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บทที่ 1 

บทนํา 
(Introduction) 

 

1.1 ความเป็นมา 

การเกิดเหตุการณ์วิกฤตเศรษฐกิจของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2541 ทําให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ได้ออกข้อบังคับให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดต้ังคณะกรรมการตรวจสอบภายในให้แล้วเสร็จ

ภายในปี พ.ศ. 2542 และต่อมาในปี พ.ศ. 2544 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้พัฒนาหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

(Corporate governance) เพ่ือส่งเสริมให้องค์กรมีความโปร่งใส (Transparency) ความซื่อสัตย์ (Integrity)  

ความใส่ใจในงาน (Accountability) ประกอบกับภาครัฐ โดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

(กพร.) ได้กําหนดคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองประจําปีงบประมาณ 2547-2552 ซึ่งถือ

เป็นปัจจัยช้ีวัดความสําเร็จของการบริหารงานหน่วยงานภาครัฐ จึงเห็นได้ว่า หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีใน

ประเทศไทยมีการนําไปใช้กับบริษัทเอกชนและหน่วยงานของภาครัฐ สําหรับสถาบันอุดมศึกษาของไทย พบว่า 

มีมหาวิทยาลัยบางแห่ง เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้นําหลักการดังกล่าว

มาใช้ในองค์กร สําหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้มีการจัดทํารายงานปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน

เป็นครั้งแรกในปีงบประมาณ 2547 ซึ่งเป็นการดําเนินการตามรูปแบบที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

กําหนด  

ในปีงบประมาณ 2551 เป็นต้นมาคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ตระหนักถึงหลักการ

บริหารกิจการที่ดี จึงได้พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงเพ่ือเป็นต้นแบบของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

และประกาศเป็นนโยบายของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้การดําเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

และสอดคล้องกับแผนการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ

มหาวิทยาลัยจึงได้กําหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย โดยเน้นวิธีการสื่อสารสองช่องทาง 

คือ ระดับล่างขึ้นบน (Bottom up) โดยอยู่ในรูปแบบที่มีการรายงานจากคณะทํางานบริหารความเสี่ยงประจํา

หน่วยงาน รายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย และจากระดับบนลงล่าง (Top down) 

ในรูปแบบคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย ได้สั่งการมาถึงคณะทํางานบริหารความเสี่ยงประจํา

หน่วยงาน    
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1.2 หลักการและความจําเปน็ 

1.2.1 ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วย การกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน   

พ.ศ. 2544 ได้กําหนดให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รวมถึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต้องจัดให้มี

ระบบการบริหารความเสี่ยง และแผนการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน เพ่ือมหาวิทยาลัย จะสามารถ

บรรลุวัตถุประสงค์ของการดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพ มีความเช่ือถือได้ของรายงาน

การเงิน มีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และนโยบายของมหาวิทยาลัย 

1.2.2 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้กําหนดตัวบ่งช้ีที่แสดงถึง

การนําระบบการบริหารความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการบริหารการศึกษา เพ่ือให้ระบบการบริหารความเสี่ยง

ครอบคลุมความเสี่ยงทางด้านงบประมาณการเงิน ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านนโยบาย ความเสี่ยง

ด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 

1.2.3 คู่มือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผลงาน สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในมิติการเงินและงบประมาณ ได้กําหนดตัวช้ีวัดที่แสดงถึง

ประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง   

1.2.4 มหาวิทยาลัยได้กําหนดเป้าหมายตัวช้ีวัดความสําเร็จระดับภารกิจไว้ในแผนงานสนับสนุน การ

จัดการศึกษา โดยวัดระดับการป้องกันความเสี่ยงทางด้านการจัดการที่มีประสิทธิผล 

1.3 โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย  

เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในระบบการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย การจัดโครงสร้างการบริหาร

ความเสี่ยงถือว่ามีความสําคัญมาก เน่ืองจากต้องจัดให้ผู้ที่เก่ียวข้องทั้งในระดับหน่วยงาน ระดับมหาวิทยาลัย 

และระดับนโยบาย ได้มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ บทบาทหน้าที่ของแต่ละองค์ประกอบให้มีความชัดเจน

มากที่สุดเพ่ือให้เกิดความเช่ือมโยง โดยโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ปรากฏตามภาพที่ 1 ดังน้ี 
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ภาพท่ี 1  โครงสร้างการบรหิารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี 

 

 

กํากับดูแลระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยง 
สอบทานระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยง 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี 

คณะทํางานกลัน่กรองรายงาน 
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในฯ 

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงาน 

คณะทํางาน 
สํานักวิชา 

คณะทํางาน 
สํานักงานอธิการบดี/
หน่วยงานที่เรียกชือ่
อย่างอื่นที่มีฐานะ

เทียบเท่า 

คณะทํางาน 
สถาบัน 

คณะทํางาน 
ศูนย์ 

คณะทํางาน 
สภามหาวิทยาลัย 

คณะทํางาน 
วิสาหกิจ 



 
คู่มือการบริหารความเสี่ยงของมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ฉบับปรับปรงุ (ครั้งที่ 1) 

 

หน้า  4

ตารางที่ 1  หน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 1. กําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 
2. สภามหาวิทยาลัย หรือคณะกรรมการท่ีสภามอบหมายทําหน้าท่ี 
   ประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในการดําเนินการ 
   ตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงท่ีกําหนด   

คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงาน 1 
 

สอบทานระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยงให้รัดกุม        
มีประสิทธิผลตามกรอบมาตรฐานอันเป็นสากล และให้ข้อเสนอแนะแก่สภา
มหาวิทยาลัย และหรืออธิการบดี 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 2 

 

1. นํานโยบายการบริหารความเสี่ยงของสภามหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติ 
2. พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยให้มี 
   ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
3. พิจารณาอนุมัติแผนการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย 
4. พิจารณาอนุมัติรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับ 
   มหาวิทยาลัย 
5. รับผิดชอบการประเมินความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัยและผลท่ีได้รับ 
   จากการดําเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย 
6. พิจารณากลั่นกรองคําขอเงินงบประมาณในการดําเนินการตามแผนการ 
   บริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือนําเสนอเป็นคําขอ 

งบประมาณมหาวิทยาลัย 
7. นําเสนอแผนการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ต่อสภา   
    มหาวิทยาลัยเพ่ือทราบและรับข้อแนะนํา 
8. นําเสนอรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย 
   ต่อสภามหาวิทยาลัย เพ่ือทราบและรับข้อแนะนํา 
9. รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  และ 
   รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย  
   แก่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ภายใน 90 วันหลังวันสิ้นปี 
   งบประมาณ 
10. รับทราบรายงานประเมินผลการดําเนินการตามแผนการบริหารความ

เสี่ยง และรายงานประเมินผลการดําเนินการตามแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ของหน่วยตรวจสอบภายใน 

11. จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจระบบการบริหาร 
 ความเสี่ยงให้แก่ผู้บริหารทุกระดับและบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
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ผู้รับผิดชอบ หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

คณะทํางานกลั่นกรองรายงานแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายในและแผนการ
บริหารความเสี่ยง 2 

กลั่นกรองรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน และแผนการบริหาร 
ความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย และระดับหน่วยงาน ก่อนนําเสนอ 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะทํางานบริหารความเสี่ยง  
ระดับหน่วยงาน 2,* 
 

1. จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน โดยระบบดังกล่าวต้องมี
ความสอดคล้องเชื่อมโยง กับระบบการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย 

2. รับผิดชอบการประเมินความเสี่ยง ระดับหน่วยงาน ตามแบบท่ี
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยกําหนด  

3. จัดทํารายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน และแผนการบริหาร
ความเสี่ยง ประจําหน่วยงาน นําเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร    ความ
เสี่ยงมหาวิทยาลัยพิจารณา ภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงมหาวิทยาลัยกําหนด 

4. จัดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นตัวชี้วัดความสําเร็จในแผนการปฏิบัติการ
ประจําปีของหน่วยงาน 

5. ดําเนินการตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 
6. รับทราบรายงานประเมินผลการดําเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง 
    และรายงานประเมินผลการดําเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุม 
    ภายใน ระดับหน่วยงาน 
7. หน้าท่ีอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ตามที่คณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงมหาวิทยาลัยมอบหมาย 

หน่วยตรวจสอบภายใน 2 
 

1. สอบทานการดําเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในและ 
ประเมินผลความสําเร็จในการดําเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง ของ
ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย  
2. จัดทํารายงานผลการสอบทานและการประเมินผลสําเร็จ นําเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย และคณะทํางานบริหารความเสี่ยง
ประจําหน่วยงานเพ่ือทราบ 

 
หมายเหตุ 1 แต่งต้ังโดยคําสั่งสภามหาวิทยาลัย  
  2 แต่งต้ังโดยคําสั่งมหาวิทยาลัย 

  *        กําหนดให้หัวหน้าหน่วยงานเป็นประธานคณะทํางานโดยตําแหน่ง 
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บทที่  2 

กระบวนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี  
 (SUT’s Risk Management Process) 

 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ตระหนักถึงประโยชน์จากการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

สําหรับสถาบันอุดมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีความพร้อมในการป้องกันความเสี่ยงที่จะ

กลายเป็นปัญหาในอนาคต คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยจึงได้พัฒนากรอบแนวคิดในการ

บริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยได้ศึกษารูปแบบจากระบบการบริหาร

ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ในสหราชอาณาจักร มหาวิทยาลัย

แคลิฟอร์เนีย มหาวิทยาลัยโอเรกอนในประเทศสหรัฐอเมริกา และมหาวิทยาลัยนิวเซาธ์เวลล์ในประเทศ

ออสเตรเลีย ซึ่งมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่กล่าวถึงน้ัน ได้พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงมาจากกรอบ

บูรณาการการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรของ COSO และกรอบการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน

ออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์ 4360 ภายหลังการศึกษาเปรียบเทียบระบบการบริหารความเสี่ยงของแต่ละ

มหาวิทยาลัยแล้ว คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที่ 2/2552 วันที่ 8 

มิถุนายน 2552 จึงมีมติอนุมัติกระบวนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีกระบวนการ 

10 ขั้นตอน ซึ่งได้ปฏิบัติอย่างต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบัน ดังน้ี 

1. การจัดโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย (Set up organization of risk 

management) 

2. การกําหนดกรอบการปฏิบัติ (Define a framework) 

3. การระบุปัจจัยเสี่ยง (Identify the risks) 

4. การระบุค่าโอกาสของความเสี่ยง และค่าผลกระทบ (Identify likelihood and impact to 

risks) 

5. การประเมินความเสี่ยง (Evaluate the risks) 

6. การกําหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Set acceptable responses to risk) 
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7. การระบุวิธีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม (Identify suitable responses to risk) 

8. การจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยง (Risk management planning) 

9. การติดตามประเมินผลแผนการบริหารความเสี่ยง (Monitoring of risks) 

10. การจัดทํารายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ และขอความเห็นชอบจาก          

สภามหาวิทยาลัย (Annual risk management report) 

 

ปรากฏตามรูปแบบกระบวนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (The model 

of the SUT’s risk management process) ดังภาพด้านล่าง 

 

ภาพท่ี 2  รูปแบบกระบวนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 

 

 

 

 

 

 การจัดโครงสร้างการบรหิารความเสีย่งของมหาวิทยาลัย 

ขั้นที่  2 

ขั้นที่  3 

ขั้นที่  4 

ขั้นที่  5 

ขั้นที่  6 

ขั้นที่  7 

ขั้นที่  8 

การกําหนดกรอบการปฏิบัติ 

การระบุปัจจัยเสี่ยง 

การระบุค่าโอกาสของความเสี่ยง และค่าผลกระทบ 

การประเมินความเสี่ยง 

การกําหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 

การระบุวิธีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม 

การจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยง 

ขั้นที่  9 
 
 
 

การตดิตาม 
ประเมินผล 

แผนการบริหาร 
ความเส่ียง 

ขั้นที่  10 
    การจัดทํารายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ 
    และขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

ขั้นที่  1 
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รายละเอียดกระบวนการบรหิารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 10 ขัน้ตอน มีรายละเอียดดังนี ้
 

2.1 การจัดโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 
เพ่ือจัดให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในระบบการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยจึงได้กําหนดการจัดโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง            
แบ่งออกเป็น 3 ระดับตามองค์ประกอบที่ได้กล่าวไว้ในบทที่ 1 เพ่ือสื่อให้เห็นถึงความเช่ือมโยงการทํางานของ
แต่ละคณะ (ภาพที่ 3) ดังน้ี  

2.1.1 ระดับหน่วยงาน 
1) มีหน้าที่วิเคราะห์ค่าโอกาสของความเสี่ยง และค่าผลกระทบในระดับหน่วยงาน   
2) จัดทํารายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในและแผนการบริหารความเสี่ยง     

ระดับหน่วยงาน เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย 
3) รับทราบรายงานประเมินผลการดําเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน       

และรายงานประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ระดับหน่วยงาน 
ของหน่วยตรวจสอบภายใน 

2.1.2 ระดับมหาวิทยาลัย 
1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยนํานโยบายการบริหารความเสี่ยง        

จากสภามหาวิทยาลัย ไปสู่การปฏิบัติ 
2) คณะทํางานกล่ันกรองรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน และแผนการบริหาร

ความเสี่ยง มีหน้าที่กลั่นกรอง (ร่าง) รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน    และ
แผนการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ โดยเลขานุการคณะทํางานฯ เป็นผู้จัดทําร่าง จากการ
รวบรวม วิเคราะห์ รายงานต่าง ๆ จากคณะทํางานบริหารความเสี่ยงประจําหน่วยงาน 

3) พิจารณาอนุมัติรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน และแผนการบริหารความ
เสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย  

4) นําเสนอแผนการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย เพ่ือทราบ
และรับข้อแนะนํา 

5) นําเสนอรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
6) รับทราบรายงานประเมินผลการดําเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

และรายงานประเมินผลการดําเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง ระดับ
มหาวิทยาลัยของหน่วยตรวจสอบภายใน 
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7) แจ้งรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน และรายงานการประเมินผลการ
ดําเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัยแก่คณะ 
กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน   

2.1.3 ระดับนโยบาย 
1) สภามหาวิทยาลัยกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง  
2) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน  มีหน้าที่สอบทานระบบ การ

ควบคุมภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยง เพ่ือให้ข้อแนะนําแก่สภามหาวิทยาลัย 
และอธิการบดี 

3) สภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ให้
ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัยเก่ียวกับแผนการบริหารความเส่ียง และรายงาน
ผลการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย 

 
ภาพท่ี  3 ความเช่ือมโยงการทํางานของแต่ละคณะภายใต้โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง 

ปีงบประมาณ 2555-2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.2 การกําหนดกรอบการปฏิบัติ 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยได้กําหนดกรอบการจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยง 
เพ่ือให้แน่ใจว่าความเสี่ยงทั้งหลาย (Inherent risk) จะได้รับการจัดการอย่างทั่วถึง และเป็นระบบทั่วทั้ง

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย 

คณะทํางาน 
สํานักงานอธิการบดี/
หน่วยงานที่เรียกชือ่
อย่างอื่นที่มีฐานะ

คณะทํางาน 
สํานักวิชา 

 

คณะทํางาน 
ศูนย์ 

 

คณะทํางาน 
สถาบัน 

 

คณะทํางาน 
วิสาหกิจ 

 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงาน 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
คณะทํางานกลั่นกรองรายงาน 

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในฯ 

คณะทํางาน 
สํานักสภา

มหาวิทยาลัย 
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มหาวิทยาลัย โดยมีการช้ีให้เห็นลําดับความสําคัญของความเสี่ยง การกําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการ
จัดการความเสี่ยง การกําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จในการดําเนินการและระยะเวลาที่จะบรรลุเป้าหมาย การจัด
หน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งสร้างกลไกในการรายงานตามลําดับช้ันขึ้นไป 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยจึงได้กําหนดกรอบความเสี่ยงออกเป็น 2 ระดับ ดังน้ี 
2.2.1 ความเสี่ยงระดับองค์กร (Enterprise risks) ในคู่มือน้ีเรียกว่า ความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย   

จัดให้มีความเสี่ยงตามแผนยุทธศาสตร์ 5 แผน 
1) ความเสี่ยงยุทธศาสตร์การจัดการศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานสากล 
2) ความเสี่ยงยุทธศาสตร์การเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการวิจัยสู่การยอมรับใน

ระดับชาติและนานาชาติ 
3) ความเสี่ยงยุทธศาสตร์การเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการปรับแปลง ถ่ายทอดและ

พัฒนาเทคโนโลยี และการบริการวิชาการ เพ่ือการเป็นที่พ่ึงของสังคม 
4) ความเส่ียงยุทธศาสตร์การส่งเสริมเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่น และภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
5) ความเสี่ยงยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพสูง ภายใต้อัตตาภิบาลและ   

ธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย 
2.2.2  ความเสี่ยงระดับปฏิบัติการ (Operation risks) ในคู่มือน้ีเรียกว่า ความเสี่ยงระดับหน่วยงาน 

จัดให้มีความเสี่ยงตามแผนงาน 5 แผนงาน ดังน้ี 

1) ความเสี่ยงแผนงานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสู่มาตรฐานสากล 

2) ความเสี่ยงแผนงานการพัฒนาสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับนานาชาติ 

3) ความเสี่ยงแผนงานการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี และบริการวิชาการเพ่ือ

เป็นที่พ่ึงของสังคม 

4) ความเสี่ยงแผนงานทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

5) ความเสี่ยงแผนงานการบริหารจัดการภายใต้อัตตาภิบาลของมหาวิทยาลัย 

ภาพท่ี  4  ความเช่ือมโยงของแผนยุทธศาสตร์กับแผนงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

 

 

 

 

 

 

ความเสี่ยง
ยุทธศาสตร์การ
จัดการศึกษามี
คุณภาพได้
มาตรฐานสากล 

 

ความเสี่ยงยุทธศาสตร์
การเสริมสร้างขีด
ความสามารถด้านการ
วิจัยสู่การยอมรับใน
ระดับชาติและ
นานาชาต ิ

ความเสี่ยงยุทธศาสตร์การ
เสริมสร้างขีด
ความสามารถด้านการ
ปรับแปลง ถ่ายทอดและ
พัฒนาเทคโนโลยี และการ
บริการวิชาการ เพื่อการ
เป็นที่พึ่งของสังคม

ความเสี่ยงยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมเผยแพร่ศิลปะและ
วัฒนธรรมของท้องถ่ิน และ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

ความเสี่ยงยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการที่ดี มี
ประสิทธิภาพสูง ภายใต้หลัก
อัตตาภิบาลและธรรมาภิบาล 
ของมหาวิทยาลัย 
 

แผนงานการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาสู่
มาตรฐานสากล 

แผนการพัฒนาสู่ความเป็น
มหาวิทยาลัยวิจัยระดับ
นานาชาติ 

แผนการปรับแปลง ถ่ายทอด และ
พัฒนาเทคโนโลยี และบริการ
วิชาการเพ่ือเป็นท่ีพ่ึงของสังคม 

แผนงานทะนุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

แผนงานการบริหารจัดการ
ภายใต้หลักอัตตาภิบาลของ
มหาวิทยาลัย 
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 จากการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย ครั้งที ่3/2554 วันที่ 30 สิงหาคม 2554 

ได้ต้ังเป้าหมายในการดําเนินการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ 2555-2559 ไว้ดังน้ี 

 

ตารางที่ 2  เป้าหมายในการดําเนินการบริหารความเสีย่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี 

ประจําปีงบประมาณ 2555 – 2559 

 

 
เป้าหมายในการดําเนินการระบบบริหาร

ความเสี่ยง 
การดําเนินการในปีงบประมาณ 

 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

 2555 2556 2557 2558 2559  

1. เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีระบบการบริหาร

ความเสี่ยง      
มีระบบการบริหารความเสี่ยง 

2. เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีการใช้ระบบบริหาร

ความเสี่ยงเป็นเครื่องมือ ในการป้องกัน 

และลด ความเสี่ยงต่อการดําเนินงานทั่ว

ทั้งมหาวิทยาลัย 

     

มีคู่มือการบริหารความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐาน 

3.  เพื่อให้บุคลากรทุกระดับในมหาวิทยาลัย 

มีความเข้าใจกระบวนการและสามารถ

จัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงในระดับ

มหา วิทยาลั ย  และระดับหน่ วยงาน 

เพิ่มเติมจากระบบการควบคุมภายในที่มี

อยู่เดิม 

ร้อยละ 

100 

ร้อยละ 

100 

ร้อยละ 

100 

ร้อยละ 

100 

ร้อยละ 

100 

การเพิ่มข้ึนอัตราร้อยละของบุคลากรที่มีความรู้

ความเข้าใจในการบริหาร ความเสี่ยงของ

มหาวิทยาลัย 

 

4. เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถควบคุมความ

เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้      
ระดับความเสี่ยงที่ไม่สูงกว่า 6  

 

5. เพื่อมีการทบทวนและประเมินคุณภาพ

ร ะ บบ ก า ร บ ริ ห า ร ค ว า ม เ สี่ ย ง ข อ ง

มหา วิทยาลั ย อย่ า ง เ ป็ นอิ ส ร ะ  จาก

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผลงาน  สภามหาวิทยาลัย 

     

รายงานผลการประเมินระบบควบคุมภายใน 

และระบบการบริหารความเสี่ยงของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี โดย

คณะกรรมการติดตามฯ 

 

 เพ่ือให้ระบบการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ และ

บรรลุเป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยจึง

กําหนดปฏิทินกิจกรรมการดําเนินการบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ 2555 – 2559 ปรากฏใน

ภาคผนวก ง 

 



 
คู่มือการบริหารความเสี่ยงของมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี (ปรับปรุงครัง้ที่ 1)  

 

หน้า  13 

2.3 การระบุปัจจัยเสี่ยง  

การระบุปัจจัยเสี่ยงควรมีความเช่ือมโยงกับผลความสําเร็จตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยคํานึงถึง

วัตถุประสงค์ตามแผนงานของหน่วยงาน และโอกาสของเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น อันจะส่งผลกระทบต่อ

หน่วยงาน ทําให้ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์น้ันได้ จากการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2554 วันที่ 30 สิงหาคม 2554 ได้จัดประเภทของความเสี่ยงในการระบุความเส่ียง

ออกเป็น 9 ประเภทด้วยกัน และได้กําหนดเกณฑ์ดังกล่าว เพ่ือใช้ในการระบุปัจจัยเสี่ยงแยกตามประเภทความ

เสี่ยงของหน่วยงานทุกระดับในมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ 2555-2559 ดังน้ี 

2.3.1 ประเภทของความเสี่ยง 

1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic risks) ตัวย่อ ST ความเสี่ยงที่เก่ียวกับการบรรลุเป้าหมาย

และพันธกิจในภาพรวม โดยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากการ

เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอก ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กําหนดไว้ ไม่

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์ หรือเกิดจากการกําหนดกลยุทธ์ที่ขาดการมีส่วน

ร่วม ทําให้โครงการขาดการยอมรับและโครงการไม่ได้นําไปสู่การแก้ไขปัญหาหรือการ

ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง หรือเป็น

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจผิดพลาด หรือนําการตัดสินใจน้ันมาใช้ อย่างไม่ถูกต้อง 

2) ความเส่ียงด้านการเงินและทรัพย์สิน (Financial and asset risks) ตัวย่อ F ความเสี่ยงที่

เก่ียวกับการเงินและทรัพย์สิน ซึ่งมีผลทําให้มหาวิทยาลัยต้องมีรายได้ลดน้อยลง หรือ

ค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย การจัดการความเส่ียงจึงมี

ลักษณะของการปกป้องทรัพย์สิน การเงิน และมาตรการประหยัดค่าใช้จ่าย 

3) ความเ ส่ียง ด้ านปฏิ บั ติ งาน  (Operational risks) ตั ว ย่อ  O ความเสี่ ย งที่ เ กิ ดขึ้ น ใน

กระบวนการทํางานตามปกติทุกขั้นตอน โดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เก่ียวข้องกับ กระบวนการ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ/อุปกรณ์ บุคลากรท่ีปฏิบัติงาน ฯลฯ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ

ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการหรือแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย   

4) ความเสี่ยงด้านช่ือเสียง (Image and reputation risks) ตัวย่อ IM ภาพพจน์ของ

มหาวิทยาลัยอาจเกิดความเสียหาย เนื่องจากมีการเผยแพร่ข่าวสื่อเชิงลบ ในระดับจังหวัด 

ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

5) ความเสี่ยงด้านสุขภาพและความปลอดภัย (Health and safety risks) ตัวย่อ HS ความ

เสี่ยงเก่ียวกับการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ ความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาและบุคลากร

ของมหาวิทยาลัย  
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6) ความเสี่ยงด้านบุคลากร (Staff risks) ตัวย่อ S ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับพนักงานของ

มหาวิทยาลัย เป็นความเสี่ยงจากบุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายปฏิบัติการ ความ

เสี่ยงน้ีครอบคลุมถึงการบริหารงานบุคคล เช่น อัตราการลาออกของพนักงานมหาวิทยาลัย 

7) ความเสี่ ย ง ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร  (Information and 

communication technology risks) ตัวย่อ ICT เป็นความเสี่ยงเก่ียวกับการจัดการระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของแต่ละหน่วยงาน จนถึงระบบสารสนเทศของ

มหาวิทยาลัย ในการกําหนดให้มีการจัดการความเสี่ยงตามพ้ืนฐานความจําเป็นของงานแต่

ละงาน ตัวอย่างของความเสี่ยง เช่น การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล การเรียกข้อมูล

กลับคืน เป็นต้น 

8) ความเส่ียงด้านกฎระเบียบ (Compliance risks) ตัวย่อ C ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการ

ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบต่าง ๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเน่ืองจากความไม่

ชัดเจน ความไม่ทันสมัย หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ 

รวมถึงการทํานิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดําเนินงานจากเหตุการณ์

ภายนอก 

9) ความเสี่ยงด้านอัตตาภิบาลและธรรมาภิบาล (Good governance risks) ตัวย่อ G เป็น

ความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนงานหลักขององค์กร เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าการดําเนินการ

เป็นไปตามหลัก อัตตาภิบาลและธรรมาภิบาล เช่น ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า 

โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นต้น รวมถึงความเสี่ยงในการกํากับดูแลตนเองที่ดีด้วย 

2.3.2  วิธีการระบุปัจจัยเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย และระดับหน่วยงาน 

1) ระดับมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้กําหนดปัจจัย

เสี่ยงที่สําคัญ อันมีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย 

2) ระดับหน่วยงาน คณะทํางานบริหารความเสี่ยงประจําหน่วยงานจะร่วมกันประชุมเชิง

ปฏิบัติการเป็นประจําทุกปีงบประมาณ เพ่ือร่วมกันระบุปัจจัยเสี่ยงตามภารกิจที่เก่ียวข้อง

ในแผนงาน เมื่อได้ข้อสรุปปัจจัยเสี่ยงในแต่ละภารกิจแล้ว  คณะทํางานบริหารความเสี่ยง

ประจําหน่วยงานจะนํากลับไปจัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยง ระดับหน่วยงานต่อไป 
 

ข้อแนะนําในการระบุความเสี่ยงของหน่วยงาน 

หน่วยงานควรพิจารณาถึงขนาดของหน่วยงานและจํานวนกิจกรรม  โดยคู่มือจะเป็นเพียงคําแนะนําใน

การเลือกประเภทความเสี่ยงตามสัญลักษณ์เป็นรูป   เพ่ือเป็นการกําหนดค่าผลกระทบของความเสี่ยงแต่ละ

ประเภทอย่างเหมาะสม ตามตารางการเลือกประเภทความเสี่ยง  
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ตารางที่ 3 ข้อแนะนําหน่วยงานในการเลอืกประเภทความเสี่ยง 
ท่ี หน่วยงาน ST F O IM HS S ICT C G 

1. สภามหาวิทยาลัย          

 สํานักงานสภามหาวิทยาลัย        

2. สํานักงานอธิการบดี        

 2.1 ส่วนการเงินและบัญชี       
 2.2 ส่วนการเจ้าหน้าที่       
 2.3 ส่วนกิจการนักศึกษา       
 2.4 ส่วนแผนงาน       
 2.5 ส่วนพัสดุ        
 2.6 ส่วนสารบรรณและนิติการ       
 2.7 ส่วนส่งเสริมวิชาการ       
 2.8 ส่วนอาคารสถานที่       
 2.9 ส่วนประชาสัมพันธ์       
 2.10 สถานกีฬาและสุขภาพ       
 2.11 สถานพัฒนาคณาจารย์       
 2.12 สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ        

 2.13 หน่วยประสานงาน มทส. กทม.       
 2.14 หน่วยตรวจสอบภายใน       

3. สํานักวิชา          

 3.1 สํานักวิชาวิทยาศาสตร์       
 3.2 สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม       
 3.3 สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร       
 3.4 สํานักวิชาแพทยศาสตร์       
 3.5 สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์       
 3.6 สํานักวิชาพยาบาลศาสตร์       
4. สถาบัน          

 สถาบันวิจัยและพัฒนา        
5. ศูนย์          

 5.1 ศูนย์กิจการนานาชาติ        
 5.2 ศูนย์คอมพิวเตอร์        
 5.3 ศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี       
 5.4 ศูนย์บริการการศึกษา       
 5.5 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา       
 5.6 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา       
 5.7 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ       
6. วิสาหกิจ          

 6.1 ฟาร์มมหาวิทยาลัย       
 6.2 สุรสัมมนาคาร       
 6.3 เทคโนธานี       

 6.4 ศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข          

หมายเหตุ  จากตารางข้างต้นหน่วยงานสามารถพิจารณาเพ่ิมประเภทความเสี่ยงได้ตามความเหมาะสม 
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2.4      การระบุค่าโอกาสของความเสี่ยง และค่าผลกระทบ 

ขั้นตอนแรกของการบริหารความเสี่ยงในระดับหน่วยงาน  หน่วยงานต้องทําการประเมินค่าโอกาส    

ของความเสี่ยง (Likelihood) ใช้ตัวย่อ L และค่าผลกระทบ (Impact) ใช้ตัวย่อ I   

โอกาสของความเสี่ยง หมายถึง ความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ โดยพิจารณาจากความถ่ีของ

เหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในหน่ึงรอบปีงบประมาณ 

ผลกระทบ หมายถึง ระดับความรุนแรงและมูลค่าความเสียหายจากเหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น  

ตามประเภทของปัจจัยเสี่ยง 

จากการระบุปัจจัยเสี่ยงแยกตามประเภทความเสี่ยงทั้ง 9 ด้าน ตามข้ันตอนที่ 2.3 คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย จึงได้ระบุเกณฑ์การให้คะแนนค่าโอกาสของความเสี่ยง และค่าผลกระทบ ดังน้ี  

 

2.4.1 เกณฑ์การให้คะแนนค่าโอกาสของความเสี่ยง   

คําอธิบาย  ขั้นตอนน้ีเป็นการระบุค่าโอกาสการเกิดเหตุการณ์จะอยู่ในระดับเป็นไปได้ มาก

หรือน้อยเพียงใด  โดยจัดค่าโอกาสการเกิดเหตุการณ์  ออกเป็น 5 ระดับ ดังน้ี 

ตารางที่ 4  แสดงเกณฑ์การให้คะแนนค่าโอกาสของความเสี่ยง 

 โอกาสของความเสี่ยง ความหมาย 

1 =  น้อยที่สุด หรือ 0 – 1 ครั้งต่อปี 

2 =  น้อยมาก หรือ 2 – 3 ครั้งต่อปี 

3 =  ปานกลาง หรือ 4 – 5 ครั้งต่อปี 

4 =  ค่อนข้างบ่อย หรือ   6 ครั้งต่อปี 

5 =  บ่อยมาก หรือ ตลอดทั้งปี 

      (มากกว่า 6 ครั้งต่อปี) 

อาจเกิดขึ้นเฉพาะในสถานการณ์ที่ไม่ปกติบางกรณี 

อาจจะเกิดขึ้นน้อยมาก   

เป็นไปได้ ที่เกิดขึ้นในบางคร้ัง 

เป็นไปได้มาก คาดหมายว่าจะเกิดขึ้นคอ่นข้างบ่อย 

ค่อนข้างแน่นอน  คาดหมายว่าจะเกิดขึ้นในสถานการณ์ส่วน

ใหญ ่
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2.4.2 เกณฑ์การให้คะแนนค่าผลกระทบ   

คําอธิบาย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย  ได้กําหนดเกณฑ์การหาค่า

ผลกระทบตามประเภทของความเสี่ยง  ไว้ทั้งหมด 9 ด้าน ดังน้ี  

1) เกณฑ์การให้คะแนนค่าผลกระทบด้านกลยุทธ์ 

คําอธิบาย ผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไม่บรรลุผล

ตามเป้าหมายในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์  

 

ตารางที่ 5  แสดงเกณฑ์การให้คะแนนค่าผลกระทบด้านกลยุทธ ์

 

ด้านกลยุทธ ์ ความหมาย 

1  = ได้ผลงานตามเป้าหมาย มากกว่าร้อยละ 90 ขึ้นไป  
หน่วยงานสามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามแผน    

กลยุทธ์ ได้ผลงานมากกว่าร้อยละ 90 ขึ้นไป 

2  = ได้ผลงานตามเป้าหมาย ต้ังแต่ร้อยละ 81 – 90  
หน่วยงานสามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามแผน   

กลยุทธ์ ได้ผลงานต้ังแต่ร้อยละ 81 – 90  

3  = ได้ผลงานตามเป้าหมาย ต้ังแต่ร้อยละ 71 – 80  
หน่วยงานสามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามแผน   

กลยุทธ์ ได้ผลงานต้ังแต่ร้อยละ 71 – 80  

4  = ได้ผลงานตามเป้าหมาย ต้ังแต่ร้อยละ 61 – 70  
หน่วยงานสามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามแผน   

กลยุทธ์ ได้ผลงานต้ังแต่ร้อยละ 61 – 70  

5  = 
ได้ผลงานตามเป้าหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 60 

หน่วยงานสามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามแผน   

กลยุทธ์ ได้ผลงานน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60 
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2) เกณฑ์การให้คะแนนค่าผลกระทบด้านการเงิน และทรัพย์สิน 

คําอธิบาย ความเสี่ยงที่สามารถวัดเป็นตัวเงินได้ อันมีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยเก่ียวกับ

รายได้ลดลง หรือมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น หรือทรัพย์สินเสียหาย 

ตารางที่ 6  แสดงเกณฑ์การให้คะแนนค่าผลกระทบด้านการเงิน และทรัพย์สิน 

ด้านการเงนิ ความหมาย 

1  = 

มีการลดลงของรายได้ หรือมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น 

หรือมีทรัพย์สนิเสียหาย 

ไม่เกิน 50,000 บาท 

กรณีที่ทําให้รายได้ลดลง/ค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น / มี

ทรัพย์สินเสียหายไม่เกินจํานวนเงิน 50,000 บาท 

2  = 

มีการลดลงของรายได้ หรือมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น  

หรือมีทรัพย์สนิเสียหาย 

ต้ังแต่ 50,001 – 100,000 บาท 

กรณีที่ทําให้รายได้ลดลง/ค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น / มี

ทรัพย์สินเสียหายจํานวนเงินต้ังแต่ 50,001 – 

100,000 บาท  

3  = 

มีการลดลงของรายได้ หรือมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น  

หรือมีทรัพย์สนิเสียหาย 

ต้ังแต่ 100,001 – 500,000 บาท  

กรณีที่ทําให้รายได้ลดลง/ค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น / มี

ทรัพย์สินเสียหายจํานวนเงินต้ังแต่ 100,001 – 

500,000 บาท 

4  = 

มีการลดลงของรายได้ หรือมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น  

หรือมีทรัพย์สนิเสียหาย 

ต้ังแต่ 500,001 – 1,000,000 บาท 

กรณีที่ทําให้รายได้ลดลง/ค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น / มี

ทรัพย์สินเสียหายจํานวนเงินต้ังแต่ 500,001 – 

1,000,000 บาท 

5  = 

มีการลดลงของรายได้ หรือมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น  

หรือมีทรัพย์สนิเสียหาย 

มากกว่า 1,000,000 บาทข้ึนไป  

กรณีที่ทําให้รายได้ลดลง/ค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น / มี

ทรัพย์สินเสียหายจํานวนเงินมากกว่า 1,000,000 

บาทข้ึนไป 
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3) เกณฑ์การให้คะแนนค่าผลกระทบด้านปฏิบัติงาน  

คําอธิบาย  การวัดระดับความเสียหายในด้านการดําเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน 

โครงการของมหาวิทยาลัย หากหน่วยงานไม่ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงาน และโครงการ จะส่งผลกระทบต่อแผน

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ส่งผลให้มหาวิทยาลัยไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ 

 

ตารางที่ 7  แสดงเกณฑ์การให้คะแนนค่าผลกระทบด้านปฏิบัติงาน 

 

ด้านปฏิบัติงาน ความหมาย 

1  = ได้ผลงานตามเป้าหมาย มากกว่าร้อยละ 90 ขึ้นไป  
หน่วยงานสามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามแผน    

การปฏิบัติงาน ได้ผลงานมากกว่าร้อยละ 90 ขึ้นไป 

2  = ได้ผลงานตามเป้าหมาย ต้ังแต่ร้อยละ 81 – 90  
หน่วยงานสามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามแผน   

การปฏิบัติงาน ได้ผลงานต้ังแต่ร้อยละ 81 – 90  

3  = ได้ผลงานตามเป้าหมาย ต้ังแต่ร้อยละ 71 – 80  
หน่วยงานสามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามแผน   

การปฏิบัติงาน ได้ผลงานต้ังแต่ร้อยละ 71 – 80  

4  = ได้ผลงานตามเป้าหมาย ต้ังแต่ร้อยละ 61 – 70  
หน่วยงานสามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามแผน   

การปฏิบัติงาน ได้ผลงานต้ังแต่ร้อยละ 61 – 70  

5  = 
ได้ผลงานตามเป้าหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 60 

หน่วยงานสามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามแผน   

การปฏิบัติงาน ได้ผลงานน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 

60 
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4) เกณฑ์การให้คะแนนค่าผลกระทบด้านชื่อเสียง   

คําอธิบาย การมีข่าวเก่ียวกับมหาวิทยาลัยในเชิงลบส่งผลกระทบต่อช่ือเสียงภาพลักษณ์

ของมหาวิทยาลัย และส่งผลให้ขาดความเช่ือมั่นจากผู้ปกครอง หรือองค์กรภายนอกมหาวิทยาลัย 

 

ตารางที่ 8  แสดงเกณฑ์การให้คะแนนค่าผลกระทบด้านชื่อเสียง 

 

ด้านชื่อเสียง ความหมาย 

1  =   มีผลกระทบต่อช่ือเสียงในระดับหน่วยงาน 
มีข่าวเชิงลบ แต่สามารถขจัดไปได้ตามกระบวน 

การบริหารปกติ 

2  =   
มีผลกระทบต่อช่ือเสียงในระดับภายใน

มหาวิทยาลัย 

มีข่าวในเชิงลบจากสื่อภายในมหาวิทยาลัย เช่น  

การมีส่งจดหมายสนเท่ห์ในมหาวิทยาลัย 

3  = 
มีผลกระทบต่อช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย 

ในระดับจังหวัด 
มีข่าวในเชิงลบจากสื่อในจังหวัดนครราชสีมา 

4  = 
มีผลกระทบต่อช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย 

ในระดับชาติ 

มีการเผยแพร่ทางสื่อในเชิงลบในระดับชาติ   ส่งผล

ต่อช่ือเสียงในระดับชาติ 

5  = 
มีผลกระทบต่อช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย 

ในระดับนานาชาติ 

มีการเผยแพร่ทางสื่อในเชิงลบ ในระดับนานาชาติ  

ส่งผลต่อช่ือเสียงในระดับนานาชาติ 
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5) เกณฑ์การให้คะแนนค่าผลกระทบด้านสุขภาพและความปลอดภัย  

คําอธิบาย ความเสี่ยงเกี่ยวกับสุขภาพ และความปลอดภัยต่อบุคคล ของนักศึกษาและ

บุคลากรในมหาวิทยาลัย เช่น อาจเกิดจากอุบัติเหตุในที่ทํางาน หรือการจราจรทั้งภายใน ภายนอก

มหาวิทยาลัย  หรือการเจ็บป่วยอันส่งผลต่อเวลาในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย 

 

ตารางที่ 9  แสดงเกณฑ์การให้คะแนนค่าผลกระทบด้านสุขภาพและความปลอดภัย 

 

ด้านสุขภาพและความปลอดภัย ความหมาย 

1  =   มีการบาดเจ็บเล็กน้อย 
สามารถปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นได้ที่สถานพยาบาล 

หรือมีความเจ็บป่วยที่ไม่มีผลต่อการทํางาน 

2  = มีการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยไม่มาก 

ได้รับการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยซึ่งต้องเข้ารับการรักษา

จากแพทย์ และใช้ระยะเวลาในการรักษาตัว  

ไม่เกิน 1 สัปดาห์ 

3  = มีการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยมาก 

ได้รับการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยซึ่งต้องเข้ารับการรักษาที่

โรงพยาบาล และใช้ระยะเวลาในการรักษาตัว 

ต้ังแต่ 1 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 1 เดือน 

4  = มีการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยที่รุนแรง 

ได้รับการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยซึ่งต้องเข้ารับการรักษาที่

โรงพยาบาล และใช้ระยะเวลานานในการรักษาตัว 

ต้ังแต่ 1 เดือนขึ้นไป  

5  = 
มีการทุพพลภาพทางร่างกายในบริเวณ

สําคัญ หรือเสยีชีวิต 

มีการสูญเสียชีวิต หรือทุพพลภาพทางร่างกายในบริเวณ

สําคัญ จนไม่อาจปฏิบัติงานต่อไปได้  
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6) เกณฑ์การให้คะแนนค่าผลกระทบด้านบุคลากร   

คําอธิบาย  ผลกระทบต่อการดําเนินการของมหาวิทยาลัย อันเน่ืองมาจากปัจจัย ด้าน

บุคลากรซึ่งเป็นแรงขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยที่สําคัญ การอ้างอิงเกณฑ์ดังกล่าวควรคํานึงถึงขนาด และจํานวน

บุคลากรภายในหน่วยงานประกอบ 

 

ตารางที่ 10  แสดงเกณฑ์การใหค้ะแนนคา่ผลกระทบด้านบุคลากร 

 

ด้านบคุลากร ความหมาย 

1  =   มีผลกระทบในระดับบุคลากร 
พนักงานมหาวิทยาลัย มีอัตราการออกหรือพ้นสภาพ 

ไม่เกินร้อยละ 1  

2  =   
มีผลกระทบภายในระดับงาน / ฝ่าย / 

สาขาวิชา 

พนักงานมหาวิทยาลัย มีอัตราการออกหรือพ้นสภาพ 

ร้อยละ 2 - 4 

3  = 

มีผลกระทบในระดับสํานักวิชา/ สถาบัน/ 

ศูนย์/ ส่วน/ หน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่

มีฐานะเทียบเท่า    

พนักงานมหาวิทยาลัย มีอัตราการออกหรือพ้นสภาพ 

ร้อยละ 5 - 9 

4  = มีผลกระทบต่อตัวช้ีวัดของมหาวิทยาลัย 
พนักงานมหาวิทยาลัย มีอัตราการออกหรือพ้นสภาพ 

ร้อยละ 10 - 14 

5  = 
มีผลกระทบต่อตัวช้ีวัดขององค์กรภายนอก 

เช่น สมศ. สกอ. 

พนักงานมหาวิทยาลัย มีอัตราการออกหรือพ้นสภาพ 

ต้ังแต่ร้อยละ 15 ขึ้นไป 

 

หมายเหตุ : 

 สมศ.  คือ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

 สกอ.  คือ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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7) เกณฑ์การให้คะแนนค่าผลกระทบด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

คําอธิบาย ผลกระทบที่เกิดจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารทั้งในระดับ

หน่วยงาน และระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งทําให้การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยอาจหยุดชะงักได้ 

 

ตารางที่ 11  แสดงเกณฑ์การใหค้ะแนนคา่ผลกระทบด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

ด้านระบบสารสนเทศ ความหมาย 

1  =   

มีการบริหารความเสี่ยงในหน่วยงาน อย่าง

เป็นระบบ และมีการพิจารณากลยุทธ์เพ่ือลด

ความเสี่ยงอยู่เสมอ 

มีระบบการจัดการความเสี่ยงครอบคลุมทั้งหน่วยงาน 

และมีการจัดการความเสี่ยงที่ดี 

2  =   
มีการติดตามระดับความเสี่ยงด้าน ICT และ

จัดการให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

มีกระบวนการจัดการความเสี่ยง และมแีผน      

การป้องกันเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น  

3  = 
มีกระบวนการลดความเสี่ยงด้าน ICT        

ที่สําคัญอย่างทันที เมื่อความเสี่ยงปรากฏ 

มีกระบวนการจัดการรองรับความเสี่ยง     

หากเหตุการณ์เกิดขึ้น โดยระบุให้มีผู้รับผิดชอบไว้อย่าง

ชัดเจน 

4  = เริ่มมีกระบวนการลดความเสี่ยงด้าน ICT 

มีการวิเคราะห์ถึงความเสี่ยงด้าน ICT ที่มีผลกระทบต่อ

การดําเนินงาน  และมีการจัดการความเสี่ยงบ้างตาม

ความจําเป็น 

5  = 
ไม่มีกระบวนการที่ใช้ในการจัดการความ

เสี่ยงด้าน ICT  

มีการแก้ไขปัญหาจากการทํางานประจําวัน    

ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาเป็นกรณี ๆ ไป 
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8) เกณฑ์การให้คะแนนค่าผลกระทบด้านกฏระเบียบ 

คําอธิบาย ผลกระทบที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับที่เก่ียวข้องได้ หรือ นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่มีอยู่ไม่เหมาะสมเป็นอุปสรรคต่อการ

ปฏิบัติงาน  

 

ตารางที่ 12  แสดงเกณฑ์การใหค้ะแนนคา่ผลกระทบด้านกฏระเบียบ 

 

ด้านกฏระเบียบ ความหมาย 

1  =   มีผลกระทบในระดับบุคลากร 
มีการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ระเบียบข้อบังคับที่ไม่มี

นัยสําคัญ 

2  =   
มีผลกระทบภายในระดับงาน / ฝ่าย / 

สาขาวิชา 
มีการละเมิดขอ้กฎหมายที่ไม่มีนัยสําคัญ 

3  = 

มีผลกระทบในระดับสํานักวิชา/ สถาบัน/ 

ศูนย์/ ส่วน/ หน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มี

ฐานะเทียบเท่า    

มีการฝ่าฝืนกฎข้อกฎหมายที่สําคัญ ที่มีการสอบสวน
หรือรายงาน ไปยังหน่วยงาน 

ที่เก่ียวข้อง รวมท้ังการดําเนินคดีและ/หรือเรียกร้อง

ค่าเสียหายหากเป็นไปได้ 

4  = มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย มีการละเมิดขอ้กฎหมายที่สาํคัญ 

5  = 
มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยและองค์กร

ภายนอก 

มีการฟ้องร้องดําเนินคดี และ เรียกร้องค่าเสียหายที่
สําคัญ ซึ่งเป็นคดีที่สําคัญมาก รวมถึงการฟ้องร้องที่
เกิดจากการรวมตัวกันของผู้ที่ได้รับความเสียหาย 
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9) เกณฑ์การให้คะแนนค่าผลกระทบด้านอัตตาภิบาลและธรรมาภิบาล 

คําอธิบาย ผลกระทบที่เกิดจากการไม่ดําเนินงานตามมิติอัตตาภิบาลและธรรมาภิบาล 9 

องค์ประกอบ ได้แก่ หลักประสิทธิผล (Effectiveness) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) หลักการตอบสนอง 

(Responsiveness) หลักความรับผิดชอบ (Accountability) หลักความโปร่งใส (Transparency) หลักการมี

ส่วนร่วม (Participation) หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) หลักนิติธรรม (Rule of law) หลัก

ความเสมอภาค (Equity)   

 

ตารางที่ 13  แสดงเกณฑ์การใหค้ะแนนคา่ผลกระทบด้านอัตตาภิบาลและธรรมาภิบาล 

 

ด้านอัตตาภิบาลและธรรมาภิบาล ความหมาย 

1  =   

มีการดําเนินงานตามมิติอัตตาภิบาลและ  

ธรรมาภิบาลอย่างเป็นระบบ และมีการ

พิจารณาการดําเนินงานเพ่ือลดความเสี่ยงอยู่

เสมอ 

มีระบบการจัดการความเสี่ยงด้านอัตตาภิบาลและ  

ธรรมาภิบาลท่ีครอบคลุมทั้งหน่วยงาน และมีการ

จัดการความเสี่ยงที่ดี 

2  =   

มีการติดตามระดับความเสี่ยงด้านอัตตาภิ

บาลและธรรมาภิบาล และจดัการให้ความ

เสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

มีกระบวนการจัดการความเสี่ยง และมแีผน      

การป้องกันเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น  

3  = 

มีกระบวนการลดความเสี่ยงด้านอัตตาภิบาล

และธรรมาภิบาล ที่สําคัญอย่างทันที เมื่อ

ความเสี่ยงปรากฏ 

มีกระบวนการจัดการรองรับความเสี่ยง     

หากเหตุการณ์เกิดขึ้น โดยระบุให้มีผู้รับผิดชอบไว้อย่าง

ชัดเจน 

4  = 
เริ่มมีกระบวนการลดความเสี่ยงด้านอัตตาภิ

บาลและธรรมาภิบาล 

มีการวิเคราะห์ถึงความเสี่ยงด้านอัตตาภิบาลและธรร

มาภิบาล ที่มีผลกระทบต่อการดําเนินงาน  และมีการ

จัดการความเสี่ยงบ้างตามความจําเป็น 

5  = 
ไม่มีกระบวนการที่ใช้ในการจัดการความ

เสี่ยงด้านอัตตาภิบาลและธรรมาภิบาล  

ไม่มีการวิเคราะห์ถึงความเสี่ยงด้านอัตตาภิบาลและ

ธรรมาภิบาล ที่มีผลกระทบต่อการดําเนินงาน   
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2.5 การประเมินความเสี่ยง  

เพ่ือให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย และคณะทํางานบริหารความเสี่ยงประจํา

หน่วยงาน ได้มีเครื่องมือในการพิจารณาความเส่ียงในภาพรวมว่า  ความเสี่ยงต่าง ๆ น้ัน มีการกระจายตัวของ

โอกาสการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ และมีผลกระทบอย่างไร ความเสี่ยงใดควรได้รับการแก้ไขก่อนหลัง โดยมีสูตร

ของการประเมินความเสี่ยง  ดังน้ี  

 

 

โดยการนําค่าโอกาสของความเสี่ยง และค่าผลกระทบไปบันทึกลงในแผนผังเมทริกซ์ (Risk matrix) 

กําหนดให้แกน  X  คือ  ค่าโอกาสของความเสี่ยง  และแกน  Y  คือ ค่าผลกระทบ จะแสดงผล ตามตารางที่  14 

ประโยชน์ของการจัดทําแผนผังเมทริกซ์ เพ่ือช่วยให้หน่วยงานสามารถเรียงระดับความเสี่ยงของ

เหตุการณ์ต่าง ๆ ไว้ในแผนผังเดียวกัน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย จักได้พิจารณาลําดับ

ความสําคัญของความเสี่ยงได้สะดวกย่ิงขึ้น  

ตารางที่  14  แผนผงัเมทริกซ์แสดงผลการประเมินความเสี่ยง 

ผล
กร

ะท
บ 

5 M H E E E 

4 M H H E E 

3 L M H H E 

2 L M M H H 

1 L L L M M 

 1 2 3 4 5 

โอกาสของความเสี่ยง 

คําอธิบาย 

ขอบเขตพืน้ที ่
ช่วงของผลการ

ประเมิน (L x I) 
ความหมาย 

E = Extreme Risk 

H = High Risk 

M = Medium Risk 

L = Low Risk 

15 - 25   

8 - 12 

4 - 6 

1 - 3 

ตกพ้ืนท่ีซ่ึงมหาวิทยาลัยต้องมีแผนการบริหารความเสี่ยงเร่งด่วน 

ตกพ้ืนท่ีซ่ึงมหาวิทยาลัยต้องมีแผนการบริหารความเสี่ยง 

อยู่พ้ืนท่ีซ่ึงยอมรับความเสี่ยงได้ 

อยู่พ้ืนท่ีซ่ึงยอมรับความเสี่ยงได้ 

ที่มา : ปรับปรุงมาจาก www.admin.cam.ac.uk/offices/secretariat/risk/toolkit/risk_impact_grid.doc 

ความเสี่ยง  =   ค่าโอกาสของความเสี่ยง  X ค่าผลกระทบ  
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2.6 กิจกรรมควบคุมหรือระบบการควบคุมภายใน 

เป็นกิจกรรมที่กําหนดขึ้น เพ่ือเป็นเคร่ืองมือช่วยควบคุมความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อ

การบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ซึ่งกิจกรรมการควบคุมดังกล่าวหมายถึง กระบวนการ วิธีการปฏิบัติงานต่าง 

ๆ ที่จะทําให้มั่นใจได้ว่าผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมได้ดําเนินการสอดคล้องกับทิศทางที่ต้องการ สามารถช่วย

ป้องกันและช้ีให้เห็นความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ได้โดยทั่วไปการปฏิบัติงานจะต้องมีการควบคุม

โดยธรรมชาติ เป็นส่วนหน่ึงของการดําเนินงานอยู่แล้ว เช่น การอนุมัติ การลงความเห็น การตรวจสอบ การ

ทบทวนประสิทธิภาพของการดําเนินงาน การจัดการทรัพยากร และการแบ่งหน้าที่ของบุคลากร เป็นต้น ทั้งน้ีมี

การแบ่งประเภทการควบคุมไว้ 4 ประเภท คือ 
2.6.1 การควบคุมเพื่อการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กําหนดขึ้นเพ่ือ

ป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การอนุมัติ การจัดโครงการสร้างองค์กร การ
แบ่งแยกหน้าที่ การควบคุมการเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน ฯลฯ 

2.6.2 การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กําหนดขึ้นเพ่ือ
ค้นพบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทาน การวิเคราะห์ การยืนยันยอด การตรวจนับ การรายงาน
ข้อบกพร่อง ฯลฯ 

2.6.3 การควบคุมโดยการช้ีแนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้
เกิดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดีเป็นต้น 

2.6.4 การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กําหนดขึ้นเพ่ือแก้ไข
ข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพ่ือหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ําอีกในอนาคต เช่น การ
จัดเตรียมเครื่องมือดับเพลิง เพ่ือช่วยลดความรุนแรงของความเสียหายให้น้อยลง หากเกิดเพลิงไหม้ เป็นต้น 
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 ความเส่ียง 
ก่อนการควบคุม
ภายใน 

ความเส่ียงที่มีอยู่ 
ตามปกติ 

การควบคุมภายใน 

 
ความเส่ียง 
คงเหลือ 
หลังการ 
ควบคุมภายใน 

การควบคุมภายใน 

 

แผนการบริหาร 
ความเส่ียง 
 

ความเส่ียงคงเหลือ
ที่ยอมรับได้ 

ความเส่ียงภายหลัง
การควบคุมภายใน 

ความเส่ียงที่ยอมรับได้ 

2.7 การกําหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้  

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย และคณะทํางานบริหารความเสี่ยงประจําหน่วยงาน 

จําเป็นต้องกําหนดสัญญาณเตือนภัย (Warning lights) สําหรับความเสี่ยงแต่ละด้าน เพ่ือเป็นการเตือนภัยว่า

เหตุการณ์อาจจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่มีการจัดการลดความเสี่ยงลงแล้ว โดยเหตุการณ์ดังกล่าวยังคงมีระดับ

ความเสี่ยงเกินกว่าระบบการควบคุมภายใน (Internal control) จะควบคุมไว้ได้ และความเสี่ยงภายหลังการ

ควบคุมภายในดังกล่าวเรียกว่า ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (Residual risks)  

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้อนุมัติระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ในระดับ

มหาวิทยาลัย และระดับหน่วยงาน การกําหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk acceptance) ควรกําหนด

ตามประเภทความเสี่ยงในแต่ละด้าน ใช้เป็นตัวช้ีวัดความเสี่ยงขั้นตํ่าที่กําหนดขึ้นเอง ในระดับหน่วยงาน และ

ในอนาคตมหาวิทยาลัยจะพัฒนาให้มีการกําหนดพ้ืนที่ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk appetite) และช่วงความ

เบ่ียงเบนของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk tolerance) 

 

ภาพท่ี  5  ความสัมพนัธ์ระหว่างระดับความเสี่ยงกับชนดิของความเสีย่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับความเสี่ยงท่ี
ยอมรับได้ 

ระดับความเส่ียง 

ชนิดของความเส่ียง 
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2.8 การระบุวิธีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม 

วิธีการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง  โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย และคณะทํางาน

บริหารความเสี่ยงประจําหน่วยงาน ควรคํานึงถึงต้นทุนและผลประโยชน์ที่ได้รับจากการตัดสินใจในการเลือกวิธี

จัดการความเสี่ยง  แนวทางการปฏิบัติในการจัดการความเสี่ยงมี 6 ลักษณะคือ 

2.8.1 การยอมรับความเสี่ยง (Accept)  เมื่อทราบถึงความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่อาจจะ

เกิดขึ้น หรือผลกระทบ เมื่อประเมินค่าความเสี่ยงแล้วมีค่าตํ่า โดยมีระดับคะแนนอยู่ในช่วงที่ตํ่ากว่า 8 หรือไม่

คุ้มค่าในการลดความเสี่ยง เน่ืองจากมีค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน 

2.8.2 การลดความเสี่ยง (Reduce) เป็นการจัดให้มีแผนการบริหารความเสี่ยงเพ่ือลดโอกาส   

ความน่าจะเป็นของความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น หรือผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น 

2.8.3 การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer) เป็นการโอนความเสี่ยงไปให้บุคคลที่  3  เช่น     

บริษัทประกันภัย เป็นต้น 

2.8.4 การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Avoidance) เป็นการยกเลิกกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยง

น้ัน 

2.8.5 การป้องกันความเสี่ยง (Prevent) เป็นการกําหนดเครื่องมือเพ่ือป้องกันความเสี่ยง ที่จะเกิด

ขึ้นกับมหาวิทยาลัย และส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย 

2.8.6 การจัดทําแผนรองรับความเสี่ยงฉุกเฉิน (Contingency) เป็นการกําหนดให้มีแผนฉุกเฉิน

และกิจกรรมที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตหรือเคยเกิดขึ้นมาแล้วจากประสบการณ์ในอดีต 
มาตรการต่าง ๆ ข้างต้นจะช่วยให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมหาวิทยาลัย และคณะทํางาน

บริหารความเสี่ยงประจําหน่วยงานได้ปรับปรุงกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้นตามความ
เสี่ยงแต่ละประเภท ดังน้ัน การระบุวิธีการจัดการความเส่ียงควรพิจารณา อย่างรอบคอบเพื่อเลือกใช้วิธีการ
จัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม 
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2.9 การจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยง  
หลักในการเขียนแผนการบริหารความเสี่ยง ถือเป็นแผนปฏิบัติการประเภทหน่ึงซึ่งต้องอาศัยนโยบาย

ของมหาวิทยาลัย หรืองบประมาณสนับสนุน โดยแผนการบริหารความเสี่ยงควรประกอบด้วย 
2.9.1 ช่ือแผนงาน 
2.9.2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
2.9.3 วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผน ที่สอดคล้องกับวิธีการจัดการความเสี่ยง ซึ่งคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยได้อนุมัติแล้ว   
2.9.4 ประโยชน์ที่จะได้รับจากแผนการบริหารความเสี่ยง เช่น  ลดความเสียหายในการดําเนินงาน           

ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
2.9.5 รายละเอียดกิจกรรม 

− การกําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จของแผนการบริหารความเสี่ยง 

− จํานวนงบประมาณที่ต้องการ 

 

ข้อแนะนําในการจัดการความเสี่ยง 

 

กรณีที่ผลประเมินความเสี่ยงเป็นระดับ L หมายถึง มีระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับตํ่า ควรใช้วิธีการ

จัดการความเสี่ยงโดยการยอมรับความเสี่ยง และปรับปรุงระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพ 

กรณีที่ผลประเมินความเสี่ยงเป็นระดับ M หมายถึง มีระดับความเสี่ยงที่ไม่รุนแรง        ควรใช้

วิธีการยอมรับความเสี่ยงไว้ หรือการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง โดยการยกเลิกกิจกรรมที่อาจจะทําให้มีความสูญเสีย 

หน่วยงานควรจัดให้มีการติดตามความเสี่ยงอย่างต่อเน่ืองเป็นประจําทุก 6 เดือน 

กรณีที่มีผลประเมินความเสี่ยงเป็นระดับ H หมายถึง มีระดับความเสี่ยงที่สูง จําเป็นต้องจัดการความ

เสี่ยง โดยวิธีลดความเสี่ยง การถ่ายโอน หรือการป้องกัน ซึ่งต้องดําเนินการกําหนดให้มีแผนการบริหารความ

เสี่ยง หน่วยงานควรมีการติดตามความเสี่ยงเป็นประจําทุกไตรมาส 

และกรณีที่มีผลประเมินความเสี่ยงเป็นระดับ E หมายถึง หน่วยงานควรจัดทําบันทึกข้อความพร้อม

แผนการบริหารความเสี่ยง ประเภทแผนฉุกเฉิน และให้รายงานต่อประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

มหาวิทยาลัยทราบทันทีที่พบโดยตรง ประกอบกับหน่วยงานควรมีการติดตามความเสี่ยงเป็นประจําทุกเดือน 
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2.10 การติดตามประเมินผลแผนการบริหารความเสี่ยง   

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การติดตาม การตรวจสอบ การประเมินผลงาน 

และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 ได้กําหนดให้หน่วยตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่และความ

รับผิดชอบด้านการตรวจสอบกิจการภายในทั้งปวงของมหาวิทยาลัย โดยให้ครอบคลุมถึง   การประเมินระบบ

การกํากับดูแลกิจการ ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายใน เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐาน

อันเป็นที่ยอมรับทั่วไป โดยคํานึงถึงมาตรฐานสากลในเรื่องน้ัน ๆ ด้วย ประกอบกับระเบียบคณะกรรมการตรวจ

เงินแผ่นดิน ว่าด้วย การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2546 ข้อ 8 ให้ผู้รับตรวจกําหนดให้ผู้ตรวจ

สอบภายในเป็นผู้ตรวจสอบการจัดวางระบบ การควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจให้สอดคล้องกับมาตรฐาน

การควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนด ซึ่งแยกระดับการติดตามเป็น 2 ระดับ คือ 

2.10.1 ระดับมหาวิทยาลัย กํากับให้หน่วยงานดําเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

และแผนการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ว่าสามารถดําเนินการได้เพียงใด และมีปัญหาอุปสรรค

หรือไม่ 

2.10.2 ระดับหน่วยงาน ได้แก่ สํานักงานอธิการบดี สํานักวิชา ศูนย์ สถาบัน  หน่วยประสานงาน 

มทส. - กทม.  และหน่วยวิสาหกิจ  ว่าสามารถดําเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน และ

แผนการบริหารความเสี่ยง ระดับหน่วยงานได้เพียงใด และมีปัญหาอุปสรรคหรือไม่ 
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2.11 การจัดทํารายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ  

วัตถุประสงค์ของการจัดทํารายงาน 

เพ่ือเป็นการเผยแพร่ให้กับบุคลากรในมหาวิทยาลัยทราบถึงความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยที่

สําคัญ โดยเน้ือหาของการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงประจําปีงบประมาณ จะประกอบด้วย ความเสี่ยงที่

มีระดับผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับสูง  มีระดับคะแนนความเสี่ยงต้ังแต่ 8 ขึ้นไป และแผนการ

บริหารความเสี่ยงของแต่ละปัจจัยเสี่ยง ซึ่งผ่านการอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

มหาวิทยาลัย  ซึ่งรายงานดังกล่าวจะถูกนําเสนอไปยังคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 

เพ่ือสอบทานระบบการควบคุมภายใน และแผนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ 

และจะแจ้งผลการสอบทานให้สภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ทั้งน้ี คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย

กําหนดให้มีการรายงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และนํารายงานฯ เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 

2.12 สรุปภาพรวมกระบวนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ตารางที่ 15 สรุปภาพรวมกระบวนการบรหิารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี 

กระบวนการ ขั้นตอนการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 

1.  การจัดโครงสร้าง   
การบริหารความเสี่ยง
ของมหาวิทยาลัย  

1.1 แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียงมหาวิทยาลัย 
1.2 แต่งต้ังคณะทํางานกล่ันกรองรายงานแผนการปรับปรุงการ

ควบคุมภายในและแผนการบริหารความเส่ียงมหาวิทยาลัย 
1.3 แต่งต้ังคณะทํางานบริหารความเส่ียงประจําหน่วยงาน 

 
คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงมหาวิทยาลัย 

2.  การกําหนดกรอบการ
ปฏิบัติ  

 

กําหนดกรอบการจัดทําแผนการบริหารความเสีย่งออกเป็น 2 ระดับ  
2.1 แผนการบริหารความเสีย่งระดับมหาวิทยาลยั แบ่งตามแผนยทุธศาสตร ์
      5 แผน ได้แก่ 

1. การจัดการศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานสากล 
2. การเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการวิจัยสู่การยอมรับในระดับชาติและ

นานาชาติ 
3. การเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี 

และการบริการวิชาการ เพ่ือการเป็นท่ีพ่ึงของสังคม 
4. การส่งเสริมเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่น และภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
5. การบริหารจัดการท่ีดี มีประสิทธิภาพสูง ภายใต้หลักอัตตาภิบาลและ   ธรรมาภิ

บาลของมหาวิทยาลัย 

2.2 แผนการบริหารความเสีย่งระดับหน่วยงาน  
แบ่งตามแผนงาน 5 แผนงาน ได้แก่ 

         1.  แผนงานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสู่มาตรฐานสากล 
         2.  แผนงานการพัฒนาสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับนานาชาติ 
         3.  แผนงานการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี และบริการ 
             วิชาการเพ่ือเป็นท่ีพ่ึงของสังคม 
        4.  แผนงานทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
        5. แผนงานการบริหารจัดการภายใต้หลักอัตตาภิบาลของมหาวิทยาลัย 
 
 

 
ระดับมหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงมหาวิทยาลัย 

 
ระดับหน่วยงาน 

คณะทํางาน 
บริหารความเสี่ยง 
ประจําหน่วยงาน 
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กระบวนการ ขั้นตอนการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 

3.  การระบุปัจจัยเสี่ยง 

 

พิจารณาการระบุเหตุการณ์ท่ีเป็นความเสี่ยงตามแผน
ยุทธศาสตร์และแผนงานในแต่ละด้าน แบ่งออกเป็น 2 ระดับ 
3.1 ระดับมหาวิทยาลัย 
3.2 ระดับหน่วยงาน 

 

ระดับมหาวิทยาลัย 
คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงมหาวิทยาลัย 

ระดับหน่วยงาน  
คณะทํางาน 
บริหารความเสี่ยง 
ประจําหน่วยงาน 

4.  การระบุค่าโอกาสของ
ความเสี่ยง และค่า
ผลกระทบ 

 

พิจารณากําหนดเกณฑ์การประเมินค่าความเสี่ยงเชิงคุณภาพ 
แบ่งเป็น 2 ประเภท 
4.1 ตารางค่าโอกาสของการเกิดเหตุการณ์ 
4.2 ตารางค่าผลกระทบ 

คณะทํางานบริหาร  
ความเสี่ยงประจําหน่วยงาน 

 
 

5.  การประเมนิความ
เสี่ยง  

 

5.1 การกําหนดแผนผังเมทริกซ์แสดงระดับความเสี่ยง  ใน 
scale 5 x 5 

5.2 กําหนดระดับค่าความเสี่ยง เป็น  L M H E 

คณะทํางานบริหาร  
ความเสี่ยงประจําหน่วยงาน 

 

6.  การกําหนดระดับความ
เสี่ยงที่ยอมรับได้ 

 

6.1 การกําหนดระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้ 
6.2 กําหนดช่วงเบี่ยงเบนของความเสี่ยงท่ียอมรับได้ 

 

คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้
กําหนดท้ังในระดับ
มหาวิทยาลัยและระดับ
หน่วยงาน 

7.  การระบุวิธีการจัดการ
ความเสี่ยงที่เหมาะสม 

 

พิจารณากําหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดการความเสี่ยงท่ี
เหมาะสม  ซ่ึงแบ่งเป็น 6 ลักษณะคือ 

1. ยอมรับความเสี่ยง 
2. ลดความเสี่ยง 
3. ถ่ายโอนความเสี่ยง 
4. หลีกเลี่ยงความเส่ียง 
5. ป้องกันความเสี่ยง 
6. จัดทําแผนรองรับความเสี่ยงฉุกเฉิน 

ระดับมหาวิทยาลัย 
คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงมหาวิทยาลัย 

 
ระดับหน่วยงาน  

คณะทํางาน 
บริหารความเสี่ยง 
ประจําหน่วยงาน 

8.  การจัดทําแผนการ
บริหารความเสี่ยง  

8.1 จัดทําแผนการบริหารความเสี่ยง ระดับหน่วยงาน 
8.2 จัดทําระบบทะเบียนความเสี่ยง ตามที่คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยกําหนดข้ึน 

ระดับมหาวิทยาลัย 
คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงมหาวิทยาลัย 

 8.3 กรอกแบบ SUT-RM 1 SUT-RM 2 และ SUT-RM 3 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยแจ้งให้ทํา 
SUT-RM 4 

8.4 จัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
ประจําปีงบประมาณ ระดับมหาวิทยาลัย SUT-RM 5 

ระดับหน่วยงาน  
คณะทํางาน 
บริหารความเสี่ยง 
ประจําหน่วยงาน 
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กระบวนการ ขั้นตอนการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 

9.  การติดตามประเมินผล
แผนการบริหารความ
เสี่ยง 

 

9.1 ติดตามผลการดําเนินการตามแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

9.2 ติดตามผลการดําเนินการตามแผนการบริหารความ
เสี่ยง 

9.3 หน่วยตรวจสอบภายในจัดทํา SUT-RM 6 และ  
  SUT-RM 7 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

 

10. การจัดทํารายงานผล
การบริหารความเสี่ยง 
ประจําปีงบประมาณ 

 

การรายงานผลการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 
ประจําปีงบประมาณ นําเสนอสภามหาวิทยาลัย 

 

คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงมหาวิทยาลัย 
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บทที่ 3 

การรายงานการบริหารความเสี่ยง 
(Risk Management Reports) 

 

 วัตถุประสงค์ในการรายงานตามแบบเอกสารที่กําหนดขึ้นน้ัน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการสื่อสารภายใน

มหาวิทยาลัย โดยมีกระบวนการส่งผ่านข้อมูลจากคณะทํางานบริหารความเสี่ยงประจําหน่วยงานสู่  

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมหาวิทยาลัย และจากคณะกรรมการบริหารความเส่ียงมหาวิทยาลัยสู่

คณะทํางานบริหารความเสี่ยงประจําหน่วยงาน 

 

3.1 รูปแบบการรายงานการบริหารความเสี่ยง ระดับหน่วยงาน ประกอบด้วย 

3.1.1 บันทึกข้อความ ของประธานคณะทํางานบริหารความเสี่ยงประจําหน่วยงาน 

3.1.2 แบบเอกสาร SUT- RM 1 คําอธิบายรายละเอียดประกอบการระบุปัจจัยเสี่ยง 

3.1.3 แบบเอกสาร SUT- RM 2 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน 

3.1.4 แบบเอกสาร SUT- RM 3 การจัดลําดับความเสี่ยงในแผนผังเมทริกซ ์

3.1.5 แบบเอกสาร SUT- RM 4 แผนการบริหารความเสี่ยง ระดับหน่วยงาน 

 

การจัดทําแบบเอกสาร SUT-RM 1 เพ่ือเป็นการเรียบเรียงกล่ันกรองเหตุผลของการระบุความเสี่ยง 
และการประเมินความเสี่ยง ดังน้ัน SUT-RM 1 จึงเปรียบเสมือนเป็นเคร่ืองมือให้หน่วยงานค้นหาความเสี่ยง ที่
เหลืออยู่และมีค่าเกินกว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ซึ่งจําเป็นต้องมีแผนจัดการความเสี่ยงต่อไป  

สําหรับ SUT-RM 2 เป็นข้อมูลเชิงสรุป เพ่ือรายงานความเสี่ยงของหน่วยงานต่อคณะกรรมการ   
บริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย และแบบเอกสาร SUT-RM 3 เป็นการจัดระดับความเสี่ยงเพ่ือบันทึกลงใน
แผนผังเมทริกซ์ในการแสดงผลการประเมินความเสี่ยง ดังน้ัน การส่งรายงานแผนการปรับปรุง การควบคุม
ภายใน ระดับหน่วยงาน จึงประกอบไปด้วย SUT-RM 2 และ SUT-RM 3 โดยเก็บ SUT-RM 1 ไว้ที่หน่วยงาน 

โดยเมื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยได้พิจารณาแล้วว่า หน่วยงานใดควรมีแผนการ
บริหารความเสี่ยงอันเน่ืองมาจากการมีระดับความเสี่ยงสูง  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยจะ
เป็นผู้กําหนดให้หน่วยงานดังกล่าวเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงต่อไป โดยบันทึก
ข้อมูลลงในแบบเอกสาร SUT–RM 4 
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ภาพท่ี 6  ตัวอย่างบันทึกขอ้ความของประธานคณะทํางานบริหารความเสี่ยงประจําหน่วยงาน 

 

 

 

บันทึกข้อความ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนาร ี

 
หน่วยงาน สํานักวิชาวิทยาศาสตร์         

ที่    ศธ 5611(1)/ วันที่             กุมภาพันธ์  2552  

เรื่อง    ขอส่งรายงานแผนการบริหารความเสี่ยง  ระดับหน่วยงาน              
 
เรียน   ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย 
  

ตามที่สํานักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้ดําเนินการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงภายในสํานักวิชาฯ และได้ดําเนินการ
ประเมินความเสี่ยงตามเกณฑ์ของคู่มือการบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลัยแล้วน้ัน  พบว่ามีความเส่ียง       
ระดับหน่วยงานจํานวนทั้งหมด 2 รายการ และมีระดับความเสี่ยงที่เป็นสาระสําคัญ จํานวน 1 รายการ 
รายละเอียดปรากฏตามแบบเอกสาร SUT – RM 2 และ SUT – RM 3 ดังแนบท้าย สํานักวิชาฯ จึงขอนําส่ง
รายงานแผนการบริหารความเสี่ยง ระดับหน่วยงาน ประจําปีงบประมาณ 2552 มาพร้อมน้ี 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
  
 (รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์  แม่นยํา) 
 คณบดีสํานักวิชาวิทยาศาสตร์ 
 ประธานคณะทํางานบริหารความเสี่ยง ประจําหน่วยงาน 
  
 

ตัวอยาง
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ภาพท่ี 7  ตัวอย่างการจัดทาํคําอธิบายรายละเอียดประกอบการระบปุัจจัยเสี่ยง  SUT-RM 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อแนะนาํในการจัดทํา  SUT-RM 1 

 ควรพิจารณาระบุปัจจัยเสี่ยง และประเภทความเสี่ยง  โปรดดูคําอธิบายในคู่มือฯ หน้า 13 – 15 ประกอบ 

 การพิจารณาสาเหตุความเสี่ยง เป็นการอธิบายรายละเอียดของเหตุการณ์ที่เก่ียวข้องกับปัจจัยเสี่ยง 

ที่มาของข้อมูล มักได้มาจากการประชุมระดมความคิดภายในหน่วยงาน หรือการประชุมคณะทํางาน

บริหารความเสี่ยงประจําหน่วยงาน 

 การให้ค่าคะแนนโอกาสของความเสี่ยง ควรใช้เกณฑ์การประเมินตามคู่มือฯ หน้า 16  

− ในช่องการประเมินความเสี่ยง (1) น้ัน เป็นการพิจารณาความเสี่ยงที่มีอยู่ตามปกติ ซึ่งยังมิได้มี

กิจกรรมควบคุมความเสี่ยงหรือมีระบบการควบคุมภายในที่หน่วยงานกําหนดขึ้น 
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− ในช่องระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (3) เป็นการทบทวนว่าความเสี่ยงในช่องการประเมินความเสี่ยง 

(1) น้ันถูกลดระดับความเสี่ยงได้ เพราะกิจกรรมควบคุมหรือระบบการควบคุมภายในของ

หน่วยงานสามารถช่วยลดระดับความเสี่ยงลงมาได้ จะแสดงถึงประสิทธิภาพของระบบการ

ควบคุมภายในของหน่วยงาน หากระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่มีระดับเท่าเดิม หรือสูงกว่าระดับ

ความเส่ียงที่ยอมรับได้ หน่วยงานจําเป็นต้องจัดให้มีแผนการบริหารความเสี่ยงเพ่ือลดระดับความ

เสี่ยงที่เหลืออยู่ ซึ่งจะไปจัดทําแผนการบริหารความเส่ียงในแบบเอกสาร SUT-RM 4 เป็นลําดับ

ต่อไป 

 การให้คะแนนค่าผลกระทบแยกตามประเภทของความเสี่ยง ควรใช้เกณฑ์ประเมินตามคู่มือฯ หน้า 17 – 25 

 การหาค่าระดับความเสี่ยง หรือค่า R เป็นค่าผลลัพธ์จากการนําคะแนนโอกาสของความเสี่ยงคูณกับ 

 คะแนนค่าผลกระทบ โดย  

− R1 คือค่าความเสี่ยงมีอยู่ยังมิได้ดําเนินการใดๆ ในการควบคุมความเสี่ยง 

− R2 คือค่าความเสี่ยงภายหลังการมีกิจกรรมควบคุมแล้ว 

 กิจกรรมควบคุม หรือระบบการควบคุมภายใน เป็นระบบงานหรือกระบวนการทํางาน ซึ่งหน่วยงานเป็นผู้

กําหนดขึ้น และมีการดําเนินการอยู่ในปัจจุบัน โปรดดูคําอธิบายในคู่มือฯ หน้า 27 

 ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ เป็นกระบวนการทบทวนความเสี่ยงด้วยเหตุผลจากการระดมความคิดว่า 

กิจกรรมควบคุมหรือระบบการควบคุมภายในที่หน่วยงานกําหนดขึ้นน้ัน ช่วยควบคุมความเสี่ยงให้ลดลงได้

หรือไม่ เป็นการอธิบายเหตุผลของความเสี่ยงเชิงตัวเลข เพ่ือการตัดสินใจในการดําเนินการจัดการความ

เสี่ยงต่อไป หากกิจกรรมควบคุมน้ันไม่สามารถควบคุมความเสี่ยงดังกล่าวไว้ได้ 

 ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ คือการกําหนดค่าระดับความเสี่ยงที่เจ้าของความเสี่ยงเห็นว่าความเสี่ยง

ดังกล่าวมีผลกระทบไม่รุนแรง หน่วยงานสามารถควบคุมความเสี่ยงหรือมีกิจกรรมการควบคุม            

เพ่ือไม่ให้ระดับความเสี่ยงมีค่าสูงขึ้น 

 ผลต่างของระดับความเสี่ยง เป็นค่าผลลัพธ์จากการนําค่าระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ ลบค่าระดับ ความ

เสี่ยงที่ยอมรับได้  เพ่ือเป็นข้อมูลในการพิจารณาว่ากิจกรรมการควบคุมหรือระบบการควบคุมภายในท่ี

หน่วยงานมีอยู่สามารถควบคุมความเสี่ยงที่เหลืออยู่ได้หรือไม่ กรณีค่าเท่ากับ 0 หรือติดลบ มีความหมาย

คืออยู่ในเขตพ้ืนที่ยอมรับความเสี่ยงน้ันได้ หากมีค่ามากกว่า 0 เป็นข้อพิจารณาว่าหน่วยงานจําเป็นต้องจัด

ให้มีแผนการบริหารความเสี่ยงต่อไป 

 วิธีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม โปรดดูคําอธิบายในคู่มือฯ หน้า 29 – 30 

สัญญาณเตือนภัย เป็นเครื่องมือการเตือนหน่วยงานว่าอาจมีเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นได้ภายหลังจากมีแผน

จัดการความเสี่ยงแล้ว หรือมีแนวโน้มว่าจะไม่สามารถควบคุมความเสี่ยงน้ันได้ 
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ภาพท่ี 8  ตัวอย่างการรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

ระดับหน่วยงาน SUT- RM 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ข้อแนะนาํการจัดทํา SUT – RM 2 

 แบบเอกสาร SUT-RM 2 มีวัตถุประสงค์ของการจัดทําเพ่ือเป็นข้อมูลสรุปในการนําเสนอข้อมูล

ความเสี่ยงของหน่วยงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย โดยการนําเสนอความเสี่ยง ที่

เหลืออยู่ทั้งหมดของหน่วยงาน และเน้นเฉพาะความเสี่ยงที่เป็นประเด็นสําคัญเพ่ือคณะกรรมการ บริหารความ

เสี่ยงมหาวิทยาลัยได้พิจารณาเหตุผลของการยอมรับความเสี่ยง และวิธีการจัดการความเส่ียงของหน่วยงานว่า

มีความเหมาะสมแล้ว ดังน้ัน จึงกําหนดให้หน่วยงานนําข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์แบบเอกสาร SUT–RM 1 

มากรอกข้อมูลลงในแบบเอกสาร SUT–RM 2  
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ภาพท่ี 9  ตัวอย่างการจัดลาํดับความเสี่ยงในแผนผังเมทริกซ์   SUT-RM 3 

 
ผล

กร
ะท

บ 

5 M H E E E 

4 M (ข้อ 2) H (ข้อ 1) H  E E 

3 L M  H H E 

2 L M M H H 

1 L L L M M 

 1 2 3 4 5 

โอกาสของความเสี่ยง 

เกณฑ์ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้  มีดังน้ี 

ระดับความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ มีค่าต้ังแต่  1 – 6 

ระดับความเสี่ยงด้านการเงิน และทรัพย์สิน มีค่าต้ังแต่  1 – 6 

ระดับความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน มีค่าต้ังแต่  1 – 6 

ระดับความเสี่ยงด้านช่ือเสียง มีค่าต้ังแต่  1 – 6 

ระดับความเสี่ยงด้านสุขภาพและความปลอดภัย มีค่าต้ังแต่  1 – 6 

ระดับความเสี่ยงด้านบุคลากร มีค่าต้ังแต่  1 – 6 

ระดับความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีค่าต้ังแต่  1 – 6 

ระดับความเสี่ยงด้านกฏระเบียบ มีค่าต้ังแต่  1 – 6 

ระดับความเสี่ยงด้านอัตตาภิบาลและธรรมาภิบาล มีค่าต้ังแต่  1 – 6 
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ภาพท่ี 10  ตัวอย่างแผนการบริหารความเสี่ยง ระดับหน่วยงาน   SUT-RM 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อแนะนาํการจัดทํา SUT – RM 4 

 จะจัดทําเฉพาะในกรณีที่ผลการประเมินความเสี่ยงมีระดับความเสี่ยงที่สูง หรือสูงมาก ซึ่งมีค่า

คะแนนระดับความเสี่ยงมากกว่า 6 ขึ้นไป ซึ่งคณะทํางานบริหารความเสี่ยงประจําหน่วยงานควรระบุ

วัตถุประสงค์ ประโยชน์ที่ได้รับ รวมท้ังกิจกรรมที่จัดให้มีขึ้นอย่างละเอียด เพ่ือเป็นข้อมูลในการพิจารณา

แผนการบริหารความเสี่ยงของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย 

 

 

 

 
แผนการบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

ระดับหน่วยงาน 
 

1. แผนงานการบริหารความเสี่ยง : การลดอัตราการลาออกของอาจารย์ท่ีมีตําแหน่งวิชาการ 
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ :  ฝ่ายบริหาร  ส่วนการเจ้าหน้าท่ี 
3. วัตถุประสงค์ :   

3.1  
3.2  

4. ประโยชน์ท่ีจะได้รับ :  
5. รายละเอียดกิจกรรม :  
 
6. การกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จ :  
7. วงเงินงบประมาณ :  หน่วย : บาท 

ปีงบประมาณ พ.ศ. เงินงบประมาณ* เงินนอกงบประมาณ รวม 

2553    

รวมทั้งสิ้น    

SUT-RM 4 
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3.2 รูปแบบการรายงานการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 

แบบเอกสาร SUT- RM 5 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในและแผนการบริหารความเสี่ยง 

ระดับมหาวิทยาลัย 

ภาพท่ี 11  ตัวอย่างการรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

และแผนการบริหารความเสี่ยง  ระดับมหาวิทยาลัย  SUT-RM 5 
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3.3 รูปแบบการรายงานผลการดําเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  และ           

แผนการบริหารความเสี่ยง  ประกอบด้วย 

3.3.1 แบบเอกสาร SUT – RM 6 รายงานผลการดําเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุม

ภายใน ระดับหน่วยงาน  

3.3.2 แบบเอกสาร SUT – RM 7  รายงานผลการดําเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง    

ระดับมหาวิทยาลัย 

ภาพท่ี  12   ตัวอย่างการรายงานผลการดําเนนิการตามแผนการปรบัปรุงการควบคุมภายใน 

ระดับหน่วยงาน   SUT- RM 6 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
คู่มือการบริหารความเสี่ยงของมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ฉบับปรับปรงุ (ครั้งที่ 1) 

 

หน้า  44

ภาพท่ี 13  ตัวอย่างการรายงานผลการดําเนนิการตามแผนการบริหารความเสี่ยง 

ระดับมหาวิทยาลัย   SUT- RM 7 
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ภาคผนวก ก 

ประกาศ และคําสั่ง 
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ภาคผนวก ข 

ตัวอย่างแบบเอกสารรายงานการบริหารความเสี่ยง 
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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การจัดลําดับความเสี่ยงในแผนผังเมทริกซ์ 

 

ผล
กร

ะท
บ 

5 M H E E E 

4 M  H  H  E E 

3 L M  H H E 

2 L M M H H 

1 L L L M M 

 1 2 3 4 5 

โอกาสของความเสี่ยง 

 

เกณฑ์ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้  มีดังน้ี 

ระดับความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ มีค่าต้ังแต่  1 – 6 

ระดับความเสี่ยงด้านการเงิน และทรัพย์สิน มีค่าต้ังแต่  1 – 6 

ระดับความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน มีค่าต้ังแต่  1 – 6 

ระดับความเสี่ยงด้านช่ือเสียง มีค่าต้ังแต่  1 – 6 

ระดับความเสี่ยงด้านสุขภาพและความปลอดภัย มีค่าต้ังแต่  1 – 6 

ระดับความเสี่ยงด้านบุคลากร มีค่าต้ังแต่  1 – 6 

ระดับความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีค่าต้ังแต่  1 – 6 

ระดับความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ มีค่าต้ังแต่  1 – 6 

ระดับความเสี่ยงด้านอัตตาภิบาลและธรรมาภิบาล มีค่าต้ังแต่  1 – 6 

 

SUT-RM 3 
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แผนการบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. .............. 
ระดับหน่วยงาน 
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นิยามศพัทเ์ฉพาะ 
 

 

 กลยุทธ์ (Strategic) หมายถึง แนวทางที่มหาวิทยาลัยนําไปสู่การปฏิบัติ  เพ่ือให้มหาวิทยาลัยบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ ภายใต้ข้อจํากัดของสภาพแวดล้อมภายนอก และขีดความสามารถของมหาวิทยาลัย 

การติดตามประเมินผลแผนการบริหารความเสี่ยง (Monitoring of risks) หมายถึง การสอบทาน
ความก้าวหน้าของกิจกรรม การกระทํา หรือระบบงานตามแผนที่กําหนด เพ่ือตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงใน
การดําเนินการตามแผน ของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย 

การกําหนดกรอบการปฏิบัติ (Define a framework) หมายถึง การกําหนดกระบวนการ
ดําเนินการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย มีทั้งหมด 10 ขั้นตอน 

การกําหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Set acceptable responses to risk) หมายถึงการ
กําหนดเกณฑ์ระดับค่าคะแนนของโอกาสการเกิดเหตุการณ์และค่าผลกระทบ ตามประเภทของความเสี่ยงที่
มหาวิทยาลัยสามารถยอมรับความเสี่ยงน้ันได้ โดยไม่จําเป็นต้องเพ่ิมกิจกรรมการควบคุม 

การควบคุม (Control) หมายถึง การออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ โดยสภามหาวิทยาลัย เพ่ือให้
มหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยนําไปปฏิบัติ ทําให้เกิดกิจกรรมการควบคุม 

การควบคุมภายใน (Internal control) หมายถึง กระบวนการท่ีกําหนดขึ้นภายในหน่วยงาน    
เพ่ือสร้างความมั่นใจว่า มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการจัดทํารายงาน
ทางการเงินที่เช่ือถือได้ และมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้อง 

การควบคุมเพื่อการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กําหนดขึ้นเพ่ือป้องกัน
ไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดต้ังแต่แรก เช่น การอนุมัติ การจัดโครงการสร้างองค์กร การแบ่งแยก
หน้าที่ การควบคุมการเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน ฯลฯ 

การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กําหนดขึ้นเพ่ือค้นพบ
ข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทาน การวิเคราะห์ การยืนยันยอด การตรวจนับ การรายงาน
ข้อบกพร่อง ฯลฯ 

การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิด
ความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดีเป็นต้น 

การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กําหนดขึ้นเพ่ือแก้ไข
ข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพ่ือหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ําอีกในอนาคต เช่น การ
จัดเตรียมเครื่องมือดับเพลิง เพ่ือช่วยลดความรุนแรงของความเสียหายให้น้อยลง หากเกิดเพลิงไหม้ เป็นต้น 

การจัดโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง (Set up organization of risk management) 
หมายถึง การจัดแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบให้กับหน่วยงานและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยให้มีความ
เช่ือมโยงกันอย่างเป็นระบบ 
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การจัดทํารายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ (Annual risk management 
report) หมายถึง การจัดทํารายงานผลการดําเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 
ประจําปีงบประมาณ  

การระบุวิธีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม (Identify suitable responses to risk) หมายถึง 
วิธีการจัดการกับความเสี่ยงในแต่ละระดับ เป็นกิจกรรมภายหลังขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงแล้ว  

การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer) หมายถึง การจัดให้มีบุคคลท่ีสามมารองรับความเสี่ยงแทน
มหาวิทยาลัย เช่น การทําประกันภัย เป็นต้น 

การบริหารความเสี่ยง (Risk management) หมายถึง กระบวนการที่มหาวิทยาลัยจัดให้มีขึ้น เพ่ือ
บริหารจัดการโอกาสของเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 

การประเมินความเสี่ยง (Evaluate the risks) หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ค่าโอกาสของความ
เสี่ยง ตามเกณฑ์การให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กําหนดในคู่มือการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 

การยอมรับความเสี่ยง (Accept) หมายถึง การตัดสินใจท่ีจะยอมรับผลท่ีตามมา หากเหตุการณ์
เกิดขึ้น โดยคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อมหาวิทยาลัย หรือระบบควบคุมภายใน ที่มีอยู่น้ันเพียงพอแล้ว 
ไม่จําเป็นต้องมีกิจกรรมควบคุมเพ่ิมเติม 

การระบุค่าโอกาสของความเสี่ยง และค่าผลกระทบ (Identify likelihood and impact to 
risks) หมายถึง การกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนค่าโอกาสของความเสี่ยงและค่าผลกระทบ 

การระบุปัจจัยเสี่ยง (Identify the risk) หมายถึง การระบุเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่ง
อาจส่งผลต่อมหาวิทยาลัยทั้งด้านบวกและด้านลบ 

การลดความเสี่ยง (Reduce) หมายถึง การจัดให้มีแผนการบริหารความเสี่ยงเพ่ือลดโอกาส      
ความน่าจะเป็นของความเสี่ยง 

การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Avoidance) หมายถึง การยกเลิกกิจกรรมอันที่จะทําให้มหาวิทยาลัย    
มีความเสียหายเกิดขึ้น 

ความซ่ือสัตย์ (Integrity) หมายถึง การมีคุณธรรม ความซื่อสัตย์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยทุก
ระดับช้ัน 

ความโปร่งใส (Transparency) หมายถึง การดําเนินการบริหารงานของมหาวิทยาลัย มีความ 
ถูกต้องตามกฎหมาย มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน มีระบบการตรวจสอบบัญชีที่เช่ือถือได้ 

ความใส่ใจในงาน (Accountability) หมายถึง การปฏิบัติงานด้วยความตระหนักในหน้าที่ และต้อง
ทําให้ดีที่สุด โดยมีทั้งความรับผิดและความรับชอบ 

ความเส่ียง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงอาจเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อ
ความสามารถในการบรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic risks) หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและมีผลต่อยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงานและมหาวิทยาลัย 
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ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน (Operational risks) หมายถึง เหตุการณ์ที่ เ กิดขึ้นและมีผลต่อ         
การดําเนินการทั้งของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย 

ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (Image and reputation risks) หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและมีผลต่อ
ภาพพจน์ของมหาวิทยาลัย อาจทําให้เกิดความเสียช่ือเสียง 

ความเสี่ยงด้านบุคลากร (Staff risks) หมายถึง เหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อการดําเนินการของ
มหาวิทยาลัยเน่ืองมาจากบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

ความเส่ียงด้านสุขภาพและความปลอดภัย (Health and safety risks) หมายถึง เหตุการณ์      
ที่เกิดขึ้นเก่ียวกับการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บและความเจ็บป่วยต่อบุคคล ของนักศึกษาและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย 

ความเสี่ยงด้านการเงิน และทรัพย์สิน (Financial and asset risks) หมายถึง เหตุการณ์          
ที่มหาวิทยาลัยอาจทําให้มีรายรับลดน้อยลง หรือค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น หรือทรัพย์สินเสียหาย 

ความเส่ียงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (Information and communi-
cation technology risks) หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากระบบสารสนเทศอาจนําไปสู่การหยุดชะงักของ
ระบบงานของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย 

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ (Compliance risks) หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการที่ไม่สามารถ

ปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้องได้ หรือ นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่มี

อยู่ไม่เหมาะสมเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานทั้งของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย  
ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล (Good governance risks) หมายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการไม่

ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล และมีผลต่อการดําเนินการทั้งของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย 
ความเสี่ยงที่มีอยู่ตามธรรมชาติ (Inherent risk) หมายถึง ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่ทั่วไป 

หากความเสี่ยงดังกล่าวไม่ได้รับการเอาใจใส่อาจนําไปสู่โอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์อันส่งผลกระทบต่อการ
ดําเนินการของมหาวิทยาลัย  

ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (Residual risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังจากผ่านกิจกรรมการ
ควบคุมภายในแล้ว 

ความเสี่ยงระดับองค์กร  (Enterprise risks) หมายถึง เหตุการณ์ที่ เ กิดขึ้นมีผลกระทบต่อ
มหาวิทยาลัยโดยตรง ส่งผลกระทบถึงเป้าหมายในระดับมหาวิทยาลัย 

ความเสี่ยงระดับปฏิบัติการ (Operation risks) หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีผลกระทบต่อ
กิจกรรมภายในหน่วยงาน และเป้าหมายของหน่วยงาน 

ช่วงความเบี่ยงเบนของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk tolerance) หมายถึง ช่วงความเบี่ยงเบน ที่
ยอมรับได้ที่สัมพันธ์กับการบรรลุวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หน่ึง 

บนลงล่าง (Top down) หมายถึง การสื่อสารสั่งการจากคณะกรรมการบริหารความเส่ียง
มหาวิทยาลัย ไปยังคณะทํางานบริหารความเสี่ยงประจําหน่วยงาน 



 
คู่มือการบริหารความเสี่ยงของมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ฉบับปรับปรงุ (ครั้งที่ 1) 

 

หน้า  78

ค่าผลกระทบ (Impact) หมายถึง ผลที่ได้จากการประเมินว่าหากเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้ว จะทําให้การ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานน้ันเป็นอย่างไร  

แผนผังเมทริกซ์ (Risk matrix) หมายถึง เครื่องมือซึ่งใช้จัดเรียงลําดับของความเสี่ยง โดยการ
นําเสนอเป็น 2 แกน คือ แกน X แทนค่าระดับคะแนนของโอกาสของความเสี่ยง และแกน Y แทนค่าระดับ
คะแนนของผลกระทบ 

หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate governance) หมายถึง มหาวิทยาลัยมีการบริหาร
จัดการที่เป็นธรรม และมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

หลักธรรมาภิบาล (Good governance) หมายถึง มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการตามมิติ      

ธรรมาภิบาล 9 องค์ประกอบ ได้แก่ หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ หลักการตอบสนอง หลักภาระ

รับผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักการกระจายอํานาจ หลักนิติธรรม หลักความเสมอภาค  
หลักประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ผลการดําเนินงานที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ของแผนปฏิบัติการตามที่ได้รับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับหน่วยงานที่มีภารกิจ
คล้ายคลึงกัน โดยการปฏิบัติงานจะต้องมีทิศทาง ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการ
ปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผล และพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง
และเป็นระบบ 

หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การดําเนินงานตามแนวทางการกํากับดูแลที่ดีที่มีการ
ออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยการใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสม ให้องค์การ
สามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงาน และระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีด
ความสามารถในการปฏิบัติงานตามภารกิจ เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย 

หลักการตอบสนอง (Responsiveness) หมายถึง การให้บริการที่สามารถดําเนินการได้ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด และสร้างความเช่ือมั่น ความไว้วางใจ รวมถึง ตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการ
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย ที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง 

หลักการตอบสนอง (Responsiveness) หมายถึง การให้บริการท่ีสามารถดําเนินการได้ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด และสร้างความเช่ือมั่น ความไว้วางใจ รวมถึง ตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการ
ของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสีย ที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง 

หลักการมีส่วนร่วม (Participation) หมายถึง กระบวนการที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้า
ร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทําความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นที่สําคัญที่เก่ียวข้อง ร่วมคิด
แนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และ ร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการ
พัฒนา 

หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) หมายถึง การถ่ายโอนอํานาจการตัดสินใจ ทรัพยากร
และภารกิจ จากระดับองค์กรสู่หน่วยงานเพ่ือดําเนินการแทน โดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอํานาจ
และความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการดําเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจใน
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การให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพ่ิมประสิทธิภาพ เพ่ือผล
การดําเนินงานที่ดีขององค์กร ทั้งน้ีการกระจายอํานาจการตัดสินใจที่ดี บุคลากรต้องมีความรู้ความสามารถและ
ข้อมูลสนับสนุนเพ่ือให้เกิดการตัดสินใจที่เหมาะสม 

หลักนิติธรรม (Rule of Law) หมายถึง การใช้อํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ในการ
บริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้เสีย 

หลักความเสมอภาค (Equity) หมายถึง การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน โดย
ไม่มีการแบ่งแยกด้าน ชาย/หญิง ถิ่นกําเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ 
สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรมและอ่ืน ๆ 

พื้นที่ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk appetite) หมายถึง พ้ืนที่ความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยได้กําหนดว่า 
สามารถยอมรับระดับความเสี่ยงเหล่าน้ันได้ 

รูปแบบของกระบวนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (The model of 
SUT’s risk management process) หมายถึง แผนภาพการแสดงขั้นตอนต่าง ๆ ในการดําเนินการบริหาร
ความเสี่ยงภายในมหาวิทยาลัย 

ล่างขึ้นบน (Bottom up) หมายถึง การรายงานจากคณะทํางานบริหารความเสี่ยงประจําหน่วยงาน 
ขึ้นสู่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย 

สัญญาณเตือนภัย (Warning lights) หมายถึง การคาดการณ์ของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นใน
ภายหลังผ่านกิจกรรมการควบคุมภายในแล้ว และยังคงมีความเสี่ยงเกินกว่าที่จะควบคุมไว้ได้ 

แผนรองรับความเสี่ยงฉุกเฉิน (Contingency) หมายถึง การจัดทําแผนเพ่ือแก้ไขสถานการณ์
ฉุกเฉิน หากเหตุการณ์น้ันเกิดขึ้นผลกระทบรุนแรงต่อมหาวิทยาลัย 

ค่าโอกาสของความเสี่ยง (Likelihood) หมายถึง การนําเอาปัจจัยเสี่ยงมาวิเคราะห์ถึงความเป็นไป
ได้ของเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น และใช้วิธีการวัดเชิงคุณภาพความถี่ของการเกิดเหตุการณ์ไว้ 5 ระดับ ดังน้ี 
น้อยที่สุด น้อยมาก ปานกลาง ค่อนข้างบ่อย บ่อยมาก 

 

....................................................................................................................... 
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ภาคผนวก ง 

ปฏิทินกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 
ระหว่างปี 2555 – 2559 
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ปฏิทินการบริหารความเสี่ยงประจําปีงบประมาณ 2555 

ปฏิทินกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ระหวา่งป ี2555 – 2559  

 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ปีงบประมาณ  2555 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

1. ทบทวนกระบวนการบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลัย  คณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียงมหาวิทยาลัย 

ต.ค. 54    

2. ปรับปรุงคู่มือการบรหิารความเส่ียงของมหาวิทยาลัย เลขานุการ 

คณะกรรมการฯ 

ต.ค. 54    

3. พิจารณาอนมุัติคู่มือการบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลัย 

(ปรับปรุง ครั้งที่ 1)     

คณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียงมหาวิทยาลัย 

ต.ค. 54    

4. เตรียมความพร้อมผู้นํากลุ่ม ในแต่ภารกิจ คณะทํางานกล่ันกรองฯ ต.ค. 54    

5. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้คณะทํางานบริหารความเส่ียง   

ประจําหน่วยงาน 

คณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียงมหาวิทยาลัย 

ต.ค. 54    

6. การจัดทํารายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน และ

แผนการบริหารความเส่ียง ระดับหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2556 

คณะทํางาน 

บริหารความเส่ียง 

ประจําหน่วยงาน 

ต.ค. 54    

7. การยกรา่งรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน และ

แผนการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 

2556 โดยรวบรวมศึกษาวิเคราะห์ สรุปขอ้มูลจากรายงานฯ ระดับ

หน่วยงาน 

เลขานุการ 

คณะทํางานกล่ันกรองฯ 

ธ.ค. 54    

8. การอนุมัติแผนการบริหารความเส่ียง ปีงบประมาณ 2556 คณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียงมหาวิทยาลัย 

ธ.ค. 54    

9. การพิจารณากล่ันกรองคําขอเงินงบประมาณในการดําเนินการ

ตามแผนการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย เพื่อจัดทําคํา

ของบประมาณมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2556 

คณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียงมหาวิทยาลัย 

ธ.ค. 54    

10. การนําเสนอแผนการบริหารความเส่ียง ปีงบประมาณ 2556  

ต่อสภามหาวิทยาลัย 

ประธานคณะกรรมการ 

บริหารความเส่ียง

มหาวิทยาลัย 

 ม.ค. 55   

11. ติดตาม ประเมินผลการดําเนินการตามแผนการปรับปรุง  การ

ควบคุมภายใน และแผนการบริหารความเส่ียง ปีงบประมาณ 

2555 ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย  

หน่วยตรวจสอบภายใน   

ม.ค. 55 มิ.ย. 55 

 

12. รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน และรายงาน   

ผลการประ เมินการควบคุมภายใน  ระ ดับมหา วิทยา ลัย 

ปีงบประมาณ 2555  แก่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน   

ประธานคณะกรรมการ 

บริหารความเส่ียง

มหาวิทยาลัย 

   ก.ย. 55 

13. จัดทํารายงานผลการบริหารความเส่ียง ประจําปีงบประมาณ 

2555 

คณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียงมหาวิทยาลัย 

   ก.ย. 55 

14. รายงานผลการสอบทานระบบการควบคุมภายใน ระบบการ

บริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ 2555 

คณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผล

งาน 

   ก.ย. 55 
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ปฏิทินการบริหารความเสี่ยงประจําปีงบประมาณ 2556  

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ปีงบประมาณ  2556 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

1. ทบทวนกระบวนการบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลัย  คณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียงมหาวิทยาลัย 

ต.ค. 55    

2. ปรับปรุงคู่มือการบรหิารความเส่ียงของมหาวิทยาลัย เลขานุการ 

คณะกรรมการฯ 

ต.ค. 55    

3. พิจารณาอนมุัติคู่มือการบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลัย     

(ถ้าม)ี 

คณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียงมหาวิทยาลัย 

ต.ค. 55    

4. เตรียมความพร้อมผู้นํากลุ่ม ในแต่ภารกิจ คณะทํางานกล่ันกรองฯ ต.ค. 55    

5. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้คณะทํางานบริหารความเส่ียง   

ประจําหน่วยงาน 

คณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียงมหาวิทยาลัย 

ต.ค. 55    

6. การจัดทํารายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน และ

แผนการบริหารความเส่ียง ระดับหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2557 

คณะทํางาน 

บริหารความเส่ียง 

ประจําหน่วยงาน 

ต.ค. 55    

7. การยกรา่งรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน และ

แผนการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 

2557 โดยรวบรวมศึกษาวิเคราะห์ สรุปขอ้มูลจากรายงานฯ ระดับ

หน่วยงาน 

เลขานุการ 

คณะทํางานกล่ันกรองฯ 

ธ.ค. 55    

8. การอนุมัติแผนการบริหารความเส่ียง ปีงบประมาณ 2557 คณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียงมหาวิทยาลัย 

ธ.ค. 55    

9. การพิจารณากล่ันกรองคําขอเงินงบประมาณในการดําเนินการ

ตามแผนการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย เพื่อจัดทําคํา

ของบประมาณมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2557 

คณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียงมหาวิทยาลัย 

ธ.ค. 55    

10. การนําเสนอแผนการบริหารความเส่ียง ปีงบประมาณ 2557  

ต่อสภามหาวิทยาลัย 

ประธานคณะกรรมการ 

บริหารความเส่ียง

มหาวิทยาลัย 

 ม.ค. 56   

11. ติดตาม ประเมินผลการดําเนินการตามแผนการปรับปรุง  การ

ควบคุมภายใน และแผนการบริหารความเส่ียง ปีงบประมาณ 

2556 ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย  

หน่วยตรวจสอบภายใน   

ม.ค. 56 มิ.ย. 56 

 

12. รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน และรายงาน   

ผลการประ เมินการควบคุมภายใน  ระ ดับมหา วิทยา ลัย 

ปีงบประมาณ 2556  แก่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน   

ประธานคณะกรรมการ 

บริหารความเส่ียง

มหาวิทยาลัย 

   ก.ย. 56 

13. จัดทํารายงานผลการบริหารความเส่ียง ประจําปีงบประมาณ 

2556 

คณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียงมหาวิทยาลัย 

   ก.ย. 56 

14. รายงานผลการสอบทานระบบการควบคุมภายใน ระบบการ

บริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ 2556 

คณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผล

งาน 

   ก.ย. 56 

 

 



 
คู่มือการบริหารความเสี่ยงของมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี (ปรับปรุงครัง้ที่ 1)  
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ปฏิทินการบริหารความเสี่ยงประจําปีงบประมาณ 2557  

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ปีงบประมาณ  2557 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

1. ทบทวนกระบวนการบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลัย  คณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียงมหาวิทยาลัย 

ต.ค. 56    

2. ปรับปรุงคู่มือการบรหิารความเส่ียงของมหาวิทยาลัย เลขานุการ 

คณะกรรมการฯ 

ต.ค. 56    

3. พิจารณาอนมุัติคู่มือการบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลัย     

(ถ้าม)ี 

คณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียงมหาวิทยาลัย 

ต.ค. 56    

4. เตรียมความพร้อมผู้นํากลุ่ม ในแต่ภารกิจ คณะทํางานกล่ันกรองฯ ต.ค. 56    

5. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้คณะทํางานบริหารความเส่ียง   

ประจําหน่วยงาน 

คณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียงมหาวิทยาลัย 

ต.ค. 56    

6. การจัดทํารายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน และ

แผนการบริหารความเส่ียง ระดับหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2558 

คณะทํางาน 

บริหารความเส่ียง 

ประจําหน่วยงาน 

ต.ค. 56    

7. การยกรา่งรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน และ

แผนการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 

2558 โดยรวบรวมศึกษาวิเคราะห์ สรุปขอ้มูลจากรายงานฯ ระดับ

หน่วยงาน 

เลขานุการ 

คณะทํางานกล่ันกรองฯ 

ธ.ค. 56    

8. การอนุมัติแผนการบริหารความเส่ียง ปีงบประมาณ 2558 คณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียงมหาวิทยาลัย 

ธ.ค. 56    

9. การพิจารณากล่ันกรองคําขอเงินงบประมาณในการดําเนินการ

ตามแผนการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย เพื่อจัดทําคํา

ของบประมาณมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2558 

คณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียงมหาวิทยาลัย 

ธ.ค. 56    

10. การนําเสนอแผนการบริหารความเส่ียง ปีงบประมาณ 2558  

ต่อสภามหาวิทยาลัย 

ประธานคณะกรรมการ 

บริหารความเส่ียง

มหาวิทยาลัย 

 ม.ค. 57   

11. ติดตาม ประเมินผลการดําเนินการตามแผนการปรับปรุง  การ

ควบคุมภายใน และแผนการบริหารความเส่ียง ปีงบประมาณ 

2557 ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย  

หน่วยตรวจสอบภายใน   

ม.ค. 57 มิ.ย. 57 

 

12. รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน และรายงาน   

ผลการประ เมินการควบคุมภายใน  ระ ดับมหา วิทยา ลัย 

ปีงบประมาณ 2557  แก่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน   

ประธานคณะกรรมการ 

บริหารความเส่ียง

มหาวิทยาลัย 

   ก.ย. 57 

13. จัดทํารายงานผลการบริหารความเส่ียง ประจําปีงบประมาณ 

2557 

คณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียงมหาวิทยาลัย 

   ก.ย. 57 

14. รายงานผลการสอบทานระบบการควบคุมภายใน ระบบการ

บริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ 2557 

คณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผล

งาน 

   ก.ย. 57 

 

 



 
คู่มือการบริหารความเสี่ยงของมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ฉบับปรับปรงุ (ครั้งที่ 1) 
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ปฏิทินการบริหารความเสี่ยงประจําปีงบประมาณ 2558  

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ปีงบประมาณ  2558 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

1. ทบทวนกระบวนการบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลัย  คณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียงมหาวิทยาลัย 

ต.ค. 57    

2. ปรับปรุงคู่มือการบรหิารความเส่ียงของมหาวิทยาลัย เลขานุการ 

คณะกรรมการฯ 

ต.ค. 57    

3. พิจารณาอนมุัติคู่มือการบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลัย     

(ถ้าม)ี 

คณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียงมหาวิทยาลัย 
ต.ค. 57    

4. เตรียมความพร้อมผู้นํากลุ่ม ในแต่ภารกิจ คณะทํางานกล่ันกรองฯ ต.ค. 57    

5. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้คณะทํางานบริหารความเส่ียง   

ประจําหน่วยงาน 

คณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียงมหาวิทยาลัย 

ต.ค. 57    

6. การจัดทํารายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน และ

แผนการบริหารความเส่ียง ระดับหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2559 

คณะทํางาน 

บริหารความเส่ียง 

ประจําหน่วยงาน 

ต.ค. 57    

7. การยกรา่งรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน และ

แผนการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 

2559 โดยรวบรวมศึกษาวิเคราะห์ สรุปขอ้มูลจากรายงานฯ ระดับ

หน่วยงาน 

เลขานุการ 

คณะทํางานกล่ันกรองฯ 

ธ.ค. 57    

8. การอนุมัติแผนการบริหารความเส่ียง ปีงบประมาณ 2559 คณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียงมหาวิทยาลัย 

ธ.ค. 57    

9. การพิจารณากล่ันกรองคําขอเงินงบประมาณในการดําเนินการ

ตามแผนการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย เพื่อจัดทําคํา

ของบประมาณมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2559 

คณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียงมหาวิทยาลัย 

ธ.ค. 57    

10. การนําเสนอแผนการบริหารความเส่ียง ปีงบประมาณ 2559  

ต่อสภามหาวิทยาลัย 

ประธานคณะกรรมการ 

บริหารความเส่ียง

มหาวิทยาลัย 

 ม.ค. 58   

11. ติดตาม ประเมินผลการดําเนินการตามแผนการปรับปรุง  การ

ควบคุมภายใน และแผนการบริหารความเส่ียง ปีงบประมาณ 

2558 ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย  

หน่วยตรวจสอบภายใน   

ม.ค. 58 มิ.ย. 58 

 

12. รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน และรายงาน   

ผลการประ เมินการควบคุมภายใน  ระ ดับมหา วิทยา ลัย 

ปีงบประมาณ 2558  แก่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน   

ประธานคณะกรรมการ 

บริหารความเส่ียง

มหาวิทยาลัย 

   ก.ย. 58 

13. จัดทํารายงานผลการบริหารความเส่ียง ประจําปีงบประมาณ 

2558 

คณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียงมหาวิทยาลัย 

   ก.ย. 58 

14. รายงานผลการสอบทานระบบการควบคุมภายใน ระบบการ

บริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ 2558 

คณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผล

งาน 

   ก.ย. 58 

 



 
คู่มือการบริหารความเสี่ยงของมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี (ปรับปรุงครัง้ที่ 1)  
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ปฏิทินการบริหารความเสี่ยงประจําปีงบประมาณ 2559  

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ปีงบประมาณ  2559 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

1. ทบทวนกระบวนการบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลัย  คณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียงมหาวิทยาลัย 

ต.ค. 58    

2. ปรับปรุงคู่มือการบรหิารความเส่ียงของมหาวิทยาลัย เลขานุการ 

คณะกรรมการฯ 

ต.ค. 58    

3. พิจารณาอนมุัติคู่มือการบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลัย     

(ถ้าม)ี 

คณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียงมหาวิทยาลัย 

ต.ค. 58    

4. เตรียมความพร้อมผู้นํากลุ่ม ในแต่ภารกิจ คณะทํางานกล่ันกรองฯ ต.ค. 58    

5. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้คณะทํางานบริหารความเส่ียง   

ประจําหน่วยงาน 

คณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียงมหาวิทยาลัย 

ต.ค. 58    

6. การจัดทํารายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน และ

แผนการบริหารความเส่ียง ระดับหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2560 

คณะทํางาน 

บริหารความเส่ียง 

ประจําหน่วยงาน 

ต.ค. 58    

7. การยกรา่งรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน และ

แผนการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 

2560 โดยรวบรวมศึกษาวิเคราะห์ สรุปขอ้มูลจากรายงานฯ ระดับ

หน่วยงาน 

เลขานุการ 

คณะทํางานกล่ันกรองฯ 

ธ.ค. 58    

8. การอนุมัติแผนการบริหารความเส่ียง ปีงบประมาณ 2560 คณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียงมหาวิทยาลัย 

ธ.ค. 58    

9. การพิจารณากล่ันกรองคําขอเงินงบประมาณในการดําเนินการ

ตามแผนการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย เพื่อจัดทําคํา

ของบประมาณมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2560 

คณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียงมหาวิทยาลัย 

ธ.ค. 58    

10. การนําเสนอแผนการบริหารความเส่ียง ปีงบประมาณ 2560 

ต่อสภามหาวิทยาลัย 

ประธานคณะกรรมการ 

บริหารความเส่ียง

มหาวิทยาลัย 

 ม.ค. 59   

11. ติดตาม ประเมินผลการดําเนินการตามแผนการปรับปรุง  การ

ควบคุมภายใน และแผนการบริหารความเส่ียง ปีงบประมาณ 

2559 ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย  

หน่วยตรวจสอบภายใน   

ม.ค. 59 มิ.ย. 59 

 

12. รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน และรายงาน   

ผลการประ เมินการควบคุมภายใน  ระ ดับมหา วิทยา ลัย 

ปีงบประมาณ 2559  แก่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน   

ประธานคณะกรรมการ 

บริหารความเส่ียง

มหาวิทยาลัย 

   ก.ย. 59 

13. จัดทํารายงานผลการบริหารความเส่ียง ประจําปีงบประมาณ 

2559 

คณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียงมหาวิทยาลัย 

   ก.ย. 59 

14. รายงานผลการสอบทานระบบการควบคุมภายใน ระบบการ

บริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ 2559 

คณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผล

งาน 

   ก.ย. 59 

 




