที่เกี่ยวข้องกับ
การพัสดุ จากส านักงบประมาณ ได้รับทั้งสิ้น 88 
เรื่อง โดยได้มีการเก็บรวบรวมไว้อย่างเป็นระบบ 
เพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการอ้างอิงการปฏิบัติงาน
ด้านพัสดุ และมีการแจ้งเวียนให้พนักงานทุกคน
ได้รับทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 
 

2. มีการปรับปรุงระเบียบ มทส. ให้สอดคล้องกับ
ค าสั่ง/หนังสือแจ้งเวียน จากส านักงบประมาณ หาก
เห็นว่าต้องปฏิบัติตามโดยเคร่งครัดเพื่อความถูกต้อง
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย แต่หากเห็น
ว่าต้องยึดระเบียบพัสดุ มทส.เป็นหลัก ผู้บริหารต้อง
ก าชับผู้ปฏิบัติฯ ให้ปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ มทส. 
เพ่ือไม่ให้เกิดความสับสนในการยึดถือปฏิบัติ 

ด้วยภาครัฐได้มีการประกาศใช้ พ.ร.บ.การจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
เป็นผลให้ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2554 ยกเลิก โดยผลของ
กฎหมาย ดังนั้น การด าเนินการจัดหาพัสดุจึงต้อง
เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง และระเบียบ
กระทรวงการคลัง ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างเตรียม
ความพร้อมและปรับปรุงรูปแบบ แบบฟอร์ม
ต่างๆ ให้สอดคล้องกับการท างานและเป็นไปตาม
ข้อบังคับกฎหมายใหม่ต่อไป 
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กำรปรับปรุง กำรควบคุมท่ีก ำหนด กำรด ำเนินกำร 
3. มีการจัดอบรมเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบ 
ค าสั่ง หนังสือเวียน ให้ผู้เกี่ยวข้องฯ เป็นประจ าอย่าง
น้อยปีงบประมาณละ 1 ครั้ง 

ปีงบประมาณ 2560 ส่วนพัสดุได้จัดอบรมให้
ความรู้ในกระบวนการจัดหาพัสดุและการบริหาร
สัญญาให้แก่เจ้าหน้าที่พัสดุ และผู้ที่ เกี่ยวข้อง
ภายในมหาวิทยาลัย จ านวน 2 หลักสูตร 

 สรุปผลกำรประเมิน หน่วยงานสามารถด าเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในได้ ท าให้

การวิเคราะห์ความเสี่ยงหลังมีกิจกรรมควบคุมลดลงอยู่ในระดับปานกลาง  

 

กระบวนกำรที่ 12 : กำรบริหำรสัญญำ 
หน่วยงำน : ส่วนพัสดุ 
ควำมเสี่ยง : ได้รับโทษทางวินัย อาญา และการชดใช้ทางแพ่ง 

กำรปรับปรุง กำรควบคุมท่ีก ำหนด กำรด ำเนินกำร 
1. จัดอบรมการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ/การตรวจ
รับ/ตรวจการจ้าง ให้ผู้เกี่ยวข้องฯ มีความเข้าใจอย่าง
ชัดเจนถึงวิธีปฏิบัติ ตลอดจนขั้นตอนที่ก าหนดตาม
ระเบียบ ค าสั่ง หนังสือเวียน และสัญญา 

ส่งพนักงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานตรวจรับ
พัสดุไปอบรมกับหน่วยงานภายนอกในหลักสูตรที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารสัญญา และปฏิบัติงาน
พัสดุ ครบถ้วนจ านวน 8 คน 

2. จัดท าและจัดส่งแนวปฏิบัติ/คู่มือ ให้
คณะกรรมการฯ ผู้ควบคุมงาน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง
ศึกษาทุกครั้งที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ 

มีการด าเนินการดังนี้ 
     - มีการรวบรวม เนื้อหา ข้อก าหนด ข้อมูล 
พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้ า งและการบริ ห า ร พัสดุ ภ าครั ฐ  ร วมทั้ ง
กฎกระทรวงตลอดจนหนังสือเวียนแจ้งแนว
ปฏิบัติได้ตามที่มีการประกาศใช้ 
     - มีการรวบรวมแนวทางการปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ. และระเบียบกระทรวงจากกรมบัญชีกลาง
ได้สรุปบรรยายไว้ ในรูปแบบไฟล์ เพ่ือเผยแพร่ให้
ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ศึกษาเรียนรู้ได้ในระดับหนึ่ง 

 สรุปผลกำรประเมิน หน่วยงานสามารถด าเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในได้ ท าให้

การวิเคราะห์ความเสี่ยงหลังมีกิจกรรมควบคุมลดลงอยู่ในระดับปานกลาง  
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กระบวนกำรที่ 13 : กำรแก้ไขปัญหำนักศึกษำในหลักสูตรเดิมและหลักสูตรที่เปิดใหม่ไม่สำมำรถกู้
เงินกองทุนกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ (กยศ., กรอ.) ได้ 

หน่วยงำน : ส่วนแผนงาน 
ควำมเสี่ยง : นักศึกษาบางหลักสูตร/สาขาวิชาไม่สามารถบันทึกข้อมูลเพ่ือขอกู้เงินได้ 

กำรปรับปรุง กำรควบคุมท่ีก ำหนด กำรด ำเนินกำร 
- สร้างความเข้าใจระหว่างหน่วยงานถึงกระบวนการ
ท างานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในมหาวิทยาลัย 
เพ่ือให้ทราบถึงกระบวนการและข้ันตอนการ
ด าเนินงาน 

ประชุมเพ่ือหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจรวมทั้งก าหนด
แนวทางการด าเนินงานร่วมกัน 

 สรุปผลกำรประเมิน  หน่วยงานสามารถด าเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในได้ แต่ยัง

มีโอกาสที่จะเกิดปัญหานักศึกษาบางหลักสูตร/สาขาวิชาไม่สามารถบันทึกข้อมูลเพ่ือขอกู้เงินได้อีกในปีต่อไป  

ท าให้การวิเคราะห์ความเสี่ยงหลังมีกิจกรรมควบคุมลดลงอยู่ในระดับสูง 

 

กระบวนกำรที่ 14 : กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศกำรจัดท ำงบประมำณมหำวิทยำลัยให้พร้อมใช้งำน
ได้ทั้งระบบ 

หน่วยงำน :  ส่วนแผนงาน 
ควำมเสี่ยง :  ระบบบาง module ไม่สามารถใช้งานได้ และรายงานที่ได้จากระบบไม่ตรงกับความ

ต้องการของผู้ใช้ 
กำรปรับปรุง กำรควบคุมท่ีก ำหนด กำรด ำเนินกำร 

- ผู้พัฒนาระบบและผู้ใช้งานหารือร่วมกันเพ่ือจัดท า
ความต้องการระบบและออกแบบรายงานต่างๆ 
ร่วมกัน 

ดูและระบบและผู้ใช้งานระดับ admin ได้มีการ
หารือเพ่ือปรับปรุงระบบและการสร้างรายงาน
จากระบบให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน 

 สรุปผลกำรประเมิน  หน่วยงานสามารถด าเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในได้ ท าให้

การวิเคราะห์ความเสี่ยงหลังมีกิจกรรมควบคุมลดลงอยู่ในระดับปานกลาง 
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กระบวนกำรที่ 15 : ติดตำมโครงกำรวิจัยและกำรเบิกจ่ำยเงินอุดหนุนกำรวิจัยที่ล่ำช้ำเกินกว่ำที่
ก ำหนดในสัญญำ 

หน่วยงำน : สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ควำมเสี่ยง : ปัจจุบัน วช.ได้เปิดระบบ NRMS ให้คณาจารย์ได้บันทึกข้อมูลการขอทุนผ่านระบบออนไลน์ 
ท าให้ทราบว่ามีโครงการคงค้างในระบบฯ ของอาจารย์แต่ละคน ของแต่ละมหาวิทยาลัย ซึ่งมีผลต่อการ
เสนอโครงการวิจัยและจัดสรรงบประมาณในแต่ละปี 

กำรปรับปรุง กำรควบคุมท่ีก ำหนด กำรด ำเนินกำร 
- เพ่ิมมาตรการให้มีความเด็ดขาด ชัดเจน ในการ
ด าเนินการวิจัย ได้แก่ 
     * เร่งรัดการส่งรายงานวิจัย 
     * ก าหนดเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุน
ให้รัดกุมมากข้ึน 

สถาบันวิจัยและพัฒนาไปท าบันทึกแจ้งไปยัง
ส านักวิชาต่างๆ เพ่ือเร่งรัดการส่งรายงานการวิจัย
ฉบับสมบูรณ์ก่อนยื่นเสนอขอทุนในปีต่อไป หาก
หัวหน้าโครงการค้างส่งรายงานการวิจัยเกิน 2 
โครงการจะไม่สามารถยื่นขอรับทุนได้ โดยจะต้อง
รายงานในระบบ NRMS Ongoing & 
monitoring  

ทั้งนี้ทางส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) ซึ่งเป็นผู้พิจารณา ตรวจสอบ
โครงการวิจัยก่อนการอนุมัติทุนวิจัยแต่ละ
โครงการ ได้ส่งหนังสือแจ้งเงื่อนไขการเสนอ
โครงการมาที่มหาวิทยาลัยด้วยเช่นกัน 

โดยในปีปัจจุบันโครงการคงค้างใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 – 2556 ลดลงจาก 
164 โครงการเหลือ 87 โครงการ 

 สรุปผลกำรประเมิน หน่วยงานสามารถด าเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในได้ ท าให้

การวิเคราะห์ความเสี่ยงหลังมีกิจกรรมควบคุมลดลงอยู่ในระดับปานกลาง 
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3.4 ควำมเห็นของหน่วยตรวจสอบภำยใน  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยภาพรวมมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายใน ได้ด าเนินการตาม

กิจกรรมการควบคุม และสามารถลดระดับความเสี่ยงลงไดส้่วนหนึ่ง และเห็นว่า 

(1) แผนบริหำรควำมเสี่ยงระดับมหำวิทยำลัย   ความเสี่ยงเรื่องจ ำนวนนักเรียนที่รับเข้ำศึกษำใหม่

ในระดับปริญญำตรี มีควำมเป็นไปได้ที่จะไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย มีระดับความเสี่ยงหลังการด าเนินการตาม

กิจกรรมควบคุมลดลงอยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลาง  และเรื่องแนวโน้มกำรลดลงของสภำพคล่องของเงินทุน

หมุนเวียนของมหำวิทยำลัย มีระดับความเสี่ยงหลังการด าเนินการตามกิจกรรมควบคุมคงที่อยู่ในระดับความ

เสี่ยงสูงมาก ทั้ง 2 ความเสี่ยงเป็นความเสี่ยงส าคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินกิจกรรมภายใน

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเพิ่มกิจกรรมควบคุมเพ่ิมเติม 

(2) แผนบริหำรควำมเสี่ยงระดับหน่วยงำน   โดยภาพรวมหน่วยงานได้ด าเนินการตามกิจกรรมควบคุม 

จนสามารถลดระดับความเสี่ยงลงได้  มีเพียงแผนบริหารความเสี่ยงเรื่องจ ำนวนนักศึกษำที่เลือกเรียนต่อด้ำน

เทคโนโลยีเกษตรมีแนวโน้มลดลงตำมล ำดับอย่ำงต่อเนื่อง ระดับความเสี่ยงหลังการด าเนินการตามกิจกรรม

ควบคุมยังคงสูงมากอยู่ มหาวิทยาลัยควรเพิ่มความส าคัญกับกระบวนการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของทุกส านัก

วิชาให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เพ่ือเป็นการเพ่ิมจ านวนนักศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายได้ทั้งหมด 

(3) แผนบริหำรควำมเสี่ยงระดับมหำวิทยำลัยปีก่อน ที่ระดับควำมเสี่ยงหลังกำรสอบทำนอยู่ใน

ระดับสูง  พบว่าหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ซึ่งได้แก่งานประปาและสิ่งแวดล้อม ส่วนอาคารสถานที่ ได้มีการจัดท า

แผนบริหารจัดการน้ าเป็นประจ า อย่างต่อเนื่องทุกปี โดยจัดท าเป็นส่วนหนึ่งของงานประจ า จนสามารถลด

ระดับความเสี่ยงลงได ้

(4) แผนกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน โดยภาพรวมหน่วยงานได้ด าเนินการตามกิจกรรมควบคุม

จนสามารถลดระดับความเสี่ยงลงได้  มีเพียงกระบวนการการรายงานผลการตรวจสอบ ในความรับผิดชอบของ

หน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยงานไม่มีความคืบหน้าในการพัฒนาระบบการตรวจสอบออนไลน์เท่าที่ควร เนื่องจาก

ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการพัฒนาระบบตรวจสอบออนไลน์  เห็นควรประสานขอความ

อนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความสามารถ มาช่วยในการเริ่มต้นก าหนดคุณลักษณะของระบบการ

ตรวจสอบออนไลน์ โดยอาจท าในรูปแบบคณะท างาน 

อย่างไรก็ตาม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นี้ มหาวิทยาลัยเริ่มน ามาตรฐานการควบคุมภายในตาม
แนวทาง : การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน ของส านักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน มาด าเนินการเป็นปีแรก โดยรายงานระดับหน่วยงานยังมิได้จัดท ารายงานผลการประเมิน
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1) ท าให้รายงานการควบคุมภายในยังไม่ครบถ้วนตามระเบียบ
ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน มหาวิทยาลัยควรพิจารณาด าเนินการให้ครบถ้วนในปีต่อไป 
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ภาคผนวก 
(Supplements) 

 

ภาคผนวก ก รายงานผลการด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (SUT-RM 8) 
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รายงานผลการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
โดยหน่วยตรวจสอบภายใน  ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560 

ข้อ 1 ข้อมูลความเสี่ยง SUT-RM 8 

ชื่อความเสี่ยง : จ านวนนักเรียนท่ีรบัเข้าศึกษาใหมใ่นระดับปรญิญาตรี มคีวามเป็นไปได้ที่จะไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

ประเภทความเสี่ยง : ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) 

แผนการบริหารความเสี่ยง : การเฝา้ระวังจ านวนนักเรียนท่ีรับเข้าให้เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายวิชาการ;หลัก / ฝ่ายวางแผน / ส านักวิชา / สสว. / ศบก. / สผ. 

การประเมินระดับความเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ ระดับ 
ก่อนการติดตาม 4 2 H 

 
รายละเอียดกิจกรรม การด าเนินการ 

1. ติดตามความคืบหน้าของหลักสูตรใหม่ และติดตามสัมฤทธิผลของ
หลักสูตรใหม่ 

อยู่ระหว่างการรวบรวมขอ้มูล 

2. ติดตามความส าเร็จในเร่ือง Branding และผลตอบรับ โดยติดตามจาก
รายงานการประชุมคณะกรรมการ สื่อสารตราองค์กร มทส. (SUT 
Branding) แล้วน ามาวิเคราะหว์่าจะเปน็ประโยชน์ในการรับนักศึกษา
เพียงใด 

ได้ติดตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ คณะกรรมการ สื่อสารตราองค์กร 
มทส. (SUT Branding)  รับทราบข้อมูลว่า ได้เสนอข้อมูล SUT 
Branding ต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สภาฯ มีมติให้
ทบทวนข้อมูลและเสนอต่อสภาฯ อีกครัง้ในเดือนตุลาคม 2560 
ขณะนี้จึงยังไม่มีข้อมูลที่จะน ามาวิเคราะห์ได้ 

3. ติดตามสัมฤทธิผลการให้ทุนการศึกษา และคุณภาพของนักศึกษาที่รับทุน 
เพื่อประเมินว่าการให้ทุนการศึกษา จะท าให้รับนักศึกษาได้ตามเป้าหมาย
หรือไม่ และนักศึกษาที่ได้มีคุณภาพหรือไม่ 

ได้ติดตามข้อมูลการให้ทุนการศึกษาจากงานทุนการศึกษา ส่วน
กิจการนกัศึกษา ในบางประเด็น เช่น การติดตามสัมฤทธิผลของ
การให้ทุนการศึกษาเฉลิมพระเกยีรติ 84 พรรษาแก่นักศึกษา
ระดับปริญญาตรี วา่นักศึกษาที่รับทุนสามารถรักษาทุนจนส าเร็จ
การศึกษาคิดเป็นร้อยละเท่าใดในนักศึกษาผู้รับทุนปีการศึกษา 
2555 และ 2556 คิดเป็นร้อยละ 50 และ 53.5 ตามล าดับ แสดง
ว่า มทส. มีชือ่เสียงเป็นที่รู้จัก สามารถดงึดูดให้นักศึกษาที่มี
คุณภาพเลือกเรียนที่ มทส. มากขึ้น 

4. ตรวจสอบแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงจ านวน และคุณภาพ นกัศึกษาที่
รับเข้าในแต่ละป ี

ได้ติดตามแนวโน้มการเปลีย่นแปลงจ านวนนักศึกษาตามแผนการ
รับ และจ านวนนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนฯ จากศูนย์บริการ
การศึกษา พบว่า ในภาพรวมจ านวนนักศึกษาที่ขึ้นทะเบยีนฯ สูง
กว่าแผนการรับ ตั้งแต่ปกีารศึกษา 2556 - 2560 คิดเป็นร้อยละ
ตามล าดับดังนี้ 118.6, 126.6, 134.4, 120, และ 131.5 แต่หาก
พิจารณารายส านักวิชา ก็พบว่าส านักวิชาวิทยาศาสตร์มีจ านวน
นักศึกษาขึ้นทะเบียน นอ้ยกว่าแผนการรับ ส านักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตรมีแนวโน้มที่จ านวนนักศึกษาขึ้นทะเบียนฯ 
น้อยกว่าแผนการรับตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 
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รายละเอียดกิจกรรม การด าเนินการ 
5. เสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ต่อคณะกรรมการ

ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี เพื่อวางแผนก าหนด
โครงการในการสร้างความนิยมต่อ มทส. เช่น เพิ่มการประชาสัมพันธ์เชิง
รุก การสร้างเว็บไซต์ที่เข้าถึงได้ง่าย ทันสมัย ในสังคมออนไลน์ การ
เปลี่ยนรูปแบบการประชาสัมพันธ์โดยการซ้ือสื่อ ออนไลน์ 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม ท าบันทึกที ่ศธ 
5601(2)/21 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 แจ้งข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะที่เกีย่วขอ้งกับการประชาสมัพันธ์มหาวิทยาลัย จาก
การประชุมเพื่อจัดท าแผนการบริหารความเส่ียง ระดับ
มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เร่ือง “จ านวน
นักเรียนที่เข้ารับศึกษาใหม่ในระดับปริญญาตรี มีความเป็นไปได้ที่
จะไม่เป็นไปตามเป้าหมาย” เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 แก่
คณะกรรมการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

การประเมินระดับความเสี่ยงของหน่วยตรวจสอบภายใน โอกาส ผลกระทบ ระดับ 
หลังการติดตาม 3 2 M 

ร้อยละการด าเนินการ 70 ระดับความส าเร็จ B 
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน 

ความเสีย่งเรื่องจ านวนนนักเรียนท่ีรับเข้าศึกษาใหม่ในระดับปริญญาตรี มีความเป็นไปได้ที่จะไม่เป็นไปตามเป้าหมายนั้น
เป็นความเสี่ยงท่ีส าคญัเรื่องหนึ่งของมหาวิทยาลัย ถึงแม้ว่าในภาพรวมจ านวนนักศึกษาท่ีขึ้นทะเบียนฯ จะสูงกว่าแผนการรับ แต่
ถ้าพิจารณารายส านักวิชาจะพบวา่มีส านักวิชาวิทยาศาสตร์มีจ านวนนักศึกษาข้ึนทะเบียนน้อยกว่าแผนการรับ  ส่วนส านักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตรมีแนวโน้มทีจ่ านวนนักศึกษาข้ึนทะเบียนฯ น้อยกว่าแผนการรับตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยควร
พิจารณาเพิ่มกิจกรรมควบคมุ เช่น การประชาสัมพันธ์หลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา ให้เป็นที่รู้จักและนา่สนใจแก่โรงเรียนกลุ่ม
มัธยมศึกษาต่างๆ  
 

  



รายงานผลการสอบทานแผนการบริหารความเสี่ยง และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
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ข้อ 2 ข้อมูลความเสี่ยง SUT-RM 8 

ชื่อความเสี่ยง : การธ ารงไว้หรือเลื่อนอันดับให้สูงขึน้ในการจัดอันดับมหาวิทยาลยัชั้นน าของโลก 

ประเภทความเสี่ยง : ด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง (Image and Reputation Risk : IM) 

แผนการบริหารความเสี่ยง : แนวโน้มการลดลงของอันดับของมหาวิทยาลยัในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายวิชาการ;หลัก / ฝ่ายวางแผน / ส านักวิชา / สบวพ. / สผ. 

การประเมินระดับความเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ ระดับ 
ก่อนการติดตาม 4 4 E 

 

รายละเอียดกิจกรรม การด าเนินการ 
1. ด าเนินการวิเคราะห์ตวัชี้วัดต่าง ๆ เพื่อศึกษาแนวโน้ม (Trend) และอัตราการ

เจริญเติบโต (Growth Rate) ของผลการจัดอันดับในแต่ละปีของ มทส. โดย
อาจจัดท าในรูปแบบของโครงการวิจัยสถาบัน และน าเสนอผลการวิเคราะห์
ในรูปของกราฟเชิงเส้น หรือ infographic โดยเร่ิมจากการเปรียบเทียบข้อมูล
ภายในมหาวิทยาลยัก่อน และขยายไปเปรียบเทียบกบัมหาวิทยาลัยอื่น เช่น 
การเปรียบเทียบเฉพาะกลุ่มมหาวิทยาลยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเป็นต้น 
/และอาจมกีารรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัยตา่ง ๆ ที่ส าคัญอื่น ๆ 
ที่ปรากฏในฐานขอ้มูล แต่ไม่ได้เป็นตัวชีว้ัดในการจัดอันดับ มาวิเคราะห์และ
ใช้ประโยชน์ร่วมดว้ย 

คณะกรรมการศึกษาข้อมูลเพือ่การจัดอนัดับมหาวิทยาลยัใน
ระดับโลก ได้ร่วมกันศึกษาและวิเคราะห ์โดยได้จัดท าเป็นเล่ม
รายงานผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุรนาร ี

2. ท าการรวบรวมผลการจัดอันดับของส านักจัดอันดับที่ได้รับความสนใจจาก
รัฐบาลไทยและภาคประชาชน ได้แก่ Times Higher Education World 
University Rankings (THE), QS World University Rankings (QS), Round 
University Ranking (RUR), Ranking Web of University (Webometric) และ
ส านักการจัดอันดับอื่น ๆ ตามที่รัฐบาลไทยและภาคประชาชนให้ความสนใจ 

รวบรวมผลการจัดอันดับของทุกองค์กรที่มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ได้รับการจัดอันดับ โดยได้จัดท าเป็นเล่ม
รายงานผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
เรียบร้อยแล้ว 

3. ท าการวิเคราะห์ผลการจัดอันดับในรูปแบบของการวิจัยสถาบัน โดย
เทียบเคียง (Benchmarking) กับมหาวทิยาลัยที่มีลกัษณะคล้ายคลึงกับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พรอ้มก าหนดกรอบนโยบาย มาตรการ 
แนวทาง เพื่อรองรับการจัดอันดับมหาวทิยาลัย และจัดท ารายงานในรูปแบบ
ที่เหมาะสม 

ด าเนินการศึกษาและวิเคราะห์ผลการจดัอันดับโดย
เทียบเคียงกับมหาวิทยาลัยอื่นแล้ว โดยได้จัดท าเป็นเล่ม
รายงานผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

4. น าเสนอรายงานตามขอ้ 3 ตอ่มหาวิทยาลัย เพื่อเสนอผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาด าเนินการตามที่เห็นควรต่อไป 

เล่มรายงานผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้เผยแพร่
ต่อผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งเผยแพร่บน
เว็บไซต์ http://web.sut.ac.th/dpn/ranking/ แล้ว 

5. ติดตามผลการด าเนินการตามข้อ 4 และข้อมูลการจัดอันดบัของส านักจัด
อันดับต่าง ๆ และด าเนินการตามกระบวนการ PDCA ตอ่ไป 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

การประเมินระดับความเสี่ยงของหน่วยตรวจสอบภายใน โอกาส ผลกระทบ ระดับ 
หลังการติดตาม 2 3 M 

ร้อยละการด าเนินการ 80 ระดับความส าเร็จ B 
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาข้อมูลเพ่ือการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับโลก เพื่อศึกษาเรื่องการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยระดับโลก และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินการเพื่อพิจารณาเพ่ิมระดับสภาพปัจจุบันของมหาวิทยาลัย 
ให้มีอันดับท่ีสูงขึ้น เป็นการติดตามและตระหนักในผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลกอยู่ตลอดเวลา  ส่งผลให้โอกาสและผลกระทบท่ี
จะเกิดความเสี่ยงนี้ลดลงได้จนอยู่ในระดับปานกลาง 



รายงานผลการสอบทานแผนการบริหารความเสี่ยง และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
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ข้อ 3 ข้อมูลความเสี่ยง SUT-RM 8 

ชื่อความเสี่ยง : แนวโน้มการลดลงของสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนของมหาวิทยาลัย 

ประเภทความเสี่ยง : ด้านการเงินและทรัพยส์ิน (Financial and Asset Risk : F) 

แผนการบริหารความเสี่ยง : การติดตามสภาพคล่องทางการเงินของมหาวิทยาลัย 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายบรหิาร;หลัก / ฝ่ายพันธกิจสมัพันธ์ฯ / สกบ. / สบส./ หน่วยวิสาหกิจ 

การประเมินระดับความเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ ระดับ 
ก่อนการติดตาม 4 5 E 

 

รายละเอียดกิจกรรม การด าเนินการ 
1. ก าหนดแนวทางการบริหารงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 

และแผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัย 
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการเพื่อวางแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
(หัวหน้าสว่นบริหารสินทรัพย์) ได้ด าเนินการจัดท ารา่งแผนกล
ยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัย เสนอผู้บริหารเรียบร้อยแลว้ 
ซ่ึงอยู่ระหว่างการพิจารณาเพือ่ก าหนดแนวทางในการ
ด าเนินการ เพื่อเป็นมาตรการส าหรับสภาพคล่องของเงินทุน
หมุนเวียนของมหาวิทยาลยั จากการน าเสนอคณะกรรมการ
การเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมคร้ังที่ 7/2560 วันพุธที่ 20 
กันยายน 2560 

2. มีการควบคุมการใช้จา่ยเงินให้เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ 
3. มีการเพิ่มรายได้และลดค่าใช้จา่ยของแต่ละหน่วยงานสอดคล้องกับ

งบประมาณที่เกิดขึ้นจริง 
4. มีการเพิ่มการจัดหารายได้จากโครงการ/กิจกรรม หรือเงินจากแหล่งทุน

ภายนอกมากขึ้น 

5. มีการวิเคราะหแ์ละน าผลการวิเคราะห์ทางการเงินมาใช้ประโยชน์ในการ
วางแผนการบรหิารการเงินอย่างมีประสทิธิภาพสูงสุด 

ส่วนการเงินและบัญชีมีการวิเคราะห์ทางการเงินเพื่อใช้
ประโยชน์ในการวางแผนการบริหารการเงิน  และเสนอเป็นวาระ
สืบเนื่องต่อคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลส าหรับการบริหาร
จัดการด้านการเงินและทรัพย์สิน มทส.  "รายงานประมาณการเงิน
คงเหลือของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี" โดยไตรมาสที่ 3 
เสนอในการประชุมคร้ังที่ 2/2560 เมื่อวันพุธที ่19 เมษายน 
2560 การประชุมคร้ังที่ 3/2560 เมื่อวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 
2560 และครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 

มหาวิทยาลัยได้ขอความเห็นชอบแนวทางเสริมสภาพคล่อง
ทางด้านการเงินของมหาวิทยาลยัในช่วงปลายปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 ในการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการ
ประชุม ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 และการ
ประชุมสภามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 
4/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 ซ่ึงได้มีข้อสังเกต/ 
ข้อเสนอแนะ "ให้มหาวิทยาลัยควรจัดท าข้อมูลสถานะการเงินใน
ปัจจุบันของมหาวิทยาลยัเสนอสภามหาวิทยาลยัทราบในการ
ประชุมครั้งต่อไป" มหาวิทยาลัย โดยรองอธิการบดีฝ่ายการเงิน
และทรัพย์สิน ได้น าเสนอรายงานสถานะการเงินของมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีสุรนารีจากงบกระแสเงินสดจากการด าเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เสนอต่อคณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สิน เป็นวาระสืบเนื่องในการประชุมครั้งที่ 7/2560 เมื่อวัน
พุธที่ 20 กันยายน 2560 ซ่ึงได้ผ่านความเห็นชอบแล้ว น าเสนอ
สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที่ 5/2560 วันเสาร์ที่ 23 
กันยายน 2560 ต่อไป 



รายงานผลการสอบทานแผนการบริหารความเสี่ยง และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
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การประเมินระดับความเสี่ยงของหน่วยตรวจสอบภายใน โอกาส ผลกระทบ ระดับ 
หลังการติดตาม 2 5 E 

ร้อยละการด าเนินการ 80 ระดับความส าเร็จ D 
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน 

ความเสีย่งเรื่องแนวโน้มการลดลงของสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวยีนของมหาวิทยาลัยนี้ เป็นความเสี่ยงท่ีส าคญัมากอีก
เรื่องหนึ่ง  โดยกิจกรรมการควบคมุที่มีอยู่ยังไมเ่พียงพอท่ีจะลดความเสี่ยงได้  มหาวิทยาลัยควรทบทวนรายละเอียดกจิกรรม
เพิ่มเตมิ เพื่อที่จะสามารถลดความเสี่ยงลงได ้
 

 
  



รายงานผลการสอบทานแผนการบริหารความเสี่ยง และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
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ข้อ 4 ข้อมูลความเสี่ยง SUT-RM 8 

ชื่อความเสี่ยง : ความผิดพลาดทีเ่กิดขึ้นจากการปฏิบัติงานท่ีไมเ่ป็นไปตามกฎระเบียบท่ีก าหนดไว้ 

ประเภทความเสี่ยง : ด้านปฏิบัติงาน (Operational Risk : O) 

แผนการบริหารความเสี่ยง : การติดตามการปฏิบตัิงานทางด้านพัสดุให้เป็นไปตามกฎระเบียบ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายบรหิาร;หลัก / สพ. / สอส.  

การประเมินระดับความเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ ระดับ 
ก่อนการติดตาม 3 4 H 

 
รายละเอียดกิจกรรม การด าเนินการ 

1. ก าหนดให้มีการจัดอบรมขอ้ควรรู้ในกระบวนการจัดหาพัสดแุละ
การบริหารสัญญาให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุ และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ปีงบประมาณ 2560 ส่วนพัสดุได้จัดอบรมให้ความรู้ในกระบวนการ
จัดหาพัสดุและการบริหารสัญญาให้แก่เจ้าหน้าทีพ่ัสดุ และผู้ที่เกีย่วข้อง
ภายในมหาวิทยาลยั จ านวน 2 หลักสูตร ดังนี้ 

หลักสูตรที่ 1  เร่ือง แนวทางการปฏบิัติเกี่ยวกบัการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารงานพัสดุ   รูปแบบใหม่ ตาม พ.ร.บ. การจัดซ้ือจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จัดเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 
เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมสารวิธาน อาคารบริหาร ผู้เขา้
อบรม พนักงานสว่นพัสดุ จ านวน 29 คน  วิทยากรภายนอกจาก
กรมบัญชีกลาง สังกัดส านกังานลังจังหวดันครราชสีมา 

หลักสูตรที่ 2  เร่ือง การจัดซ้ือจัดจา้งด้วยวธิีตลาดอิเล็กทรอนกิส์ 
(e-market) วิธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และระบบ
ค านวณราคากลางงานกอ่สร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส ์จัด
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560  เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 5-6 อาคารเรียน 2    ผู้เข้าอบรม พนกังานส่วนพัสด ุ
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุของหน่วยงานวิสาหกิจ  และผู้จัดท า
ราคากลาง รวมทั้งสิ้น 55 คน เป็นการอบรมเกี่ยวกบัการใช้ระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างและระบบค านวณราคากลางงานก่อสร้าง   วิทยากร
ภายนอกจากกรมบัญชีกลาง สังกัดส านกังานคลังจังหวัดนครราชสีมา 

2. มีการจัดท าคู่มือการปฏบิัติงานในกระบวนการ “การจัดหาพัสดุ 
การบริหารสัญญา และการบริหารพัสด”ุ และเผยแพร่ให้แก่
พนักงานน าไปใช้เป็นแนวทางในการปฏบิัติงาน 

มีการด าเนินการดังนี ้
     - มีการปรับรูปแบบ แบบฟอร์มที่เกีย่วข้องกบัการจัดหาพัสดุให้
สอดคล้องกับ พ.ร.บ.และระเบียบกระทรวงการคลัง 
     - มีการรวบรวม เนื้อหา ข้อก าหนด ข้อมูล พ.ร.บ. จัดซ้ือจัดจา้ง
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ รวมทั้งกฎกระทรวงตลอดจน
หนังสือเวียนแจ้งแนวปฏบิัติได้ตามที่มีการประกาศใช ้
     - มีการรวบรวมแนวทางการปฏิบัตติาม พ.ร.บ. และระเบยีบ
กระทรวงจากกรมบัญชีกลางได้สรุปบรรยายไว ้ในรูปแบบไฟล ์เพื่อ
เผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ศึกษาเรียนรู้ได้ในระดับหนึ่ง 
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รายละเอียดกิจกรรม การด าเนินการ 
3. มีการจัดส่งพนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องจากทุกหนว่ยงานไปอบรม

กระบวนการทางด้านพัสดกุับหนว่ยงานภายนอก 
1) หัวหนา้ส่วนพัสดุเข้ารว่มประชุมคณะท างานพิจารณาแนว

ทางการด าเนินงานตาม พ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที ่
10 มีนาคม 2560 ณ ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ 

2) พนักงานจ านวน 7 คน เข้าอบรมในหลักสูตร เร่ือง "การเตรียม
ตัวอยา่งไร กับ พ.ร.บ. การจัดซ้ือจัดจา้งและการวิเคราะห์ปัญหา 
กรณีศึกษาว่าดว้ยระบบอิเล็กทรอนกิส์ทีเ่กี่ยวขอ้งกับการจัดซ้ือจัดจ้าง
ภาครัฐ" จัดโดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 11-12 
กุมภาพันธ์ 2560 ณ กรุงเทพมหานคร 

3) พนักงานจ านวน 2 คน เข้าร่วมอบรม เร่ือง พระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดภุาครฐั พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 12 
มีนาคม 2560 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จ.นนทบุรี 

4) พนักงานจ านวน 4 คน เข้าร่วมอบรม เร่ือง แนวทางการจัดซ้ือ
จัดจ้างและการบริหารพัสด ุเพื่อรองรับพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ เมื่อวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2560 จัดโดย 
มหาวิทยาลัยมหิดล อบรม ณ จังหวัดขอนแก่น 

5) พนักงานจ านวน 4 คน เข้าร่วมสัมนาวิชาการหลักสูตร การ
จัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิสก์ e-GP : e-market และ e-
bidding เมื่อวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2560 จัดโดย ศูนยพ์ัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ณ กรุงเทพ 

6) พนักงานจ านวน 1 คน เข้าอบรม เร่ือง พระราชบัญญัตกิาร
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดภุาครฐั พ.ศ. 2560 ส าหรับเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที ่20 มิถุนายน 
2560 จัดโดย ส านกังานคลังจังหวัดนครราชสีมา 

7) พนักงานจ านวน 1 คน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร 
การจัดซ้ือจัดจา้งด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) วิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวนัที่ 3 สิงหาคม 2560 จัดโดย
มูลนิธิวิจยัและพัฒนาการเงินการคลัง กรุงเทพฯ 

การประเมินระดับความเสี่ยงของหน่วยตรวจสอบภายใน โอกาส ผลกระทบ ระดับ 
หลังการติดตาม 2 3 M 

ร้อยละการด าเนินการ 80 ระดับความส าเร็จ B 
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน 

หน่วยงานได้มีการด าเนินการตามกิจกรรมควบคุมอย่างครบถ้วน ส่งผลใหส้ามารถลดระดับความเสี่ยงลงไดโ้ดยมี 
ความเสีย่งอยู่ในระดับปานกลาง 
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ข้อ 5 ข้อมูลความเสี่ยง SUT-RM 8 

ชื่อความเสี่ยง : ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จึงขาดความต่อเนื่องในการด ารงความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

ประเภทความเสี่ยง : ด้านบุคลากร (Personnel Risk : P) 

แผนการบริหารความเสี่ยง : การจัดท าแผนทดแทนต าแหน่ง (Succession Plan) 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : ส่วนการเจา้หน้าท่ี 

การประเมินระดับความเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ ระดับ 
ก่อนการติดตาม 4 3 H 

 
รายละเอียดกิจกรรม การด าเนินการ 

1. มีแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลของหนว่ยงาน มหาวิทยาลัยจัดให้หวัหน้าหน่วยงานได้มีการเสริมสร้างสมรรถนะ
พนักงานของหนว่ยงานตนเอง  โดยจัดให้มีการส่งพนักงานไปเข้ารับการ
อบรมตามความสนใจด้านวิชาชพีเพื่อพฒันาสมรรถนะตามสายงาน 
(Functional Competencies) รวมทั้ง หัวหนา้หนว่ยงานได้สนับสนุน
การส่งพนักงานไปพัฒนาเพิ่มพูนความรูแ้ละประสบการณ์กับหนว่ยงาน
ภายนอก จ านวนหลายหลักสูตร 

2. มแีผนสร้าง Successor ระดับบริหาร/บังคับบัญชา (Leadership 
Program) 

มีการจัดอบรมหลกัสูตรนักบริหารระดับกลาง  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
สุรนารี รุ่นที่ 1 จ านวน 38 คน และรุ่นที่ 2 จ านวน 42 คน แล้วเสร็จ  
โดยผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจหลักสูตรการอบรม ประโยชน์ที่
ได้รับจากการฝึกอบรมในระดับสูง  ทั้งนี ้ ได้มีการจัดท า Pretest และ 
Posttest และแจ้งผลไปยังผู้เข้ารับการอบรม  ซ่ึงได้มีการมอบ
ประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมไปเรียบร้อยแล้ว  ในวันสถาปนา
มหาวิทยาลัย 27 กรกฎาคม 2559 

3. กิจกรรม Show and Share ส าหรับผู้มนีวัตกรรมและผลงาน
ดีเด่นที่เป็นตัวอย่างและควรยกยอ่ง 

มหาวิทยาลัยสนบัสนุนการเข้ารว่มจัดกจิกรรม Show&Share ได้แก่ การ
สนับสนุนให้คณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมน าเสนอผลงานทั้งในและ
ต่างประเทศ  โดยให้จัดงบประมาณไว้เพื่อการสนับสนุนเป็นการเฉพาะ  
การจัดกิจกรรม  มอบรางวัลพนกังานดีเด่นประจ าปี  โดยการจัดมอบ
รางวัลในวันสถาปนามหาวิทยาลัย 

การประเมินระดับความเสี่ยงของหน่วยตรวจสอบภายใน โอกาส ผลกระทบ ระดับ 
หลังการติดตาม 2 3 M 

ร้อยละการด าเนินการ 80 ระดับความส าเร็จ B 
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน 

จากการที่มหาวิทยาลัยให้การสนบัสนุนบุคลากรไปพัฒนาเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์กับหน่วยงานภายนอก  ให้
ความส าคญัของแผนสร้าง Successor ระดับบริหาร/บังคับบญัชา โดยการจดัอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง จ านวน 2 
รุ่น  รวมถึงสนับสนุนการเข้าร่วมกจิกรรม Show&Share ส าหรับผู้มนีวัตกรรมและผลงานดีเด่นทีเ่ป็นตวัอย่างและควรยกย่อง 
ส่งผลใหส้ามารถลดระดับความเสีย่งลงได้โดยมคีวามเสี่ยงอยู่ในระดบัปานกลาง 
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ข้อ 6 ข้อมูลความเสี่ยง SUT-RM 8 

ชื่อความเสี่ยง : การเสยีโอกาสในการใช้งานเทคโนโลยดีิจิทัลอย่างเต็มประสิทธิภาพ 

ประเภทความเสี่ยง : ด้านเทคโนโลยดีิจิทัล (Digital Technology Risk : D) 

แผนการบริหารความเสี่ยง : แผนพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อป้องกันความเสี่ยงทางดา้นสารสนเทศ  
(SUT’s Disaster Site) 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : ศูนย์คอมพิวเตอร ์

การประเมินระดับความเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ ระดับ 
ก่อนการติดตาม 4 4 E 

 
รายละเอียดกิจกรรม การด าเนินการ 

1. ส่งบุคลากรไปอบรมและทดสอบมาตรฐานวิชาชพีเฉพาะทางด้าน
เครือข่ายคอมพิวเตอร ์

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

2. จัดหาและติดต้ังอุปกรณ์เช่ือมโยงเครือข่ายหลัก (Backbone 
Switch) ที่ส าคัญ 

ด าเนินการจัดหาและติดต้ังอุปกรณ์เช่ือมโยงเครือข่ายหลกัแล้วเสร็จ
ในช่วงเดือน ก.พ. – มี.ค. 2560 

3. เพิ่มเครื่องแม่ข่ายเพื่อขยายความจุขอ้มลู ส าหรับรองรับข้อมูล
ขนาดใหญ่ Upgrade Backup Storage to DR Storage พร้อม
อุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ 

ด าเนินการเพิ่มเครื่องแม่ข่ายอกี 1 เครื่อง ในช่วงเดือน ก.พ. – มี.ค. 
2560 

4. ตรวจสอบระบบการรักษาความปลอดภยัของระบบเครือข่ายอยา่ง
สม่ าเสมอ 

ด าเนินการโดยการตรวจสอบอุปกรณ์และบ ารุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย
ตามตาราง maintenance 

การประเมินระดับความเสี่ยงของหน่วยตรวจสอบภายใน โอกาส ผลกระทบ ระดับ 
หลังการติดตาม 2 3 M 

ร้อยละการด าเนินการ 70 ระดับความส าเร็จ B 
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน 

หน่วยงานได้ด าเนินการในส่วนของการจัดหาและตดิตั้งอุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่ายหลักท่ีส าคัญ รวมถงึการเพิ่มเครื่อง 
แม่ข่ายเพื่อขยายความจุข้อมูลอีก 1 เครื่อง ท าให้ระดับความเสีย่งลดลงโดยมีความเสีย่งอยู่ในระดับปานกลาง  
 

 
 



รายงานผลการสอบทานแผนการบริหารความเสี่ยง และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
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ภาคผนวก ข รายงานผลการด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (SUT-RM 7) 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการสอบทานแผนการบริหารความเสี่ยง และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
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รายงานผลการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ระดับหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
โดยหน่วยตรวจสอบภายใน  ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560 

ข้อ 1 ข้อมูลความเสี่ยง SUT-RM 7 

ชื่อความเสี่ยง : มหาวิทยาลยัถูกฟ้องร้องในการละเมิดลิขสิทธิ์ทางด้านต ารา 

ประเภทความเสี่ยง : ด้านกฎระเบียบ (Compliance Risk : C) 

แผนการบริหารความเสี่ยง : มหาวิทยาลยัถูกฟ้องร้องในการละเมิดลิขสิทธิ ์

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 

การประเมินระดับความเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ ระดับ 
ก่อนการติดตาม 3 5 E 

 
รายละเอียดกิจกรรม การด าเนินการ 

1. การจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการใช้งานลิขสิทธิ์ โดยผู้เชี่ยวชาญด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญาจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวง
พาณิชย์ จ านวน 1 คร้ัง 

จัดอบรมให้ความรู้ด้านลิขสิทธิ์ส าหรับผูส้ร้างสรรค์ผลงาน ต ารา หนังสือ
ทางวิชาการ และการผลิตสื่อ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 
เวลา 09.00-14.00 น.  ณ ห้องประชุม C2-124 อาคารวิชาการ 2 
เพื่อให้ความรู้ เกีย่วกับกฎหมายลิขสิทธิ ์การใช้งานลิขสิทธิ์ในการเรียน 
การสอนไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ ตลอดจนให้ค าปรึกษาดา้นลิขสิทธิ ์และการ
ผลิตสื่อ การเขียนงานวิชาการ  โดยในการนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
กระทรวงพาณิชย ์ได้อนุเคราะห์ให้ คุณเขมะศิริ  นิชชากร ผู้เชี่ยวชาญ 
เฉพาะด้านลิขสิทธิ์ เป็นวิทยากร  มีผู้เขา้อบรม จ านวน ทั้งสิ้น 69 คน 
จากจ านวนทั้งหมด 70 คน (คิดเป็นร้อยละ 98.57 ของจ านวนผู้เข้า
อบรมทั้งหมด) งบประมาณ ค่าใช้จา่ยเปน็เงิน 27,000 บาท ใช้จ่ายไป
เป็นเงินทั้งสิ้น 26,992 บาท  ผลการประเมินการอบรมในภาพรวม ผู้เข้า

อบรมมีความพึงพอใจในการจัดอบรมในครั้งนี้ อยู่ในระดับ “มาก” (X ̅= 
4.39, S.D. = 0.73) และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ในการจัด
อบรมในโอกาสตอ่ไป 

การประเมินระดับความเสี่ยงของหน่วยตรวจสอบภายใน โอกาส ผลกระทบ ระดับ 
หลังการติดตาม 2 2 M 

ร้อยละการด าเนินการ 98.57 ระดับความส าเร็จ B 
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน 

หน่วยงานมีการด าเนินการตามกิจกรรมที่ก าหนดไว้ จนสามารถลดระดับความเสี่ยงจนอยูร่ะดับปานกลางได้ 
 

 
  



รายงานผลการสอบทานแผนการบริหารความเสี่ยง และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
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ข้อ 2 ข้อมูลความเสี่ยง SUT-RM 7 

ชื่อความเสี่ยง : นักศึกษาไมส่ามารถศึกษาต่อได้จากการไมม่ีทุนการศึกษา เนื่องจากเง่ือนไขใหม่ของทุน กยศ. 

ประเภทความเสี่ยง : ด้านปฏิบัติงาน (Operational Risk : O) 

แผนการบริหารความเสี่ยง : นักศึกษาผู้กู้ยืมเงิน กยศ./กรอ.ท่ีมผีลการเรยีนต่ ากว่า 2.00 ไมส่ามารถกู้ยืมเงินต่อได้ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : ส่วนกิจการนักศึกษา 

การประเมินระดับความเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ ระดับ 
ก่อนการติดตาม 4 4 E 

 
รายละเอียดกิจกรรม การด าเนินการ 

1. งานทุนการศึกษา ส่วนกจิการนักศึกษา ประชุมแนะน าวิธกีาร
เรียนในมหาวิทยาลัยฯ ให้กับนกัศึกษาใหม่ที่เป็นผู้กู้ยืมเงิน กยศ./
กรอ. ให้ทราบวิธกีารเรียนในมหาวิทยาลัยอยา่งไรให้ประสบ
ผลส าเร็จให้สามารถได้รับผลการเรียนดี 

 
 
 
 
เนื่องจากตามที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ซ่ึงเป็นหน่วยงานที่
ก าหนดหลกัเกณฑ์ให้นักศึกษา ผู้กู ้กยศ./กรอ. ที่มีคะแนนเฉลี่ย
สะสม (GPAX) ไม่ถึง 2.00 ในปีการศึกษา 2558 ไม่สามารถต่อกูย้ืม
เงินจากกองทุนฯ ในปีการศึกษา 2559   ได้นั้น  ได้ประกาศฯ 
ยกเลิกเกณฑ์ดังกล่าวส าหรับนักศึกษาทีย่ื่นกู้ยืม ในปีการศึกษา 
2560 (เริ่มต้ังแต่เดือน ก.ค. 2560)  จึงส่งผลให้นักศึกษาที่กู้ยืมไม่ได้ 
สามารถกลับมากู้ยืมตอ่ได้ในปีการศึกษา 2560 อยา่งต่อเนื่องต่อไป  
ดังนั้น ความเส่ียงในเรื่องการกู้ยืมต่อไม่ได้นี้ จึงเป็นที่ยุติ 

2. งานทุนการศึกษา ส่วนกจิการนักศึกษา ร่วมกับส านกัวิชาตา่งๆ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกบัการวัดผลการศึกษาของนักศึกษา 
เรียกประชุมชี้แจงนักศึกษาในกลุ่มเส่ียงภายหลังจากที่ทราบผล
การเรียนภาคการศึกษาที ่1 ของนักศึกษาแล้ว เพื่อหาแนวทางใน
การวางแผนการเรียนของนักศึกษากลุ่มที่มีความเส่ียงที่จะมีผล
การเรียนเฉลี่ยสะสมทั้งปีการศึกษาต่ ากว่า 2.00 ให้สามารถวาง
แผนการเรียนในภาคการศึกษาที ่2-3 เพื่อให้ได้ผลการเรียน
เพิ่มขึ้นเกิน 2.00 ได้ 

3. หาช่องทางในการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่มีผลการเรียนไม่
ผ่านเกณฑ์คัดกรอง และจะไม่สามารถเรียนต่อได้หากไม่ได้รับ
ความช่วยเหลือด้านทุนการศึกษา เนื่องจากครอบครัวมีความขาด
แคลนทุนทรัพย์ ให้สามารถศึกษายืมเงินจากกองทุนการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยฯ ต่อได้ 

การประเมินระดับความเสี่ยงของหน่วยตรวจสอบภายใน โอกาส ผลกระทบ ระดับ 
หลังการติดตาม 1 2 L 

ร้อยละการด าเนินการ 100 ระดับความส าเร็จ A 
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน 

ตามที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศกึษา ได้ประกาศฯ ยกเลิกหลักเกณฑ์ที่ก าหนดให้นักศึกษาผู้กู้ กยศ./กรอ. ท่ีมีคะแนน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ถึง 2.00 ในปีการศึกษา 2558 ไม่สามารถกูย้ืมต่อได้นั้นฯ  ส่งผลให้นักศึกษาสามารถกู้ยืมต่อได้ในปี
การศึกษา 2560 อย่างต่อเนื่อง  

  



รายงานผลการสอบทานแผนการบริหารความเสี่ยง และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
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ข้อ 3 ข้อมูลความเสี่ยง SUT-RM 7 

ชื่อความเสี่ยง : นักวิจัยด าเนินโครงการวิจยัและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวจิัยล่าช้าเกินกว่าระยะเวลาที่ก าหนดในสัญญา 

ประเภทความเสี่ยง : ด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง (Image and Reputation Risk : IM) 

แผนการบริหารความเสี่ยง : การลดจ านวนโครงการคงค้างและเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สถาบันวิจัยและพัฒนา 

การประเมินระดับความเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ ระดับ 
ก่อนการติดตาม 4 4 E 

 
รายละเอียดกิจกรรม การด าเนินการ 

1. แจ้งเร่งรัดไปยังหัวหน้าโครงการวิจยัเพื่อด าเนินการส่งรายงาน
ฉบับสมบูรณ ์

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551-2556 โครงการคงค้างลดลงจาก 164 
โครงการ เหลือ  87 โครงการ ในไตรมาสที่ 4 

2. จ ากัดโครงการวจิัยทีย่ื่นขอหากมโีครงการคงค้างเกินกว่าที่ก าหนด
จะไม่สามารถท าสัญญารับทุนได้ 

สถาบันวิจยัและพัฒนาไปท าบันทกึแจ้งไปยังส านักวิชาต่างๆ เพือ่เร่งรัด
การส่งรายงานการวิจยัฉบับสมบูรณ์กอ่นยื่นเสนอขอทุนในปีต่อไป หาก
หัวหน้าโครงการค้างส่งรายงานการวจิัยเกิน 2 โครงการจะไม่สามารถยื่น
ขอรับทุนได้ โดยจะต้องรายงานในระบบ NRMS Ongoing & 
monitoring ทั้งนีท้างส านักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาต ิ(วช.) ซึ่ง
เป็นผู้พิจารณา ตรวจสอบโครงการวจิัยก่อนการอนุมัติทุนวิจยัแต่ละ
โครงการ ได้ส่งหนังสือแจ้งเง่ือนไขการเสนอโครงการมาที่มหาวิทยาลัย
ด้วยเช่นกัน 

การประเมินระดับความเสี่ยงของหน่วยตรวจสอบภายใน โอกาส ผลกระทบ ระดับ 
หลังการติดตาม 2 3 M 

ร้อยละการด าเนินการ 70 ระดับความส าเร็จ B 
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน 

หน่วยงานด าเนินกิจกรรมในลักษณะต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยภาพรวมการแจ้งเร่งรัดไปยังหัวหน้าโครงการวิจัยเพื่อ
ด าเนินการส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ และการมีมาตรการในการจ ากัดการรับทุน สามารถท าให้โครงการวิจัยคงค้างมีจ านวนลดลง 
 

 
  



รายงานผลการสอบทานแผนการบริหารความเสี่ยง และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
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ข้อ 4 ข้อมูลความเสี่ยง SUT-RM 7 

ชื่อความเสี่ยง : จ านวนนักศึกษาท่ีเลือกเรียนต่อดา้นเทคโนโลยีเกษตรมีแนวโน้มลดลงตามล าดับอย่างต่อเนื่อง 

ประเภทความเสี่ยง : ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) 

แผนการบริหารความเสี่ยง : การปรับทัศนคติและค่านิยมทางอาชีพและความส าคัญของนักเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่
ให้แก่นักเรียนเพื่อกระตุ้นให้นักเรยีนเข้าเรยีนในส านักวิชาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรเพิ่มขึ้น 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

การประเมินระดับความเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ ระดับ 
ก่อนการติดตาม 5 5 E 

 
รายละเอียดกิจกรรม การด าเนินการ 

1. จัดประชุมหารือโรงเรียนเป้าหมายและรปูแบบกจิกรรม
ประชาสัมพันธข์องส านักวิชาร่วมกันระหว่างคณาจารย์และ
ตัวแทนนักศึกษา จ านวน 2 คร้ัง 

เปลี่ยนแปลงการด าเนินการเป็น การจัดประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ โดย
ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ ได้สื่อประชาสัมพันธ์ส านักวิชาจ านวน 1 รายการ 
ซ่ึงใช้ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของส านักวิชาในโรงเรียนมัธยมที่
ด าเนินการ พร้อมทั้ง upload ผา่น Youtube เพื่อประชาสัมพันธ์อีกทาง
หนึ่ง 

2. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ ์ณ โรงเรียนมัธยมเป้าหมาย จ านวน 5 
ครั้ง 

เปลี่ยนแปลงแผนการด าเนินการ โดยได้ด าเนินการจัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธจ์ านวน 4 คร้ัง ได้แก ่
1. โรงเรียนโนนสูงศรีธานี จ.นครราชสีมา  
2. โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด จ.นครราชสีมา  
3. โรงเรียนเทพสถิตย์วิทยา จ.ชยัภูมิ  
4. โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตร จ.นครราชสีมา 

รวมนักเรียนที่เข้าฟังทั้งหมดประมาณ 1,000 คน (ระดับชั้น ม.5-
ม.6) และครูแนะแนว รวม 12 คน 

3. ประชุมสรุปผลการด าเนินงานและรายงานผล 
 
หมายเหตุ  
สถานที่ : โรงเรียนมัธยมในเขตอ าเภอต่างๆ ในจังหวัด

นครราชสีมา และกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรนิทร์ 
ผู้เข้าประชุม : ครูแนะแนว นกัเรียนระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 

และผู้สนใจ 

ผลการด าเนินงานพบวา่นักเรียนสว่นใหญ่ไม่รู้จักสาขาทางด้าน
เทคโนโลยีการเกษตร และคิดว่าหางานท าได้ยาก อยากให้มกีาร
ประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น ผลการประเมินความพึงพอใจโดยนักเรียนที่เขา้
ฟังพบว่านกัเรียนได้รับแนวทางการศึกษาต่อ และหลังฟังการบรรยายมี
ความเข้าใจหลกัสูตรมากขึ้นอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด นักเรียนอยาก
ให้มีรุ่นพี่ของแต่ละสาขาออกไปตอบข้อซักถามเพิ่มเติมด้วย อยา่งไรก็
ตามจะต้องด าเนินการติดตามผลการสมัครเข้าเรียนของนักเรียนใน
โรงเรียนที่เข้าไปด าเนินการประชาสัมพนัธ์ในปีการศึกษา 2561 ต่อไป 

การประเมินระดับความเสี่ยงของหน่วยตรวจสอบภายใน โอกาส ผลกระทบ ระดับ 
หลังการติดตาม 4 5 E 

ร้อยละการด าเนินการ 100 ระดับความส าเร็จ D 
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน 

ส านักวิชาฯ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรของส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ให้แก่นักเรียนระดับช้ัน ม.5-ม.6 ณ 
โรงเรียนมัธยมเป้าหมายจ านวน 4 แห่ง ท าให้นักเรียนมีความเข้าใจในหลักสูตรสาขาทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรมากยิ่งขึ้น 
เห็นควรจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมในโรงเรียนอื่นๆ ต่อไป 



รายงานผลการสอบทานแผนการบริหารความเสี่ยง และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
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ข้อ 5 ข้อมูลความเสี่ยง SUT-RM 7 

ชื่อความเสี่ยง : การเกิดอัคคภีัยที่อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

ประเภทความเสี่ยง : ด้านการเงินและทรัพยส์ิน (Financial and Asset Risk : F) 

แผนการบริหารความเสี่ยง : ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และด้านการเงินงบประมาณ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

การประเมินระดับความเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ ระดับ 
ก่อนการติดตาม 3 5 E 

 
รายละเอียดกิจกรรม การด าเนินการ 

1. จัดหาอุปกรณ์ป้องกันเม่ือเกิดอัคคีภัย งานรักษาความปลอดภยัได้จัดหาถังดับเพลิงให้เรียบร้อยแล้ว 
2. การซ้อมดับเพลิงเบื้องต้นและอพยพหนไีฟเมื่อเกิดอัคคีภัยประจ า

อาคาร 
ขอความอนุเคราะห์จากงานรักษาความปลอดภัย ส่วนอาคารสถานที ่
ในการจัดซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟแล้ว เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน  

3. จัดอบรมการปอ้งกันอัคคีภัย 2560 
4. จัดท าประกันอัคคีภัยประจ าอาคารบรรณสาร ได้จัดท าประกันอัคคีภัยอาคารบรรณสารเรียบร้อยแล้ว ระยะเวลา

ประกัน 1 ป ีเร่ิมตั้งแต่ 23 ธ.ค. 2559 - 23 ธ.ค. 2560 กับบริษัท
กรุงเทพประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 

การประเมินระดับความเสี่ยงของหน่วยตรวจสอบภายใน โอกาส ผลกระทบ ระดับ 
หลังการติดตาม 2 3 M 

ร้อยละการด าเนินการ 100 ระดับความส าเร็จ B 
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน 

หน่วยงานมีด าเนินการตามรายละเอียดกิจกรรมที่ก าหนด โดยจัดท าประกันอัคคีภัยอาคารบรรณสารแล้ว ระยะเวลา
ประกันภัย 1 ปี รวมทั้งมีการประสานงานขอความอนุเคราะห์งานรักษาความปลอดภัย ส่วนอาคารสถานที่ ในการ จัดหา 
ถังดับเพลิง รวมถึงซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ  ท าให้ระดับความเสี่ยงลดลงโดยมีความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง 
 

 
  



รายงานผลการสอบทานแผนการบริหารความเสี่ยง และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
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ข้อ 6 ข้อมูลความเสี่ยง SUT-RM 7 

ชื่อความเสี่ยง : อันตรายต่อชีวิตและสุขภาพของบุคลากรและนักศึกษาอันเนื่องมาจากการจัดเก็บและการใช้สารเคมีและ
วัตถุมีพิษในห้องปฏิบัติการ 

ประเภทความเสี่ยง : ด้านสุขภาพและความปลอดภัย (Health and Safety Risk : HS) 

แผนการบริหารความเสี่ยง : อันตรายต่อชีวิตและสุขภาพของบุคลากรและนักศึกษาอันเนื่องมาจาก การจัดเก็บและการใช้
สารเคมีและวัตถุมีพิษในห้องปฏิบตัิการ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

การประเมินระดับความเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ ระดับ 
ก่อนการติดตาม 3 4 H 

 
รายละเอียดกิจกรรม การด าเนินการ 

1. จัดหาตู้เก็บสารเคมีอันตราย ด าเนินการจัดซ้ือตู้เก็บสารเคมีประเภทสารไวไฟ จ านวน 6 ตู ้และตู้เก็บ
สารเคมีประเภทกัดกร่อน จ านวน 6 ตู้  ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว 

2. จัดหาอุปกรณ์ป้องกันภยัส่วนบุคคล จัดซื้อหน้ากากป้องกันสารเคมีเม่ือวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 
3. จัดอบรมให้ความรู้เกีย่วกบัการแยกประเภทของเสียสารเคมีเพื่อ

การบ าบัด 
ด าเนินการจัดอบรมให้ความรู้แกพ่นักงานศูนย์เครื่องมือฯ แล้วในวัน
อังคารที่ 12 กันยายน 2560 

4. จัดอบรมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการและสารเคมี
ให้กับบุคลากรและนักศึกษาระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษาและ
ผู้ช่วยวจิัย 

จัดอบรมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการและสารเคมี  เมื่อวันที ่9 
มีนาคม 2560  

5. ติดป้ายหา้มผู้ใช้ห้องปฏิบัตกิารไม่ให้น า อาหาร เครื่องดื่ม เข้ามา
รับประทานในห้องปฏบิัติการ 

จัดท าป้ายสติกเกอร์หา้มรับประทานอาหารและเครื่องดื่มภายใน
ห้องปฏิบัติการ เมื่อวันที ่16 มีนาคม 2560 

การประเมินระดับความเสี่ยงของหน่วยตรวจสอบภายใน โอกาส ผลกระทบ ระดับ 
หลังการติดตาม 2 3 M 

ร้อยละการด าเนินการ 100 ระดับความส าเร็จ B 
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน 

หน่วยงานมีการด าเนินการตามรายละเอียดกิจกรรมที่ก าหนดเสร็จแลว้จ านวน 4 กิจกรรม ท าให้ระดับความเสี่ยงลดลงโดย
มีความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง 
 

 


