มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ผานความเห็นชอบจาก
1. การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1/2558
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2558
2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ชุด คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โดยจัดทําหนังสือ ศธ 0585.23/ว5
ลงวันที่ 21 เมษายน 2558 เรื่อง ขอความอนุเคราะหพิจารณา
แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
3. การประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1/2558
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558
4. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558
5. การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2558

สํานักคุณภาพการศึกษา สํานักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

แผนบริหารความเสีย่ ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2558

เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในการประชุมครัง้ ที…่ ………./2556 เมื่อวันที่ คณะกรรมการ
สํานักคุณภาพการศึกษา สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

คํานํา
แผนบริห ารความเสี่ยงถือ เปนเครื่อ งมื อ สํา คัญ ที่จ ะช ว ยใหมหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล
สุว รรณภูมิ สามารถดํา เนินการไดสํา เร็จ ตามแผนยุทธศาสตร การพัฒ นามหาวิทยาลัย และพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย โดยนํากระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใชดําเนินงานตางๆ ใหบรรลุวัตถุประสงคที่วางไว เพื่อ
หาทางลดหรือปองกันความเสียหายในการดําเนินงานไวลวงหนา และหากเกิดเหตุการณไมคาดคิด โอกาสที่
จะเกิดความเสียหายก็จะเปนความเสียหาย ที่นอยกวาการที่ไมมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใชในการ
ดําเนินงาน
แผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจํา ปงบประมาณ
พ.ศ. 2558 จัดทําขึ้น โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงในปงบประมาณที่ผานมา
ประกอบกับผลการทบทวนแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557-2560 เกี่ยวกับปจจัยภายใน
และภายนอกของสภาพแวดลอมของมหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในของมหาวิทยาลัย เพื่อเปนแนวทางการดําเนินงาน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตอไป

สํานักคุณภาพการศึกษา สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เมษายน 2558

สารบัญ
หนา
คํานํา
สารบัญ
บทสรุปผูบ ริหาร
บทที่ 1 บทนํา
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงคของแผนบริหารความเสี่ยง
ประโยชนของการบริหารความเสี่ยง
โครงสรางการบริหารความเสี่ยง
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
พ.ศ. 2557-2560
บทที่ 2 แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก
การวิเคราะหความเสี่ยง (แบบ บส.1)
ภาคผนวก ข
คําสัง่ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 108/2557
คําสัง่ คณะกรรมการพิจารณาผลการบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 236/2558
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บทสรุปผูบริหาร
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ ได จั ด ทํ า แผนบริ ห ารความเสี่ ย ง ป ง บประมาณ
พ.ศ. 2558 ขึ้น เพื่อใหการบริหารจัดการดานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยเปน
กระบวนการหนึ่ง ที่จ ะส งผลใหการดํ า เนิน งาน บรรลุเ ปา หมายตามนโยบายและยุท ธศาสตรที่ กํา หนดไว
โดยคณะกรรมการบริห ารความเสี่ยงและการควบคุม ภายใน วิเคราะห จัดทํา ความเสี่ยงในดานตา งๆ ระบุ
ความเสี่ยง สาเหตุของ ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิด และระดับความรุนแรงของผลกระทบ
ทั้งในเชิงคุณภาพและ ในเชิงปริมาณ รวมทั้งประเมินมาตรการควบคุมที่ควรมี และที่มีอยูแ ลววาสามารถชว ย
ควบคุมความเสี่ยงหรือปจจัยเสีย่ งไดเพียงพอหรือไม จากนั้นจึงจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน โดยการ
นํากลยุทธ มาตรการหรือแผนงานมาใชในการวางแผนการดําเนินงานและกํากับติดตามการดําเนินงานของหนวยงาน
ในมหาวิทยาลัย เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงหรือความเสียหายจากผลกระทบในการดําเนินงานตางๆ ที่ไมมีกิจกรรม
ควบคุมหรือมีไมเพียงพอ
ทั้งนีแ้ ผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ไดนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่
1/2558 เมื่อ วัน ที่ 19 กุ มภาพัน ธ 2558 และทํ า หนั ง สื อศธ 0585.23/ว 5 ลงวั นที่ 21 เมษายน 2558
เรื่อง ขอความอนุเคราะหพิจารณา (ราง) แผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
เพื่อใหคณะกรรมการ ชุด คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน พิจารณาใหความเห็นชอบหรือ
ขอเสนอแนะ หลังจากนั้นไดนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยใน
การประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2558
แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
และไดวางแผนจัดการความเสี่ยง 3 ดา น จํานวน 11 เรื่อง ความเสี่ยงเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร กลยุท ธของ
มหาวิทยาลัย จํา นวน 6 เรื่อ ง ความเสี่ยงเชิง การปฏิบัติงาน จํา นวน 4 เรื่อง และความเสี่ยงจากเหตุการณ
ภายนอก จํานวน 1 เรื่อง งบประมาณรวมทั้งสิ้น 12,205,420.-บาท

หนา

1

สรุปสาระสําคัญ ความเสี่ยง/การจัดการความเสี่ยง/ ผูรับผิดชอบ
สาเหตุ (ปจจัย)
กําหนด โครงการ/ ผูกํากับติดตาม/
ลําดับ
ความเสี่ยง
การจัดการความเสี่ย ง
ของความเสี่ยง
เสร็จ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
ความเสี่ยงดานนโยบาย ยุทธศาสตร กลยุทธของมหาวิทยาลัย
1 หลักสูตรไมผานการ 1. สกอ. กําหนดเกณฑการ 1. จัดทําแผนดําเนินการดานการบริหาร มิ.ย.-พ.ย. 7 โครงการ รองอธิการบดี
ประเมินคุณภาพ
ประเมินคุณภาพภายใน ป และพัฒนาหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑ 58
525,500.- (อ.พงศวิทย
การศึกษาภายใน
การศึกษา 2557 ประกาศ มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ.
วุฒิวิริยะ)/
ประจําปการศึกษา เมื่อธันวาคม 2557 ซึ่งเปน 2. ใหผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูและ
ผูชวยอธิการบดี
2557
หลักเกณฑใหม และประเมิน ประสบการณในการตรวจประเมินตาม
(ผศ.กฤษฎี
ลึกในระดับหลักสูตร
เกณฑใหมมาใหความรู
สุขฉายี)
2. ผูบ ริหารใหมและอาจารย 3. ระดมสมองเพื่อหาขอสรุปในการหา
ประจําหลักสูตรยังไมเขาใจ หลักฐานประกอบการประเมินตาม
ผูอํานวยการ
เกณฑใหม
เกณฑใหม
สํานักคุณภาพ
3. อาจารยประจําหลักสูตรมี 4. แลกเปลี่ยนเรียนรูระบบและกลไก
การศึกษา
ระยะเวลาการเตรียมความ การประกันคุณภาพการศึกษาของแตละ
พรอมรับการตรวจประเมิน หลักสูตร
ไมเพียงพอ
5. ประชุมคณะกรรมการบริห าร
หลักสูตรเทอมละ 2 ครั้ง เพื่อรายงาน
ปญหาและอุปสรรคจุดออนของ
หลักสูตรเพื่อหารือและรับขอ เสนอแนะ
จากกรรมการเพื่อพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนสูกรอบมาตรฐานของ
สมศ. และ สกอ.
6. ประชุมเพื่อศึกษาเกณฑในการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของ สกอ.
และสมศ. ที่มีการเปลี่ยนแปลงและ
ปฏิบัติตามเกณฑต รวจประเมิน เพื่อ
เตรียมความพรอมในการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานไมนอยกวา 3 ครั้งตอป
การศึกษา (รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ
12 เดือน)
7. ดําเนินการตามแผนงานดานการ
บริหารและพัฒนาหลักสูตรฯ โดยเนน
กระบวนการทํางานแบบกลุม/ทีม เปด
โอกาสใหหัวหนาสาขาวิชา และ
บุคลากรสายวิชาการไดออกแบบการ
ทํางาน
- แตงตั้งคณะกรรมการบริหารวิชาการ
- แตงตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการ
หลักสูต รตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
หนา

2

ลําดับ

2

ความเสี่ยง

จํานวนผูสมัครและ
รับเขาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยไม
เปนไปตามแผนการ
รับนักศึกษา

สาเหตุ (ปจจัย)
ของความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ย ง

กําหนด โครงการ/ ผูกํากับติดตาม/
เสร็จ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF)
-จัดทําโครงการบริหารพัฒนาหลักสูตร
8. ดําเนินการติดตามตรวจสอบ
ประเมินผล การดําเนินงาน
9. ประเมินผลงานดานการบริหาร
หลักสูตร โดยนําจุดออนมาพัฒนา
พรอมทั้งปรับปรุง และนําจุดแข็งมา
พัฒนาและจัดทําแผนโครงสรางการ
บริหารหลักสูตรในหลักสูตรตอๆ ไป
1. การประชาสัมพันธ
1. มหาวิทยาลัยทําการสํารวจความ
ม.ค. –
ยังไมถึงกลุมเปาหมาย
ตองการศึกษาตอและหลักสูตรตรงกับ ส.ค. 58
2. บุคลากรที่รับผิดชอบดาน ความตองการของนักศึกษาหรือไม
การแนะแนวของคณะขาด 2. จัดทําแผนประชาสัมพันธและ
ทักษะการ แนะแนว
ดําเนินการตามแผนทําใหมหาวิทยาลัย
การศึกษาตอ
มีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับของสังคม
3. หลักสูต รไมนาสนใจ
ชุมชน และตลาดแรงงาน
4. เปาหมายตามแผน ไม 3. วิเคราะหขอมูลนักศึกษาเพื่อเปน
สอดคลองกับ
ฐานขอมูลในการประชาสัมพันธ
สถานการณจริงในปจจุบัน 4. ปรับปรุงแผนการประชาสัมพันธ
มหาวิทยาลัยรูปแบบใหม
5. เขารวมแนะนําหลักสูตรในโครงการ
ตลาดนัดหลักสูตร จัดโดยสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
6. จัดโครงการ Open house
7. จัดโครงการแนะแนวถึงถิ่น
8. ปรับปรุงและสรางหลักสูต รให
นาสนใจสอดคลองกับสถานการณ
ความตองการของผูเรียนและ
ตลาดแรงงาน
9. ปรับแผนการรับนักศึกษาให
สอดคลองกับสถานการณในปจจุบนั
10. ทําใหมหาวิทยาลัยมีชื่อเสีย งเปนที่
ยอมรับของสังคม ชุมชน และ
ตลาดแรงงาน
11. ใหโควตารับเขาศึกษาตอกับ
โรงเรียนในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และพื้นที่ใกลเคียง เชน เรียนดี กีฬา
ความสามารถพิเศษดานอื่นๆ
12. เชิญรุนพี่หรือศิษยเกาที่

4 โครงการ รองอธิการบดี
283,300.- (อ.พงศวิทย
วุฒิวิริยะ)/
ผูชวยอธิการบดี
(ผศ.ทรงวิทย
เจริญกิจธนลาภ)
1. ผูปฏิบัติงาน
ประชาสัมพันธ/
แนะแนว
การศึกษา
2. คณบดีทุก
คณะ
3. ผูอํานวยการ
กองกลาง

หนา
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ประสบการณความสําเร็จรวมออก
แนะแนวกับทีมแนะแนวของ
มหาวิทยาลัย เพื่อสรางแรงจูงใจใน
การเขาศึกษาตอ
13. จัดทําโครงการเถาแกนอยโดย
รวมมือกับศิษยเกาหรือกรมสรรพกร
(หมอภาษี) มาสอนวิธีการทําบัญชีและ
สามารถเสียภาษีไดถูกตองเพื่อฝกให
นักศึกษาเปนนักปฏิบัติไดจริง
บัณฑิตมีงานทําหรือ 1. ระบบและกระบวนการที่ 1. จัดใหมีการเรียนการสอนปรับ
ม.ค. – 10 โครงการ รองอธิการบดี
ประกอบอาชีพอิสระ ใชในการติดตามขอมูล
พื้นฐานภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษา
ก.ค. 58 2,415,500.- (อ.พงศวิทย
ในหนึ่งปมีแนวโนม ภาวะการมีงานทําของ
ใหมกอนเปดภาคเรียนแรก
วุฒิวิริยะ)/
ลดลง
บัณฑิตมีผลตอคาเปาหมาย 2. นําผลการประเมินการจัดการเรียน
(รศ.สหายพล
รอยละการไดงานทําของ
การสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษมา
มีชูนึก)
บัณฑิต
วิเคราะหและปรับปรุงการจัดการเรียน
2. บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา การสอนภาษาอังกฤษ
1. คณบดีทุก
บางหลักสูตรอาจไมตรงตาม 3. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
คณะ
ความตองการของสถาน
โดยเฉพาะการเสริมทักษะการใช
2. ผูอ ํานวยการ
ประกอบการ
ภาษาอังกฤษ ในทุกคณะ
สํานักสงเสริม
3. บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา 4. จัดตั้งศูนยการเรียนรูและปฏิบัติการ
วิชาการและ
ขาดสมรรถนะดาน
ภาคสนาม เพื่อเปนสถานที่ฝก
งานทะเบียน
ภาษาอังกฤษและมีทักษะ
ปฏิบัติงานเสริมใหกับนักศึกษา
3. ผูอํานวยการ
การปฏิบัตทิ างวิชาชีพไม
(Teaching Factory Concept)
กองพัฒนา
เพียงพอ
5. นําผลการประเมินการจัดการเรียน
นักศึกษา
การสอนในรายวิชาชีพ มาวิเคราะห
และปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
6. สรางความรวมมือกับสถาน
ประกอบการในการเปนแหลงฝก
ทักษะการปฏิบัติงานใหกับนักศึกษา
7. กําหนดนโยบายใหทุกคณะมี
กิจกรรมสรางความพรอมใหนักศึกษา
เขารวมแขงขันทางวิชาการทั้ง
ระดับชาติและนานาชาติในสาขา
วิชาชีพที่ศึกษา และกําหนดใหมีการ
แขงขันทุกสาขาวิชาทุกป
8. สรางความรวมมือกับสถาน
ประกอบการแลกเปลี่ยนบุคลากร
ระหวางกัน (สงบุคลากรใหมาฝงตัวอยู
ในมหาวิทยาลัย)
9. จัดใหมีระบบบริหารกิจกรรมเสริม
หลักสูตร มี Portfolio บันทึกการเขา
รวมกิจกรรมดานตางๆ ใหกับนักศึกษา
10. รวมมือกับสถานประกอบการหรือ
หนา
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ตลาดแรงงานผลิตนักศึกษาใหตรงตาม
ความตองการของสถานประกอบการ
หรือตลาดแรงงาน
11. มหาวิทยาลัยชวยบัณฑิตจบใหมหา
แหลงสมัครงานเพื่อใหไดงานทําภายใน 1 ป
12. ปรับหลักสูตรการเรียนการสอน
เปนภาคปฏิบัติมากขึ้น เพื่อนักศึกษา
สามารถปฏิบัติไดจริง
4. จํานวนงานวิจัย 1. อาจารยและนักวิจยั ขาด 1. สรางแรงจูงใจและกระตุนใหนักวิจัย ม.ค. – 10 โครงการ รองอธิการบดี
หรืองานสรางสรรค ทักษะการเขียนบทความ
หาแหลงตีพิมพผลงาน วิจัยในระดับ
ก.ค. 58 1,547,070.- (รศ.ระวีวรรณ
ที่ตีพิมพเผยแพร
วิจัยเพื่อตีพิมพ เผยแพร
นานาชาติและอยูในฐานขอมูลสากล
สุวรรณศร)
ระดับชาติหรือ
2. โจทยวิจัยไมไดมาจาก
2. สงเสริมใหนักวิจัยทํางานรวมกัน
นานาชาติ และการ แหลงของปญหาที่แทจริง
เปนทีมเพื่อผลงานวิจัยที่สามารถ
1. ผูอํานวยการ
นําไปใชประโยชนต่ํา 3. งบประมาณในการ
ตีพิมพเผยแพรระดับนานาชาติและอยู
สถาบันวิจัยและ
กวาเปาหมาย
ในฐานขอมูลสากล
พัฒนา
พัฒนาและจัดหา
4.1 จํานวน
2. คณบดีทุก
ฐานขอมูลผลงานวิจยั ของ 3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการใหความรู
งานวิจัยหรืองาน
เกี่ยวกับกระบวนการและเทคนิคการ
คณะ
มหาวิทยาลัยที่เปน
สรางสรรคที่ตีพิมพ แนวทางในการพัฒนาใหมี จัดเตรียมผลงานวิจัย (ตนฉบับ) เพื่อ
เผยแพรระดับชาติ การตีพิมพเผยแพรหรือ
ตีพิมพเผยแพรระดับนานาชาติ
หรือนานาชาติไม
ระดับชาติ และอยูในฐานขอมูลสากล
นําไปใชประโยชนมีจํากัด
เปนไปตามคา
4. กําหนดใหหัวขอการวิจัยมาจาก
เปาหมาย
ปญหาของสังคม ชุมชน และภาค
4.2 จํานวน
อุตสาหกรรมเพื่อใหผลงานวิจัยได
งานวิจัยการนําไปใช
นําไป ใชประโยชนและแกปญหาให
ประโยชนไมเปนไป
สังคม ชุมชน และภาคอุตสาหกรรมได
ตามคาเปาหมาย
จริง
5. ใหหนวยงานที่เกี่ยวของดานการวิจัย
สรางระบบในการกํากับติดตามผลงานวิจัย
มารวบรวมไว
6. สรางระบบฐานขอมูลงานวิจยั ของ
มหาวิทยาลัย เพื่อสามารถนําขอมูลไปใช
ประโยชนได
7. สงเสริมความมั่นใจใหกับนักวิจัย
หนาใหมโดยมีระบบพี่เลี้ยง
8. สงเสริมใหทุกหลักสูตรมีการนําผลงาน
วิจัยมาบูรณาการกับการเรียนการสอน
9. สงเสริมใหคณาจารยเขียนขอเสนอ
ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสามารถสงขอ
งบประมาณสนับสนุนจากแหลงภายนอก
หนา
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10. พัฒนางานวิจัยใหมีคุณภาพสูง
11. ปรับทิศทางการวิจัยสูการวิจัยเชิง
บูรณาการ
12. สงเสริมสนับสนุนการนําผลงานวิจัย
และงานสรางสรรคไปใชประโยชน
13. สงเสริมสนับสนุนการจัดประชุม
วิชาการ
5 คุณวุฒิและตําแหนง 1. มหาวิทยาลัยตั้งมาตั้งแต 1. พัฒนาบุคลากรสายวิชาการสู
เม.ย. –มิ.ย. 5 โครงการ รองอธิการบดี
ทางวิชาการของ
ป 2548 มีอายุ 10 ป
ตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้น โดยใช
58
1,521,260.- (รศ.ดร.สุรชัย
คณาจารยต่ํากวา
การพัฒนาบุคลากรยัง
มาตรการเสริมแรงจูงใจ
มัจฉาชีพ)/
เกณฑที่ สกอ.
พัฒนาไดไมทันตามเกณฑที่ 2. ทบทวนเกณฑการพิจารณาการ
(อ.พงศวิทย
กําหนด
สกอ. กําหนด
อนุญาตใหศึกษาตอใหเหมาะสมกับ
วุฒวิ ิริยะ)
2. อาจารยคุณวุฒิปริญญา กลุมบุคลากรสายวิชาการ โดยมีความ
1. คณบดีทุก
เอกและอาจารยที่ดํารง
ยืดหยุนผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนง
คณะ
ตําแหนงทางวิชาการ
ทางวิชาการ
2. ผูอ ํานวยการ
เกษียณอายุราชการไป
3. จัดอบรมแนวทางการทําผลงานทาง
กองบริหารงาน
3. บุคคลที่มีคุณวุฒิปริญญา วิชาการใหกับบุคลากรที่ตองการและ
บุคคล
เอกไมมาสมัครเมื่อประกาศ ติดตามผลใหมีการสงผลงานทาง
การสรรหา
วิชาการภายในที่กําหนด
4. บางสาขาวิชาขาด
4. เสริมแรงจูงใจโดยมาตรการตางๆ
บุคลากรที่มีคุณวุฒิปริญญา เพื่อใหบุคลากรสายวิชาการพัฒนา
เอกเขามาทดแทนบุคลากรที่ คุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ
เกษียณราชการออกไป
5. จางผูเกษียณอายุราชการที่มีตําแหนง
ทางวิชาการและคุณวุฒิปริญญาเอกมา
เปนอาจารยป ระจํา
ความเสี่ยงเชิงการปฏิบัติงาน
6 ผลการเบิกจาย
1. การดําเนินโครงการ/
1. เตรียมดําเนินการไวลวงหนา
ธ.ค. 57- 5 โครงการ รองอธิการบดี
งบประมาณแผนดิน กิจกรรมลาชากวา
โดยเฉพาะงบลงทุนใหมีเอกสารที่จําเปน ส.ค. 58
282,200- (รศ.ดร.สุรชัย
ลาชาไมเปนไปตาม ที่กําหนด
พรอมและสมบูรณตั้งแตขอตั้งงบประมาณ
มัจฉาชีพ)/
แผนที่กําหนดไว
2. บุคลากรไมเขาใจ แนว
2. ทบทวนระบบการเสนอของบประมาณ
(ผศ.สุวิทย
ทางการเบิกจายงบประมาณ 3. แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง
วงษยืน)
3. มีการเปลี่ยนแปลง
การเสนอของบประมาณในแตละ
รูปแบบรายการภายหลัง
พันธกิจหลัก และยุทธศาสตร
1. ผูอํานวยการ
ไดรับจัดสรรงบประมาณ
มหาวิทยาลัย
กองนโยบาย
4. การไดรับจัดสรร
4. จัดทําแผนงานกําหนดการเสนอขอ
และแผน
งบประมาณลาชากวาที่
งบประมาณและพิจารณางบประมาณ
2. ผูอํานวยการ
กําหนดไวในแผนการ
แจงทุกหนวยงานและดําเนินการ
กองคลัง
ดําเนินงาน
ตามแผนงาน
5. นําผลการดําเนินงานเบิกจาย
หนา
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งบประมาณมาเปนเกณฑในการจัดสรร
งบประมาณปตอไป
6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีมาใชในการ
กํากับติดตามการดําเนินงานและการ
เบิกจายงบประมาณ
7. ประชุมใหความรูความเขาใจแก
บุคลากรที่เกี่ยวของ
8. กํากับติดตามการดําเนินงานและ
รายงานตอมหาวิทยาลัยเปนระยะ
9. ดําเนินการเสนอขอปรับแผนการ
ดําเนินการใชจายงบประมาณของ
หนวยงาน
เกิดความเสียหายใน 1. มหาวิทยาลัยมี 4 พื้นที่ 1. จัดทําแผนการทดแทนรถยนตที่มี
พ.ค. – 2 โครงการ รองอธิการบดี
อายุ
ม
าก
ชีวิตและทรัพยสิน
มีการติดตอเดินทางไป
ก.ย. 58
50,000.- (ผศ.สุวิทย
2.
ติ
ด
ตั
้
ง
อุ
ป
กรณ
ด
บ
ั
เพลิ
ง
ประจํ
า
จากการเดินทางไป ราชการระหวางพื้นที่
วงษยืน)
รถยนต
เ
พื
อ
่
ลดความเสี
ย
หายเมื
อ
่
เกิ
ด
ราชการโดย
2. ยานพาหนะสวนใหญของ
อุบัติเหตุ
ยานพาหนะของ
มหาวิทยาลัยมีอายุการใช
1. ผูอ ํานวยการ
3. จัดทําแผนการซอมบํารุง และกํากับ
มหาวิทยาลัย
งานมากกวา 5 ป
กองกลาง
ติดตามใหดําเนินการตามแผนอยาง
3. พนักงานขับรถของ
2. ผูอ ํานวยการ
เครงครัด
มหาวิทยาลัยขาดการ
กองบริหาร
4. กําหนดมาตรการและสรางแรงจูงใจ
ไดรับการอบรมกฎระเบียบ ให พขร. ปฏิบัติหนาที่อยางเครงครัด
ทรัพยากร
ตอ กฎ ระเบียบที่เกี่ยวของ
วิธีการปฏิบัติงานในงานที่
5. ใหมีแบบประเมินความพึงพอใจของ
รับผิดชอบ
บุคลากร
6. ใชระบบรถจางเหมาหรือเชา
7. ใหใชรถตนเองและสามารถ
เบิกจายไดตามสิทธิและตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง
เกิดความเสียหายใน 1. นักศึกษาใหม มาจาก
1. สรางความรู ความเขาใจในการจัด ส.ค. –ก.ย. 2 โครงการ รองอธิการบดี
ชีวิตและทรัพยสิน
หลากหลายสถาบันมีความ กิจกรรมสานสัมพันธนองพี่ ใหกับ
58
314,240.- (รศ.สหายพล
และการเสื่อมเสีย
เชือ่ และความนับถือศรัทธา องคกรนักศึกษา
มีชูนึก)
ชื่อเสีย งจากสาเหตุ แตกตางกัน
2. ใหมีมาตรการปองปรามสอดสอง
การทะเลาะวิวาท
2. การจัดกิจกรรมรับนองไม ดูแลในการจัดกิจกรรมทีอ่ าจจะมี
1. คณบดีทุก
ของนักศึกษา
เหมาะสม
คณะ
ความเสี่ยงตอการเกิดเหตุการณ
3. มีความขัดแยงของ
2. ผูอํานวยการ
ทะเลาะวิวาทของนักศึกษา
นักศึกษารุนพี่ระหวางคณะ 3. สงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษา
กองพัฒนา
หรือระหวางสาขาวิชา
นักศึกษา
ใหความสําคัญกับการกีฬา โดย
3. ผูอํานวยการ
กําหนดกีฬาที่สําคัญในแตละศูนยพื้นที่
กองบริหาร
เพื่อสรางความโดดเดนดานกีฬา
ทรัพยากร
หนา
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ลําดับ
9

10

สาเหตุ (ปจจัย)
ของความเสี่ยง
ระบบเครือขาย
1. ระบบสารสนเทศถูกแฮก
ไมสามารถใช
เกอรแกไขหรือทําลายขอมูล
งานได รวมทั้งระบบ ที่สําคัญของหนวยงาน
ขอมูลสารสนเทศ
2. เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
ไดรับความเสียหาย เกิดความเสียหาย
3. ฐานขอมูลเกิดความ
เสียหาย
4. ขาดการดําเนินการตาม
กระบวนการจัดสงขอมูลจาก
การสํารองไปยังสถานทีจ่ ัดเก็บ
5. Application ของ
Software ไม Up date
ความเสี่ยง

เกิดความเสียหายใน
ชีวิตและทรัพยสิน
จากอุบัตภิ ัย และ
อัคคีภัย

1. ขาดระบบและมาตรการ
ปองกันที่เหมาะสม
2. ขาดระบบการปองกัน
ภายในมหาวิทยาลัยที่
เหมาะสม และขาดระบบ
การเตือนภัยที่มีคุณภาพ
3. บุคลากรและนักศึกษา
บางสวนไมปฏิบัติตามกฎ
จราจร

กําหนด โครงการ/ ผูกํากับติดตาม/
เสร็จ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
มาตรการ
ก.พ. –
3 โครงการ รองอธิการบดี
1. มีการกําหนดแผนและสถานที่สําหรับ ก.ย. 58 4,772,800.- (อ.พงศวิทย
การจัดเก็บไฟลที่ไดจากการสํารองขอมูล
วุฒิวิริยะ)
2. จัดหาครุภัณฑและเทคโนโลยีที่รองรับ
ผูอํานวยการ
ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ
สํานักวิทย
3. มีการตรวจสอบและประเมินความมั่นคง
บริการและ
ของระบบตามนโยบายความมั่นคงระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศของกระทรวง ICT
สารสนเทศ
4. จัดฝกอบรมบุคลากรดานระบบ
สารสนเทศที่เกี่ยวของ
5. จัดทําแผนซักซอมการเรียกคืนขอมูลที่
สํารองไว และติดตามรายงานผลการ
ดําเนินงาน
1. จัดใหมีระบบการเตือนภัยที่เหมาะสม ม.ค. –
2 โครงการ รองอธิการบดี
2. จัดอุปกรณปองกันอัคคีภัยใหทวั่ ถึง เม.ย. 58
42,550.- (ผศ.สุวิทย
ทุกพื้นที่ และตรวจสภาพสม่ําเสมอ
วงษยืน)
3. จัดตั้งศูนยกลางรับแจงเหตุ เพื่อ
ประสานงานไดทันที
1. ผูอํานวยการ
4. ปรับเสนทางจราจรแยกพื้นที่สวน
กองกลาง
การศึกษา และพื้นที่บานพักบุคลากร
2. ผูอํานวยการ
5. ปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัย
กองบริหาร
ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
ทรัพยากร
6. อบรมและซักซอมการอพยพเมื่อ
3. ผูอํานวยการ
เกิดอุบัติภัย
กองพัฒนา
7. มีมาตรการตักเตือนและลงโทษผูที่
นักศึกษา
ไมรักษาวินัยจราจรตามลําดับขั้น
การจัดการความเสี่ย ง

8. ตรวจเช็คความพรอมของระบบ
การปองกันอุบตั ิภยั และอัคคีภยั ให
พรอมใชงานตลอดเวลา

หนา
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บทที่ 1
บทนํา
หลักการและเหตุผล
แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 จัดทําขึ้นโดย
ดําเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ซึ่งเปนเครื่องมือสํา คัญของการดํา เนินงานและ
พัฒนาระบบคุณภาพ ซึ่งดําเนินการตามพันธกิจหลัก คือ 1) การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 2) การสรางงานวิจัยนวัตกรรม
3) การบริการวิชาการสูสังคมชุมชน 4) การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอนุรักษธรรมชาติสิ่งแวดลอม 5) บริหารจัดการ
ที่ทันสมัยและมีธรรมาภิบาล ทั้งการจัดวางระบบ และการกํากับติดตามการดําเนินงานดานการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในของหนวยงานภายในสังกัดมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงคใหกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในเปนสว นหนึ่ง ของการปฏิบัติง านประจํา และมีความเชื่อมโยงกับ ระบบการประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย
แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุว รรณภูมิ พ.ศ. 2558 จัดทํา ขึ้นเพื่อใหเปนไปตาม
กระบวนการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเพื่อควบคุมปจจัย กิจกรรม กระบวนการดําเนินงานที่จะเปน
มูลเหตุเกิดความเสียหายใหอยูในระดับที่ยอมรับและควบคุมได เพื่อปองกันบรรเทาความรุนแรงที่จะเกิดขึ้น และเพื่อให
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยบรรลุเปาหมายตามพันธกิจตอไป
การดําเนินการตามขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2557 เพื่อพิจารณาแผนบริหาร
ความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยมติส ภามหาวิทยาลัย
อนุมัติแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยมีขอเสนอแนะใหพิจารณาถึงการบริหารความเสี่ยง
ตามวิธีการอื่นๆ เพิ่มเติม ดังนี้
ขอเสนอแนะ
1. พิจารณาตัวเลขจํานวนนักศึกษาของกลุม
ราชมงคลในชว งปที่ผา นมาพบวา มีลักษณะ
เหมื อ นกั น ทุ ก แห ง คื อ มี จํ า นวนนั ก ศึ ก ษา
ลดลงและไมเปนไปตามเปาหมาย ซึ่งมีสาเหตุ
หลายประการ จึ ง ควรต อ งหาวิ ธี ก ารเพื่ อ
กระตุนใหมีผูสนใจมาเรียนมากขึน้ โดยวิธีหนึ่ง
ที่นาจะทําได คือ การใหโควตาโดยการเขา ไป
ชว ยพั ฒ นาคุ ณ ภาพนั ก เรี ย นส ว นหนึ่ ง ของ
โรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคกลางทั้งหมดแลว ให
โควตานักเรีย นสวนนี้โรงเรียนละ 5-10 คน

ดําเนินการ
1.1 มี ร ะบบโควตา วิ ช าการ/กี ฬ าหรื อ ความสามารถพิ เ ศษระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา
2558 โดยจัดทํา ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุว รรณภูมิ
เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาระบบโควตา ประจําปการศึกษา 2558
พิ จ ารณาจั ด สรรโควตาให ส ถานศึ ก ษาคั ด เลื อ กนัก เรี ย น/นั ก ศึ ก ษา
เขาศึกษาระบบโควตา ประจําปการศึกษา 2558 โดยไมตองสอบคัดเลือก
แบงการรับเปนโควตาวิชาการ คัดเลือกจากผูที่มีผลการเรียนดีตามเกณฑ
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด และการรับโควตากีฬาหรือความสามารถพิเศษ
คัดเลือกจากผูท ี่มีความสามารถดานกีฬาหรือความสามารถพิเศษ ในคณะ
และสาขาวิช าตามระเบียบการคัดเลือ กบุค คลเขา ศึกษาระบบโควตา
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ขอเสนอแนะ
และในการคั ด เลื อ กเพื่ อ ใหโควตาใหมี ก าร
คั ด เลื อ กร ว มกั น ระหว า งมหาวิ ท ยาลั ย กั บ
โรงเรี ย นซึ่ ง อาจจะทํ า ให ไ ด นั ก เรี ย นที่ มี
ความสนใจจริงจังเขามาเรียนมากขึ้น

2. ความจําเปนที่ค วรจะตองมีโรงเรียนเตรี ยม
เป น เรื่ อ งเร ง ด ว นมากที่ สุ ด เพราะก อ นที่
นักเรียนจะสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ปที่ 3 จะยัง ไมได ถูกคัดวาจะไปสายไหน และ
จะไปเรียนอะไรก็ได ขึ้นอยูกับขีดความสามารถ
ดัง นั้น ถา มหาวิทยาลั ยตั ดตอนตรงนี้ โดยรั บ
นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โอกาสของ
การคัด เลือกผูเรี ยนจะมี มากขึ้ น โดยใชค วาม
ตองการของนักเรียนเปนเกณฑ ดวยการชักจูง
โน มนา วว า เมื่ อ มาเรี ย นทางด า นช า งแล ว จะ
ประกอบอาชีพไดเลย ซึ่งจะมีนักเรียนไมนอยที่
อยากมาเรียนทางดานชางโดยมหาวิทยาลัย จะ
ทํ า ใ ห เ ข า เ ป น ช า ง มื อ ห นึ่ ง ไ ด แ ล ะ ถ า
มหาวิ ท ยาลั ย ดํ า เนิ น การตามแนวทางนี้ ไ ด
ก็อ าจจะกลายเป น มหาวิ ท ยาลั ย ชั้ น นํ า แบบ
เดียวกับสถานศึกษาของเยอรมันที่ผลิต บัณฑิต
ออกไปมากนอยเพียงใดก็เปนที่ตองการทั้งหมด
เพราะทํ า งานได จ ริ ง ซึ่ ง จะทํ า ให มี ผู ส นใจ
มาเรียนมากขึ้น และชวยสรางรายไดใหมากขึ้น
ตอไป

ดําเนินการ
ประจําปการศึกษา 2558 และจํานวนรับที่มหาวิทยาลัยจัดสรรโควตาให
สถานศึกษานั้นๆ จัดทําปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเขา ศึกษาระบบโควตา
วิช าการ/กี ฬ าหรือ ความสามารถพิเ ศษ ประจํ า ป ก ารศึก ษา 2558
เกณฑการคัดเลือกบุคคลเขา ศึกษาโควตา และรายละเอียดขอมู ลตางๆ
ผ า น ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย www.rmutsb.ac.th
ห รื อ เ ว็ บ ไ ซ ต ข อ ง สํ า นั ก ส ง เ ส ริ ม วิ ช า ก า ร แ ล ะ ง า น ท ะ เ บี ย น
http://reg.rmutsb.ac.th/rmutsb/web_admis/
1.2 งานประชาสัมพันธไดออกแนะแนวการศึกษาตามโรงเรียนในเขตพืน้ ที่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกลเคียง โดยใหอาจารยประจํา
หลักสูตรใหค วามรู ความเขา ใจ และประชาสัมพันธห ลักสูตรการจัด
การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
2.1 ดํ า เนิน การจั ด ทํ า คํ า สั่ ง ที่ 1177/2557 เรื่ อง แต ง ตั้ ง คระกรรมการ
ดําเนินงานโครงการจัดตั้ง โรงเรียนเตรียมวิชาชีพ เพื่อผลิต นักศึกษาระดับ
ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) ที่ มีค วามรู ทางวิ ช าการควบคูกั บทั กษะ
ทางวิ ชาชี พที่เพี ยงพอสํา หรับการประกอบอาชีพหรื อการศึกษาตอระดั บ
ปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการ 9 ชุด คือ
1. คณะกรรมการอํานวยการ
2. คณะกรรมการฝายโครงการจัดตั้งโรงเรียนเตรียมวิชาชีพ
3. คณะกรรมการฝายศึกษาความเปนไปไดโครงการจัดตั้งโรงเรียน
เตรียมวิชาชีพ
4. คณะกรรมการฝายพัฒนาหลักสูตรเตรียมวิศวกรรม
5. คณะกรรมการฝายพัฒนาหลักสูตรเตรียมบริหารธุรกิจ
6. คณะกรรมการฝายพัฒนาระบบการบริหารโรงเรียน
7. คณะกรรมการฝายปรับปรุงอาคารสถานที่
8. คณะกรรมการฝายจัดทํารายงานการครุภัณฑการศึกษา
9. คณะกรรมการฝายประชาสัมพันธ
2.2 ดํา เนินการจัดทําโครงการศึกษาดูงานจัดตั้งโรงเรียนเตรียมวิชาชีพ
โดยพาคณะกรรมการดําเนินงานโครงการจัดตั้งโรงเรียนเตรียมวิชาชีพ
ศึกษาดูงานโรงเรียนสาธิตอาชีวศึก ษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในวันที่ 26
กุ ม ภาพั น ธ 2558 และมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลล า นนา
ในวั น ที่ 18-19 มีน าคม 2558 มี วั ตถุ ป ระสงค เพื่ อ สรา งเครื อ ข า ย
การบริห ารจัดการโรงเรียนเตรียมวิช าชีพ เพื่อแลกเปลี่ยนองคค วามรู
ดานการบริหารจัดการการพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน
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3. คว ร มี ร ะ บบ ก าร บริ ห าร ค ว า ม เสี่ ยง
ดา นงานวิจัยที่ ชั ด เจน เชน ในระยะเริ่มต น
ควรมีคนชว ยกลั่นกรองตรวจโครงการวิจัยที่
เขียนเพื่อเสนอของบประมาณวามีทิศทางที่
ถูกตองและไดคณ
ุ ภาพหรือไม และเมื่อทํางาน
วิจัยไปไดระยะหนึง่ ควรตองมีการรายงานผล
ใหทราบวางานวิจยั ที่ทาํ ไปแลวผลเปนอยางไร
บาง เปนไปตามแผนการวิจัยหรือไม โดยผูที่
ติด ตามตรวจสอบต อ งให ข อ คิ ด เห็ น และ
แนวทางการปรั บ ปรุ ง โดยให ยึ ด รู ป แบบที่
สกว. ดํา เนินการ ซึ่งจะทําใหไ ดงานวิจัยที่มี
คุณภาพจริงๆ เปนสวนใหญนอกจากนี้จะตอง
สรางแรงจูงใจโดยการใหรางวัล หรือประกาศ
ยกยองชมเชยสําหรับผลงานวิจัยที่ไดรับการ
เผยแพร ใ นระดั บ นานาชาติ ซึ่ง จะทํา ให ไ ด
งานวิจัยที่มีคุณภาพระดับนานาชาติและชวย
ใหศักยภาพดานงานวิจัยของมหาวิทยาลัยดี
ขึ้นดวย
4. การบริหารความเสี่ ยงทางดานการเงินของ
มหาวิ ทยาลั ย ควรพิ จ ารณาจากจุ ดแข็ งของ
มหาวิทยาลัยซึ่งอยูที่จุดแข็งของอยุธยา และ
คณะหนึ่ ง ที่ จ ะช ว ยทางด า นการเงิ น ของ
มหาวิทยาลัยได คือคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ
ซึ่ง มี จุ ด แข็ ง ทางด า นความพร อ มของพื้ น ที่
ทํา นาที่มีอยูแ ลว จึงสามารถนํามาพัฒนาให
เปนแหลงเรียนรูปฏิบตั ิการภาคสนามเกี่ยวกับ
วิ ธี ก ารทํ า นา และเป น แห ล ง ท อ งเที่ ย ว

ดําเนินการ
จากสถาบันภายนอกที่มีแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อใหบุคลากรมหาวิทยาลัยไดมี
โอกาสศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีของการดําเนินงานโรงเรียนเตรียมวิชาชีพ และ
เพื่อใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถนําความรูที่ไดรับมาประยุกต
และปรับใชในการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดคุณภาพสูงสุดได
3. มีก ารกํ า กับ ติ ด ตามโดยจั ด ทํ า คํ า สั่ ง ที่ 370/2557 เรื่ อ ง แต ง ตั้ ง
คณะอนุ กรรมการวิจัย มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลสุว รรณภูมิ
เพื่อ ใหไ ดผ ลงานวิ จัยที่ แ สดงอั ต ลั กษณ ข องมหาวิท ยาลัย โดยมุง เนน
ผลงานวิ จั ย ตามโจทย วิ จั ย จากสั ง คม ชุ ม ชน ภาคอุ ต สาหกรรม
มีก ลุมเปาหมายที่ใชป ระโยชนอ ยา งชัดเจน และสอดคลองกับ จุด เนน
การวิจัยของมหาวิทยาลัย รวมถึง ยุทธศาสตรการพัฒ นาประเทศตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
และนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2555-2559) และ
เพื่อประเมินขอเสนอโครงการวิจัย โดยคณะอนุกรรมการเปนผูบ ริหารของ
หน ว ยงานและคณา จารย ข องคณะ/สาขาต า งๆ ดั ง นี้ 1. สาขา
เกษตรศาสตรแ ละชีว วิทยา 2. สาขาศึกษาและสังคมศาสตร 3. สาขา
วิท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ส ารสนเทศ 4. สาขาบริ ห ารธุ ร กิจ และ
เศรษฐศาสตร 5. สาขาวิศวกรรมศาสตรแ ละอุตสาหกรรมวิจัย มีหนา ที่
1). พิ จ ารณาความถู ก ต อ งทางวิ ช าการและความเหมาะสมของ
งบประมาณ 2).ประเมิ น ข อ เสนอโครงการวิ จั ย และแผนงานวิ จั ย
เพื่ อประกอบการเสนอของบประมาณแผน ดิน ประจํ า ป 2559 และ
งบกองทุนส ง เสริม งานวิจั ยประจํ า ป 2558 มหาวิ ทยาลั ย เทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ 3). ใหขอเสนอแนะแกนักวิจัยตอโครงการวิจัย และ
แผนงานวิจยั ที่ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย 4). วิเคราะห สังเคราะหงานวิจัย
ที่แลวเสร็จเพื่อถายทอดองคความรูสูสาธารณชน
4. มหาวิทยาลัยจัดทําแผนการจัดหารายไดจ ากการใหบริการในรูปแบบ
ต า งๆ เช น การจั ด ตั้ ง Shop ซ อ มเครื่ อ งจั ก รกล การเปลี่ ย นถ า ย
น้ํามันเครือ่ ง การซอมบํารุงแอร การขายผลิตผลทางการเกษตร การจัดให
มีศู น ย ใ ห คํา แนะนํ า แก เกษตรหรื อ การจั ด หลั กสูต รฝ ก อบรมสํา หรั บ
ผู สู ง อายุ โดยคณะเทคโนโลยี ก ารเกษตรและอุ ต สาหกรรมเกษตร
มีแผนการจัดหารายได ดังนี้
1. รายไดจากงานฟารมพืช สัตว และประมง
2. รายได จ ากร า นค า จํ า หน า ยอาหารและผลผลิ ต ทางการเกษตร
การเรียนรูทางการเกษตร และการทองเที่ยวทางเกษตรภายใตโครงการ
หนา 11

ขอเสนอแนะ
เชิงเกษตรที่ส รา งรายไดใ หมหาวิทยาลัย ได
นอกจากนี้ ค วรมีการบริห ารจัดการ เพื่อ ใช
ประโยชนจากพื้นที่วา งเปลาของมหาวิทยาลัย
เชน การจัดเก็บรายไดจากการใหใชพื้นที่ข อง
มหาวิทยาลัยเปดเปนตลาดนัดในวันหยุดหรือ
การให เ ชา ห อ งประชุม จั ด กิ จ กรรมต า งๆ
เปนตน
5. มหาวิทยาลัย ควรพิจ ารณากํา หนดเรื่อ ง
มาตรการประหยัดไวดว ย โดยใหจัดทําเปน
แผนเพื่อเสนอใหสภามหาวิทยาลัยไดพิจารณา
ตอไป ซึ่งในเบื้องตนใหเปนการบริหารจัดการ
ของคณะกอน โดยใหคณบดี หัวหนาสาขาวิชา
และคณาจารย รวมกันศึกษาวิเคราะหการใช
จายเงินของคณะวามีแ นวทางใดที่จ ะชวยลด
คาใชจายตางๆ ลงไดบาง โดยไมกอใหเกิดความ
เดื อดร อ น และให ตั้ งเป า หมายว า ในป ห น า
จะประหยัดคาใชจายลงรอยละ 3 และถา ทํา
ได จ ริ ง ใน ป ต อ ๆ ไป จ ะ ค อ ย ๆ เ พิ่ ม ขึ้ น
ซึ่ง อาจจะกํา หนดใหมีสิ่งจูงใจ เชน คณะใด
ปร ะหยั ด ได ม ากจะได รั บ โบนั ส เพิ่ ม ขึ้ น
ตามจํานวนเงินที่ประหยัดได เปนตน

ดําเนินการ
RUS K-Fresh Farm
3. รายไดการซอมบํารุงเครื่องจักรทางการเกษตร
4. รายไดจากการรับวิเคราะหงานที่เกี่ยวของกับอาหารและผลิตภัณฑ 
ทางการเกษตร

5.1 จั ด ทํ า ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ
เรื่อง การประกาศนโยบายอนุรักษพลังงาน มหาวิทยาลัย เปนอาคาร
ควบคุมตามพระราชกฤษฎีกากําหนดอาคารควบคุม พ.ศ. 2538 ซึ่งตอง
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2550 ดังนั้นเพื่อใหเกิดประสิทธิผลในการอนุรักษพลังงานอยา ง
ตอเนื่องและยั่งยืน มหาวิทยาลัยจึงประกาศนโยบายอนุรกั ษพลังงานอยาง
ตอ เนื่ อ งและยั่ ง ยืน เพื่ อ ให เ จ า หนา ที่ ทุ ก คนเขา มามี่ ส ว นร ว มในการ
ดําเนินการจัดการพลังงานในหนวยงานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยถือ
เปนหนาที่หนึ่งในการปฏิบัติงาน
5.2 จั ด ทํ า คํ า สั่ ง ที่ 1243/2556 เรื่ อ ง แต ง ตั้ ง คณะทํ า งานด า น
การจัดการพลังงาน เพื่อใหการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
ของมหาวิทยาลัยบรรลุวัตถุป ระสงคตามเปาหมายอยา งมีประสิทธิภาพ
โดยมี ค ณะกรรมกา ร 2 ชุ ด คื อ 1. คณะกร รมการอํ า นวยการ
2. คณะกรรมการดําเนินงาน
5.3 จั ด ทํา คํ า สั่ ง ที่ 1244/2556 เรื่ อ ง แต ง ตั้ ง คณะผู ต รวจประเมิน
การจั ด การพลั ง งานภายในองค ก ร เพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น การด า น
การจัดการพลังงานของมหาวิทยาลัยเปนไปอยางตอเนื่องมีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผล
5.4 จัด ทํา แผนปฏิบัติการลดใชพลัง งานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ เพื่อการประหยัดพลังงานขึน้ เพื่อเปนแนวทางในการ
ประหยั ด พลั ง งานของมหาวิ ท ยาลั ย ให เ ป น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น
โดยกํ า หนด กลยุ ท ธ มาตรการและแนวทางปฏิ บั ติ และหน ว ยงาน
รับผิดชอบ ดังนี้
กลยุทธ
1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานของ มทร. สุวรรณภูมิ

หนา 12

ขอเสนอแนะ

ดําเนินการ
มาตรการ
1. ใหมหาวิทยาลัย จัดตั้งคณะทํางานเพื่อดําเนินการจัดทําแผนมาตรการ
ประหยัดพลังงานตามมติคณะรัฐมนตรี
2. กําหนดมาตรการและแนวทางการประหยัดพลังงานในดานไฟฟา
น้ํามันเชือ้ เพลิง และอื่นๆ ทีส่ งผลใหการใชพลังงานลดลง
2.1 มาตรการและแนวทางในการประหยัดพลังงานไฟฟา ไดแก การใช
เครื่องปรับอากาศ การใชไฟฟาแสงสวาง การใชอุปกรณสาํ นักงาน การใช
ลิฟต การเขาออกในวันหยุดราชการ และใชอุปกรณไฟฟาอืน่ ๆ
2.2 มาตรการและแนวทางในการประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิง ไดแก
การใชรถยนต

วัตถุประสงคของแผนบริหารความเสี่ยง
1. เพื่อใหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิสามารถลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความเสียหายและ
ลดขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตใหอยูในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได ควบคุมไดและตรวจสอบได
2. เพื่อใหสถาบันมีผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามภารกิจหลักและยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
ประโยชนของการบริหารความเสีย่ ง
การดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงจะชวยผูบริหารมีขอมูลที่ใชในการตัดสินใจไดดียิ่งขึ้น และทําใหองคกร
สามารถจัดการกับปญหาอุปสรรคและอยูรอดไดในสถานการณที่ไมคาดคิดหรือสถานการณที่อาจทําใหองคกรเกิดความ
เสียหาย ดังนั้นการดําเนินการบริหารความเสี่ยงจึงมีประโยชน ดังนี้
1. เปนสวนหนึง่ ของหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
2. ชวยสะทอนใหเห็นภาพรวมของความเสี่ยงตางๆ ทีส่ าํ คัญได
3. เปนเครือ่ งมือทีส่ ําคัญในการบริหารจัดการ
4. ชวยใหการพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
โครงสรางการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Organization)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กําหนดการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกรไว 2 ระดับ คือ ระดับ
มหาวิทยาลัย และระดับคณะ สถาบัน สํานัก ดังนี้
1. ระดับมหาวิทยาลัย รับผิดชอบโดย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุว รรณภู มิ ประกอบดว ย อธิก ารบดีเป นประธาน รองอธิก ารบดี ผูช ว ยอธิการบดี คณบดี
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ผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก เปนกรรมการดํา เนินการภายใตนโยบายและการกํา กับ ดูแ ลของอธิการบดี และสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
2. ระดับคณะ สํานัก สถาบัน รับผิดชอบโดย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะ สํา นัก สถาบัน หรือ
หนว ยงานเทียบเทา ประกอบดวย คณบดีหรือผูอํา นวยการ เปนประธาน ผูแ ทนสาขาวิช าหรือ ฝา ย เปนกรรมการ
ดําเนินการภายใตการกํากับดูแลของคณบดี/ผูอํานวยการ
โครงสรางการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Organization)
สภามหาวิทยาลัย
คณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดิน (ค.ต.ง.)

คณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.)
อธิการบดี

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน

คณะกรรมการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน

สํานักงานตรวจสอบภายใน

คณบดี/ผูอํานวยการ

คณะกรรมการพิจารณาผล
การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในคณะ/สถาบัน/สํานัก
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นโยบายการบริหารความเสี่ยง
เพื่อใหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีระบบในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
โดยการบริหารปจ จัย และควบคุมกิจ กรรม รวมทั้ง กระบวนการดํา เนินงานตา งๆ เพื่อลดมูล เหตุข องแตล ะโอกาส
ทีม่ หาวิทยาลัยจะเกิดความเสียหายใหระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยูในระดับ ที่
ยอมรับได โดยคํา นึงถึงการบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัยตามภารกิจหลักของสถาบันและยุทธศาสตรที่สํา คัญ
จึงกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
1. ใหมกี ารบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในทั่วทั้งองคกรแบบบูรณาการกับการปฏิบัตงิ านประจํา
โดยมีการจัดการอยางเปนระบบและตอเนื่อง
2. ใหมกี ารกําหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เปนระบบมาตรฐานเดียวกัน
ทั่วทัง้ องคกร
3. ใหมกี ารติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มกี ารทบทวนและ
ปรับปรุงอยางสม่ําเสมอ
4. ใหมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพื่อการจัดการที่ดี
5. ใหการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ
แผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2557-2560
ปรัชญา
ราชมงคลสุวรรณภูมริ วมพลังสรางสรรค รวมคิด รวมทํา รวมกิจกรรม
เพื่อการพัฒนาชุมชน สังคม ประเทศ และนานาชาติ
ปณิธาน
ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่เปนคนดี มีความรู รักสูงาน
อัตลักษณนักศึกษา
บัณฑิตนักปฏิบัติ
เอกลักษณมหาวิทยาลัย
แหลงเรียนรูทางวิชาชีพและเทคโนโลยี
วิสัยทัศน
มหาวิทยาลัยชั้นนําดานวิชาชีพและเทคโนโลยีเพื่อชุมชน สังคม ประเทศ และนานาชาติ
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พันธกิจ
1. การผลิตบัณฑิตทีม่ คี ุณภาพ
2. การสรางงานวิจัยนวัตกรรม
3. การบริการวิชาการสูสงั คมชุมชน
4. การทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษธรรมชาติสิ่งแวดลอม
5. บริหารจัดการทีท่ ันสมัย และมีธรรมาภิบาล
จุดเนนความเปนเลิศ
อาหาร และพลังงาน
คานิยมองคการ
เปนคนดี มีความรู รักสูงาน
สมรรถนะของบุคลากร
1. ใฝรู
2. มีความคิดเชิงระบบ
3. สื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ
4. เปนมืออาชีพ
5. จิตสาธารณะ
สมรรถนะของนักศึกษา
P
=
I
=
V
=
P
=

Personality and Ethic
Information and Data Based
Value Added
Presentation

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
1. ใฝรู (Self learning) หมายถึง รักในความรู มุง มั่นแสวงหาความรู เพื่อแกปญ
 หาและพัฒนาตนเอง
2. มีความคิดเชิงระบบ (Systematic thinking) หมายถึง การคิดพิจารณาสิ่งใดในลักษณะและสามารถวิเคราะห
ความสัมพันธเชื่อมโยงกับองคประกอบยอยไดอยางครอบคลุมครบวงจร
3. สื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ (Effective communication) หมายถึง มีทักษะในการถายทอด นําเสนอขอมูลขาวสาร
รวมถึงความสามารถในการใชภาษาตางประเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
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4. เปนมืออาชีพ (Professional) หมายถึง มีความรูความเขาใจในศาสตรวิชาชีพเปนอยางดีมีทกั ษะความชํานาญใน
การปฏิบัติ และประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอยางเครงครัด
5. จิตสาธารณะ (Public mind) หมายถึง การตระหนักรูและคํานึงถึงสวนรวมเปนจิตทีค่ ิดสรางสรรค เปนกุศล และ
มุงทํากรรมดี เพื่อประโยชนตอสวนรวม
พฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม
1. มีความซื่อสัตย กตัญู
2. มีเมตตา รูจักการเสียสละ
3. มีสัมมาคารวะ ออนนอมถอมตน
4. รักชาติ รักองคกร
5. ดํารงตนอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2557 – 2560
ประเด็นยุทธศาสตร
(Strategic Issues)
1. พัฒนาการจัดการศึกษาใหมี
คุณภาพมาตรฐานในระดับชาติ
และนานาชาติ

เปาประสงค
(Goals)
1. ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
(Hand-on) ดานวิชาชีพและ
เทคโนโลยีมีคุณภาพตรงความ
ตองการของตลาดแรงงาน ชุมชน
สังคม ระดับชาติ และนานาชาติ

2. สรางและพัฒนางานวิจัยหรือ 2. งานวิจัยหรืองานสรา งสรรค
งานสรางสรรค เพื่อพัฒนาชุมชน มีคุณภาพสามารถนํ า ไปพัฒ นา
สังคมและประเทศชาติ
ชุมชน สังคมใหเขมแข็งและเพิ่ม
ศักยภาพในการแขงขันแกธุรกิจ
อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม

กลยุทธหลัก
(Strategy)
1. พัฒนาศักยภาพบัณฑิตใหรูจริง
ปฏิบัติได
2. พัฒนาศักยภาพอาจารยให
เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
อุดมศึกษา
3. พัฒนาหลักสูตรที่ไดมาตรฐาน
และทันสมัย
4. พัฒนาระบบการจัดการเรียน
การสอนที่มคี ุณภาพ
5. พัฒนางานวิจัยใหมีคุณภาพสูง
6. ปรับทิศทางการวิจัยสูการวิจัย
เชิงบูรณาการ
7. ส ง เสริ ม สนั บ ส นุ น การนํ า
ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไป
เผยแพรหรือนําไปใชประโยชน
8. ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น การจั ด
ประชุมวิชาการ
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ประเด็นยุทธศาสตร
(Strategic Issues)
3. ปรับปรุงและพัฒนาการ
ใหบริการวิชาการเพื่อสราง
ความเขมแข็งใหชุมชน สังคม
และสรางรายไดใหกับ
มหาวิทยาลัย
4. สืบสานและทํานุบาํ รุงศิลป
วัฒนธรรม ภูมิปญ
 ญาทองถิ่น
และอนุรกั ษสงิ่ แวดลอมใหเกิด
ความยั่งยืน

เปาประสงค
(Goals)
3. เปนแหลงใหบริการวิชาการ
และถายทอดเทคโนโลยีแกชมุ ชน
อยางตอเนื่องและยัง่ ยืนเพื่อให
ชุมชนเปนสังคมฐานความรู
(Knowledge Based Society)
ที่มีความเขมแข็ง พึ่งพาตนเองได
และมีคุณภาพชีวิตที่ดขี ึ้น
4. บุคลากรและนักศึกษามี
ความรูความเขาใจและตระหนัก
ในคุณคาของศิลปวัฒนธรรมไทย
และสิง่ แวดลอม

5. สนับสนุนและสงเสริมเพื่อให
นักศึกษามีพัฒนาการครบ
ทุกดาน

5. นักศึกษาเปนคนดี คนเกง
และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค
ตามอัตลักษณของผูเรียน

6. พัฒนาคุณภาพของอาจารย
และบุคลากรสายสนับสนุน

6. อาจารยและบุคลากร
สายสนับสนุนมีศกั ยภาพใน
การปฏิบัตงิ าน และมีขวัญ
กําลังใจในการปฏิบัติงาน

7. บริหารจัดการมหาวิทยาลัย
เชิงบูรณาการดวยหลัก
ธรรมาภิบาล และปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีบุคลากร
เปนศูนยกลางในการบริหาร
จัดการ

7. การบริหารงานมหาวิทยาลัย
มีประสิทธิภาพเปนไปตามหลัก
ธรรมาภิบาลและปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธหลัก
(Strategy)
9. สงเสริมการเรียนรูในชุมชน
และนําเสนอองคความรูที่
มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญ
10. พัฒนาระบบและกลไก
การบริหารจัดการการใหบริการ
ทางวิชาการใหเอื้ออํานวยตอ
การสรางรายได
11. สรางจิตสํานึกใหเกิดความรัก
ความภาคภูมิใจ เห็นคุณคาและ
ตระหนักในความสําคัญของ
ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม
12. สงเสริมสนับสนุนให
มีการบูรณาการการทํานุบาํ รุง
ศิลปวัฒนธรรมกับพันธกิจอื่นๆ
13. สงเสริมการจัดกิจกรรม
นักศึกษาแบบรอบดานเพื่อให
นักศึกษามีคุณลักษณะที่
พึงประสงค
14. พัฒนาศักยภาพของอาจารย
และบุคลากรสายสนับสนุน
15. พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
อาจารยและบุคลากร
สายสนับสนุน
16. พัฒนาระบบการบริหารและ
การติดตามทีม่ ีประสิทธิภาพ
17. สงเสริมการสรางภาพลักษณ
ของมหาวิทยาลัยใหเปนทีร่ จู ัก
เปนที่ยอมรับในระดับทองถิ่น
ประเทศ และนานาชาติ
18. การบริหารงานการเงินและ
งบประมาณใหเกิดประโยชน
สูงสุด
หนา 18

ประเด็นยุทธศาสตร
(Strategic Issues)

8. พัฒนามหาวิทยาลัยใหพรอม
กาวเขาสูระดับอาเซียน

เปาประสงค
(Goals)

8. มหาวิทยาลัยมีศักยภาพ
ในการเขาสูป ระชาคมอาเซียน

กลยุทธหลัก
(Strategy)
19. พัฒนาดานกายภาพ และ
สภาพแวดลอมโดยใชแนวทาง
Green & University
20. นําเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใชในการบริหารจัดการ
21. การเขาสูป ระชาคมอาเซียน

หนา 19

บทที่ 2
แผนบริหารความเสีย่ ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุว รรณภูมิ พ.ศ. 2558 จัดทํา ขึ้นเพื่อใหเปนไปตาม
กระบวนการการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน เพื่อควบคุมปจ จัย กิจกรรม กระบวนการดํา เนินงานที่จะ
เปนมูลเหตุของการเกิดความเสียหายใหอยูในระดับที่ยอมรับและควบคุมได เพื่อปองกันบรรเทาความรุนแรงที่จะเกิดขึ้น
และเพื่อใหการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยบรรลุเปาหมายตามพันธกิจ โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในของปงบประมาณที่ผานมา ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบันของป
การศึกษาที่ผานมา และแผนบริหารความเสี่ยงของหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย
สาระสําคัญของแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2558 จํานวน 11 เรื่อง ดังนี้
ความเสี่ยงเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร กลยุทธของมหาวิทยาลัย จํานวน 6 เรื่อง
1. หลักสูตรไมผา นการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจําปการศึกษา 2557
2. จํานวนผูส มัครและรับเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยไมเปนไปตามแผนการรับนักศึกษา
3. บัณฑิตมีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระในหนึ่งปมแี นวโนมลดลง
4. จํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพมิ พเผยแพรระดับชาติหรือนานาชาติ และการนําไปใช
ประโยชนต่ํากวาเปาหมาย
4.1 จํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรระดับชาติหรือนานาชาติไมเปนไปตาม
คาเปาหมาย
4.2 จํานวนงานวิจัยการนําไปใชประโยชนไมเปนไปตามคาเปาหมาย5. คุณวุฒแิ ละตําแหนง
ทางวิชาการของคณาจารยต่ํากวาเกณฑที่ สกอ. กําหนด
ความเสี่ยงเชิงการปฏิบัติงาน จํานวน 4 เรื่อง
6. ผลการเบิกจายงบประมาณแผนดินลาชาไมเปนไปตามแผนที่กาํ หนดไว
7. เกิดความเสียหายในชีวิตและทรัพยสินจากการเดินทางไปราชการโดยยานพาหนะของมหาวิทยาลัย
8. เกิดความเสียหายในชีวิตและทรัพยสินและการเสื่อมเสียชือ่ เสียงจากสาเหตุการทะเลาะวิวาทของ
นักศึกษา
9. ระบบเครือขายไมสามารถใชงานได รวมทัง้ ระบบขอมูลสารสนเทศไดรับความเสียหาย
ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก จํานวน 1 เรื่อง
10. เกิดความเสียหายในชีวิตและทรัพยสินจากอุบัติภัย และอัคคีภัย
การจัดสรรงบประมาณ ประจําป พ.ศ. 2558 สําหรับการดําเนินการแกไข/ลด/ควบคุมความเสี่ยง มีจาํ นวนรวม
ทั้งสิ้น 12,205,420.- บาท
หนา 20

แผนบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
มีการจัดการความเสีย่ ง จํานวน 11 เรื่อง
งบประมาณ 12,205,420- บาท
1. ความเสี่ยงเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร กลยุทธของมหาวิทยาลัย จํานวน 6 เรื่อง
2. ความเสี่ยงเชิงการปฏิบัติงาน จํานวน 4 เรื่อง
3. ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก จํานวน 1 เรื่อง

แบบ บส.2
แผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
การจัดการความเสี่ยง
ลําดับ
ความเสี่ยง
กลยุทธการจัดการ ตัวชี้วัดความเสี่ยง มาตรการ/กระบวนการ/โครงการ/กิจกรรม กําหนดเสร็จ
ที่
(2.1)
(4.1)
(4.2)
(4.3)
ความเสี่ยงเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร กลยุทธของมหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพมาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติ
1 หลักสูตรไมผานการ
Prevent (Treat)
ผลการประเมิน
สาเหตุ
ประเมินคุณภาพ
ลดโอกาสที่จะเกิด
ระดับหลักสูตร
1. สกอ. กําหนดเกณฑการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน
ใหนอยลง
องคประกอบที่ 1
ภายใน ปการศึกษา 2557 ประกาศเมื่อ
ประจําปการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 1.1.
ธันวาคม 2557 ซึ่งเปนหลักเกณฑใหม และ
2557
ไมผานเกณฑ
ประเมินลึกในระดับหลักสูตร
การประเมิน
2. ผูบริหารใหมและอาจารยประจําหลักสูตร
ยังไมเขาใจเกณฑใหม
3. อาจารยประจําหลักสูตรมีระยะเวลาการ
เตรีย มความพรอมรับการตรวจประเมินไม
เพียงพอ
มาตรการ
1. จัดทําแผนดําเนินการดานการบริหารและ
พัฒนาหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ.
2. ใหผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูและประสบการณ
ในการตรวจประเมินตามเกณฑใหมมาใหความรู
3. ระดมสมองเพื่อหาขอสรุปในการหา
หลักฐานประกอบการประเมินตามเกณฑใหม
4. แลกเปลี่ยนเรียนรูระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของแตละหลักสูต ร

งบประมาณ

ผูกํากับติดตาม
(เบอรติดตอ)

รองอธิการบดี
(อ.พงศวิทย
วุฒิวิริยะ)/
ผูชวยอธิการบดี
(ผศ.กฤษฎี
สุขฉายี)

ผูรับผิดชอบ
(เบอรติดตอ)

ผูอํานวยการ
สํานักคุณภาพ
การศึกษา
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ลําดับ
ที่

ความเสี่ยง
(2.1)

กลยุทธการจัดการ
(4.1)

การจัดการความเสี่ยง
ตัวชี้วัดความเสี่ยง มาตรการ/กระบวนการ/โครงการ/กิจกรรม กําหนดเสร็จ
(4.2)
(4.3)
5. ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
เทอมละ 2 ครั้ง เพื่อรายงานปญหาและ
อุปสรรคจุดออนของหลักสูตรเพื่อหารือและ
รับขอเสนอแนะจากกรรมการเพื่อพัฒนา
การจัดการเรียนการสอนสูกรอบมาตรฐาน
ของ สมศ. และ สกอ.
6. ประชุมเพื่อศึกษาเกณฑในการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของ สกอ.และ
สมศ. ที่มีการเปลี่ยนแปลงและปฏิบัติตาม
เกณฑตรวจประเมิน เพื่อเตรียมความพรอม
ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาให
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานไมนอยกวา 3 ครั้ง
ตอปการศึกษา (รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ
12 เดือน)
7. ดําเนินการตามแผนงานดานการบริหาร
และพัฒนาหลักสูตรฯ โดยเนนกระบวนการ
ทํางานแบบกลุม/ทีม เปด โอกาสใหหัวหนา
สาขาวิชา และบุคลากรสายวิชาการได
ออกแบบการทํางาน
- แตงตั้งคณะกรรมการบริหารวิชาการ
-แตงตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการ
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF)
-จัดทําโครงการบริหารพัฒนาหลักสูตร
8. ดําเนินการติดตามตรวจสอบประเมินผล
การดําเนินงาน

งบประมาณ

ผูกํากับติดตาม
(เบอรติดตอ)

ผูรับผิดชอบ
(เบอรติดตอ)
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ลําดับ
ที่

ความเสี่ยง
(2.1)

กลยุทธการจัดการ
(4.1)

การจัดการความเสี่ยง
ตัวชี้วัดความเสี่ยง มาตรการ/กระบวนการ/โครงการ/กิจกรรม
(4.2)
(4.3)
9. ประเมินผลงานดานการบริหารหลักสูตร
โดยนําจุดออนมาพัฒนาพรอมทั้งปรับปรุง และ
นําจุดแข็งมาพัฒนาและจัดทําแผนโครงสราง
การบริหารหลักสูตรในหลักสูตรตอๆ ไป
โครงการ/กิจกรรม
1. จัดอบรมสรางความรูความเขาใจในเกณฑ
การประเมินคุณภาพภายใน ฉบับ ประจําป
การศึกษา ใหผูเกี่ยวของทุกระดับ
2. จัดอบรมผูตรวจประเมินคุณภาพภายใน
ตามเกณฑการประเมินคุณภาพปการศึกษา
2557 หลักสูตร 1 และหลักสูตร 2
3. ประชาสัมพันธและแจงขอมูลขาวสาร
ดานการประกันคุณภาพใหหนวยงานใน
สังกัดอยางตอเนื่อง
4. จัดทีมงานลงพื้นที่ ทุกคณะ ทุกสาขาวิชา
เพื่อตรวจสอบการบริห ารหลักสูต รตาม
เกณฑอ งคประกอบที่ 1.1
5. จัดทําแผนประกันคุณภาพและ
แผนพัฒนาคุณภาพ ที่กําหนดแนวปฏิบัติ
และผูรับผิดชอบที่ชัดเจน
6. จัดทําแบบรายงานการประเมินตนเอง
ทั้งระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับ
สถาบัน เพื่อใหหนวยงานใชเปนแนวทางใน
การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง

กําหนดเสร็จ

งบประมาณ

เดือนมิถุนายน
2558

40,400-

เดือนมิถุนายน
- กรกฎาคม
2558
เดือนมกราคม
2558

229,500-

เดือนมีนาคม
2558

39,800-

ผูกํากับติดตาม
(เบอรติดตอ)

ผูรับผิดชอบ
(เบอรติดตอ)

70,000-

เดือนเมษายน
2558

-

เดือนเมษายน
2558

-
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ลําดับ
ที่

2

ความเสี่ยง
(2.1)

กลยุทธการจัดการ
(4.1)

จํานวนผูสมัครและรับเขา Prevent (Treat)
ศึกษาในมหาวิทยาลัยไม ลดโอกาสทีจ่ ะเกิด
เปนไปตามแผนการรับ ใหนอยลง
นักศึกษา

การจัดการความเสี่ยง
ตัวชี้วัดความเสี่ยง มาตรการ/กระบวนการ/โครงการ/กิจกรรม
(4.2)
(4.3)

กําหนดเสร็จ

7. ปรับปรุงมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน เดือนพฤศจิกายน
ที่สําคัญ เพื่อใหกระบวนการปฏิบัติงานมีผล
2557
การดําเนินงานบรรลุเปาหมายของหนวยงาน
และตอบเกณฑการประเมินรายตัวบงชี้ของ
การประกันคุณภาพ
รอยละของนักศึกษา สาเหตุ
ที่เขาศึกษา ตอ
1. การประชาสัมพันธยังไมถึงกลุมเปาหมาย
จํานวนนักศึกษา
2. บุคลากรที่รับผิดชอบดานการแนะแนวของ
ตามแผนการรับ
คณะขาดทักษะการแนะแนวการศึกษาตอ
นักศึกษาต่ํากวา
3. หลักสูต รไมนาสนใจ
เปาหมาย
4. เปาหมายตามแผนไมสอดคลองกับ
สถานการณจริงในปจจุบัน
มาตรการ
1. มหาวิทยาลัยทําการสํารวจความตองการ
ศึกษาตอและหลักสูตรตรงกับความตองการ
ของนักศึกษาหรือไม
2. จัดทําแผนประชาสัมพันธและดําเนินการ
ตามแผนทําใหมหาวิทยาลัย มีชื่อเสียงเปนที่
ยอมรับของสังคม ชุมชน และตลาดแรงงาน
3. วิเคราะหขอมูลนักศึกษาเพื่อเปนฐานขอมูล
ในการประชาสัมพันธ
4. ปรับปรุงแผนการประชาสัมพันธมหาวิทยาลัย
รูปแบบใหม
5. เขารวมแนะนําหลักสูตรในโครงการตลาด

งบประมาณ

ผูกํากับติดตาม
(เบอรติดตอ)

ผูรับผิดชอบ
(เบอรติดตอ)

146,200-

รองอธิการบดี
(อ.พงศวิทย
วุฒิวิริยะ)/
ผูชวยอธิการบดี
(ผศ.ทรงวิทย
เจริญกิจธนลาภ)

1. ผูป ฏิบัติงาน
ประชาสัมพันธ/
แนะแนวการศึกษา
2. คณบดีทุกคณะ
3. ผูอํานวยการ
กองกลาง

หนา 24

ลําดับ
ที่

ความเสี่ยง
(2.1)

กลยุทธการจัดการ
(4.1)

การจัดการความเสี่ยง
ตัวชี้วัดความเสี่ยง มาตรการ/กระบวนการ/โครงการ/กิจกรรม
(4.2)
(4.3)

กําหนดเสร็จ

งบประมาณ

ผูกํากับติดตาม
(เบอรติดตอ)

ผูรับผิดชอบ
(เบอรติดตอ)

นัดหลักสูตร จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
6. จัดโครงการ Open house
7. จัดโครงการแนะแนวถึงถิ่น
8. ปรับปรุงและสรางหลักสูตรใหนาสนใจ
สอดคลองกับสถานการณความตองการของ
ผูเรียนและตลาดแรงงาน
9. ปรับแผนการรับนักศึกษาใหสอดคลองกับ
สถานการณในปจจุบนั
10. ทําใหมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงเปนที่
ยอมรับของสังคม ชุมชน และตลาดแรงงาน
11. ใหโควตารับเขาศึกษาตอกับโรงเรียนใน
เขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและพื้นที่
ใกลเคียง เชน เรียนดี กีฬา ความสามารถ
พิเศษดานอื่นๆ
12. เชิญรุนพี่หรือศิษยเกาที่ประสบการณ
ความสําเร็จรวมออกแนะแนวกับทีมแนะแนว
ของมหาวิทยาลัย เพื่อสรางแรงจูงใจในการ
เขาศึกษาตอ
13. จัดทําโครงการเถาแกนอยโดยรวมมือกับ
ศิษยเกาหรือกรมสรรพกร (หมอภาษี) มาสอน
วิธีการทําบัญชีและสามารถเสียภาษีไดถูกตอง
เพื่อฝกใหนักศึกษาเปนนักปฏิบตั ิไดจริง

หนา 25

ลําดับ
ที่

3

ความเสี่ยง
(2.1)

บัณฑิตมีงานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระใน
หนึ่งปมีแนวโนมลดลง

กลยุทธการจัดการ
(4.1)

Prevent (Treat)
ลดโอกาสที่จะเกิด
ใหนอยลง

การจัดการความเสี่ยง
ตัวชี้วัดความเสี่ยง มาตรการ/กระบวนการ/โครงการ/กิจกรรม
(4.2)
(4.3)
โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรางเครือขาย
แนะแนวประชาสัมพันธ“ศึกษาอาเซียน” ใน
ระดับมัธยมศึกษามุงสูราชมงคลสุวรรณภูม”ิ
2. โครงการฝกอบรมแกนนําอาจารย/
นักศึกษาเพื่อแนะแนวการเขาศึกษาตอใน
มทร.สุวรรณภูมิ
3. โครงการสัมมนา “แนวทางการเขา
ศึกษาตอใน มทร.สุวรรณภูม”ิ
4. โครงการสรางเครือขายแนะแนวในระดับ
มัธยมศึกษามุงสูราชมงคล”
รอยละของบัณฑิต
ที่มีงานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ
ในหนึ่งปต่ํากวา
ปกอน

สาเหตุ
1. ระบบและกระบวนการที่ใชในการติดตาม
ขอมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิตมีผลตอ
คาเปาหมายรอยละการไดงานทําของบัณฑิต
2. บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาบางหลักสูตรอาจ
ไมตรงตามความตองการของสถานประกอบการ
3. บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาขาดสมรรถนะ
ดานภาษาอังกฤษและมีทักษะการปฏิบัติทาง
วิชาชีพไมเพียงพอ
มาตรการ
1. จัดใหมีการเรียนการสอนปรับพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษาใหมกอนเปด
ภาคเรียนแรก

กําหนดเสร็จ

งบประมาณ

เดือนมกราคม
2558

30,000-

เดือนสิงหาคม
2558

17,790-

เดือนกรกฎาคม
2558
เดือนพฤศจิกายน
2557
- สิงหาคม
2558

80,000-

ผูกํากับติดตาม
(เบอรติดตอ)

ผูรับผิดชอบ
(เบอรติดตอ)

155,510-

รองอธิการบดี
(อ.พงศวิทย
วุฒิวิริยะ)/
(รศ.สหายพล
มีชูนึก)

1. คณบดีทุกคณะ
2. ผูอํานวยการ
สํานักสงเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน
3. ผูอํานวยการกอง

พัฒนานักศึกษา

หนา 26

ลําดับ
ที่

ความเสี่ยง
(2.1)

กลยุทธการจัดการ
(4.1)

การจัดการความเสี่ยง
ตัวชี้วัดความเสี่ยง มาตรการ/กระบวนการ/โครงการ/กิจกรรม กําหนดเสร็จ
(4.2)
(4.3)
2. นําผลการประเมินการจัดการเรียน
การสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษมาวิเคราะห
และปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ
3. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยเฉพาะการ
เสริมทักษะการใชภาษาอังกฤษ ในทุกคณะ
4. จัดตั้งศูนยการเรียนรูและปฏิบัติการ
ภาคสนาม เพื่อ เปนสถานที่ฝกปฏิบัติงานเสริม
ใหกับนักศึกษา (Teaching Factory Concept)
5. นําผลการประเมินการจัดการเรียนการ
สอนในรายวิชาชีพมาวิเคราะหและปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอน
6. สรางความรวมมือกับสถานประกอบการ
ในการเปนแหลงฝกทักษะการปฏิบัติงาน
ใหกับนักศึกษา
7. กําหนดนโยบายใหทุกคณะมีกิจกรรม
สรางความพรอมใหนักศึกษาเขารวมแขงขัน
ทางวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติใน
สาขาวิชาชีพที่ศึกษา และกําหนดใหมีการ
แขงขันทุกสาขาวิชาทุกป
8. สรางความรวมมือกับสถานประกอบการ
แลกเปลี่ยนบุคลากรระหวางกัน (สงบุคลากร
ใหมาฝงตัวอยูในมหาวิทยาลัย)
9. จัดใหมีระบบบริหารกิจกรรมเสริม
หลักสูตร มี Portfolio บันทึกการเขารวม
กิจกรรมดานตางๆ ใหกับนักศึกษา

งบประมาณ

ผูกํากับติดตาม
(เบอรติดตอ)

ผูรับผิดชอบ
(เบอรติดตอ)

หนา 27

ลําดับ
ที่

ความเสี่ยง
(2.1)

กลยุทธการจัดการ
(4.1)

การจัดการความเสี่ยง
ตัวชี้วัดความเสี่ยง มาตรการ/กระบวนการ/โครงการ/กิจกรรม กําหนดเสร็จ งบประมาณ
(4.2)
(4.3)
10. รวมมือกับสถานประกอบการหรือ
ตลาดแรงงานผลิตนักศึกษาใหตรงตาม
ความตองการของสถานประกอบการหรือ
ตลาดแรงงาน
11. มหาวิทยาลัยชวยบัณฑิตจบใหมหาแหลงสมัคร
งานเพื่อใหไดงานทําภายใน 1 ป
12. ปรับหลักสูตรการเรียนการสอนเปน
ภาคปฏิบัติมากขึ้น เพื่อนักศึกษาสามารถ
ปฏิบัติไดจริง
โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการความรวมมือการทดสอบฝมือชาง เดือนพฤษภาคม
5,000ของนักศึกษากับสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน
2558
2. โครงการเสริมสมรรถนะและทดสอบ
เดือนมกราคม 141,420ความรูดานไอที
- มีนาคม
2558
3. โครงการสรางเสริมคุณธรรม จริยธรรม
เดือนเมษายน
346,600ภาวะผูนําและความพอเพียงเพื่อการพัฒนา
2558
คุณภาพชีวิต
4. โครงการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพแก เดือนเมษายน
258,000นักศึกษา
2558
5. โครงการศึกษาดูงานระบบการผลิต
เดือนพฤษภาคม
13,000ผลิตภัณฑในสถานประกอบการ
2558
6. โครงการศึกษาดูงานในภาคอุตสาหกรรม เดือนพฤษภาคม
13,000แมพิมพ
2558
7. โครงการจัดตั้งศูนย Lab VIEW VIEW
เดือนกรกฎาคม 1,539,600Academy
2558

ผูกํากับติดตาม
(เบอรติดตอ)

ผูรับผิดชอบ
(เบอรติดตอ)

หนา 28

การจัดการความเสี่ยง
ผูกํากับติดตาม
ความเสี่ยง
กลยุทธการจัดการ ตัวชี้วัดความเสี่ยง มาตรการ/กระบวนการ/โครงการ/กิจกรรม กําหนดเสร็จ งบประมาณ
(เบอรติดตอ)
(2.1)
(4.1)
(4.2)
(4.3)
8. โครงการภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาสหกิจ เดือนพฤษภาคม
29,100(Communicative English for Co-Operative)
2558
9. โครงการเตรียมความพรอมสหกิจ
เดือนมกราคม
50,000ตางประเทศดานภาษา พัฒนาบัณฑิตนัก
- สิงหาคม
ปฏิบัติที่มีคุณภาพสูความเปนสากล
2558
10. โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ เดือนมีนาคม
32,7802558
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 สรางและพัฒนางานวิจัยหรือ งานสรางสรรค เพื่อพัฒนาชุมชนสังคม และประเทศชาติ
4 จํานวนงานวิจัยหรืองาน Prevent (Treat)
จํานวนงานวิจัยหรือ สาเหตุ
รองอธิการบดี
สรางสรรคที่ตีพิมพ
ลดโอกาสที่จะเกิด
งานสรางสรรคที่
1. อาจารยและนักวิจยั ขาดทักษะการเขียน
(รศ.ระวีวรรณ
เผยแพรระดับชาติหรือนา ใหนอยลง
ตีพิมพเผยแพร
บทความวิจัยเพื่อตีพิมพ เผยแพร
สุวรรณศร)
นามชาติ และการนําไปใช
ระดับชาติหรือ
2. โจทยวิจัยไมไดมาจากแหลงของปญหาที่แทจริง
ประโยชนต่ํากวา
นานาชาติต่ํากวา
3. งบประมาณในการพัฒนาและจัดหา
เปาหมาย
100 ผลงาน จํานวน ฐานขอมูลผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยที่
4.1 จํานวนงานวิจัยหรือ
งานวิจัยหรืองาน
เปนแนวทางในการพัฒนาใหมีการตีพิมพ
งานสรางสรรคที่ตีพิมพ
สรางสรรคที่นําไปใช เผยแพรหรือนําไปใชประโยชนมีจํากัด
เผยแพรระดับชาติหรือ
นานาชาติไมเปนไปตาม
ประโยชนต่ํากวา
มาตรการ
คาเปาหมาย
50 ผลงาน
1. สรางแรงจูงใจและกระตุนใหนักวิจัยหา
4.2 จํานวนงานวิจัย
แหลงตีพิมพผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ
การนําไปใชประโยชนไม
และอยูในฐานขอมูลสากล
เปนไปตามคาเปาหมาย
2. สงเสริมใหนักวิจัยทํางานรวมกันเปนทีม
เพื่อผลงานวิจัยที่สามารถตีพิมพเผยแพร
ระดับนานาชาติและอยูในฐานขอมูลสากล
3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการใหความรูเกี่ยวกับ
กระบวนการและเทคนิคการจัดเตรียม
ผลงานวิจัย (ตนฉบับ) เพื่อตีพิมพเผยแพร

ลําดับ
ที่

ผูรับผิดชอบ
(เบอรติดตอ)

1. ผูอํานวยการ
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา
2. คณบดีทุกคณะ

หนา 29

ลําดับ
ที่

ความเสี่ยง
(2.1)

กลยุทธการจัดการ
(4.1)

การจัดการความเสี่ยง
ตัวชี้วัดความเสี่ยง มาตรการ/กระบวนการ/โครงการ/กิจกรรม กําหนดเสร็จ
(4.2)
(4.3)
ระดับนานาชาติ ระดับชาติ และอยูใน
ฐานขอมูลสากล
4. กําหนดใหหัวขอการวิจัยมาจากปญหา
ของสังคม ชุมชน และภาคอุตสาหกรรม
เพื่อใหผลงานวิจัยไดนําไปใชประโยชนและ
แกปญหาใหสังคม ชุมชน และ
ภาคอุตสาหกรรมไดจริง
5. ใหหนวยงานที่เกี่ยวของดานการวิจัยสรางระบบ
ในการกํากับติดตามผลงานวิจัยมารวบรวมไว
6. สรางระบบฐานขอมูลงานวิจยั ของ
มหาวิทยาลัย เพื่อสามารถนําขอมูลไปใช
ประโยชนได
7. สงเสริมความมั่นใจใหกับนักวิจัยหนาใหม
โดยมีระบบพี่เลี้ยง
8. สงเสริมใหทุกหลักสูตรมีการนําผลงาน
วิจัยมาบูรณาการกับการเรียนการสอน
9. สงเสริมใหคณาจารยเขียนขอเสนอ
ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสามารถสงขอ
งบประมาณสนับสนุนจากแหลงภายนอก
10. พัฒนางานวิจัยใหมีคุณภาพสูง
11. ปรับทิศทางการวิจัยสูการวิจัยเชิงบูรณาการ
12. สงเสริมสนับสนุนการนําผลงานวิจัยและ
งานสรางสรรคไปใชประโยชน
13. สงเสริมสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการ
โครงการ/กิจกรรม
1. สนับสนุนการตีพิมพและเผยแพรผลงานวิจัย
/ผลงานสรางสรรคของบุคลากร

งบประมาณ

ผูกํากับติดตาม
(เบอรติดตอ)

ผูรับผิดชอบ
(เบอรติดตอ)

20,000หนา 30

ลําดับ
ที่

ความเสี่ยง
(2.1)

กลยุทธการจัดการ
(4.1)

การจัดการความเสี่ยง
ตัวชี้วัดความเสี่ยง มาตรการ/กระบวนการ/โครงการ/กิจกรรม กําหนดเสร็จ งบประมาณ
(4.2)
(4.3)
2. โครงการสังเคราะหนักวิจยั ดีเดนในแตละ เดือนพฤษภาคม
30,000แขนงเพื่อประกาศเกียรติคุณ ประจําป
2558
งบประมาณ 2558
3. โครงการนักวิจยั พี่เลี้ยง
เดือนกรกฎาคม
62,3702558
4. โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ เดือนมกราคม
41,400พัฒนาศักยภาพนักวิจยั
2558
เดือนมิถุนายน
46,6002558
5. โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
เดือนมิถุนายน
227,100เชิงบูรณาการ
2558
6. โครงการจัดการความรู และเผยแพร
เดือนมกราคม
300,000ผลงานวิจัย
-มิถุนายน
2558
7. โครงการจัดทําวารสารวิชาการ
เดือนกุมภาพันธ
249,600มทร.สุวรรณภูมิ
2558
8. โปรแกรมระบบฐานขอมูลเพื่อบริหาร
เดือนพฤษภาคม
340,000จัดการงานวิจัยของ มทรส.ระยะที่ 2
2558
9. โครงการพัฒนาโจทยวิจัยเชิงบูรณาการ
เดือนเมษายน
200,000โดยเนนผูใชประโยชนเปนสําคัญ
2558

ผูกํากับติดตาม
(เบอรติดตอ)

ผูรับผิดชอบ
(เบอรติดตอ)

หนา 31

ลําดับ
ที่

ความเสี่ยง
(2.1)

กลยุทธการจัดการ
(4.1)

การจัดการความเสี่ยง
ตัวชี้วัดความเสี่ยง มาตรการ/กระบวนการ/โครงการ/กิจกรรม
(4.2)
(4.3)

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาคุณภาพของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
5 คุณวุฒิและตําแหนง
Prevent ลดโอกาสที่ อาจารยที่มีคุณวุฒิ
ทางวิชาการของ
จะเกิดความเสี่ยงให
ปริญญาเอก และ
คณาจารยต่ํากวาเกณฑ นอยลง
อาจารยที่มีตําแหนง
ที่ สกอ. กําหนด
ทางวิชาการ ผศ.
ขึ้นไป ต่ํากวา
รอยละ 30

สาเหตุ
1. มหาวิทยาลัยตั้งมาตั้งแตป 2548 มีอายุ 10
ป การพัฒนาบุคลากรยังพัฒนาไดไมทันตาม
เกณฑที่ สกอ. กําหนด
2. อาจารยคุณวุฒปิ ริญญาเอกและอาจารยที่
ดํารงตําแหนงทางวิชาการเกษียณอายุราชการไป
3. บุคคลที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกไมมาสมัคร
เมื่อประกาศการสรรหา
4. บางสาขาวิชาขาดบุคลากรที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกเขามาทดแทนบุคลากรที่เกษียณ
ราชการออกไป
มาตรการ
1. พัฒนาบุคลากรสายวิชาการสูตําแหนงทาง
วิชาการที่สูงขึ้น โดยใชมาตรการเสริมแรงจูงใจ
2. ทบทวนเกณฑการพิจารณาการอนุญาตให
ศึกษาตอใหเหมาะสมกับกลุมบุคลากรสาย
วิชาการโดยมีความยืดหยุนผลงานเพื่อขอ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการ
3. จัดอบรมแนวทางการทําผลงานทางวิชาการ
ใหกับบุคลากรที่ตองการและติดตามผลใหมีการ
สงผลงานทางวิชาการภายในที่กําหนด
4. เสริมแรงจูงใจโดยมาตรการตางๆ เพื่อให

กําหนดเสร็จ

งบประมาณ

ผูกํากับติดตาม
(เบอรติดตอ)
รองอธิการบดี
(รศ.ดร.สุรชัย
มัจฉาชีพ)/
(อ.พงศวิทย
วุฒิวิริยะ)

ผูรับผิดชอบ
(เบอรติดตอ)
1. คณบดีทุกคณะ
2. ผูอํานวยการ
กองบริหารงาน
บุคคล

หนา 32

ลําดับ
ที่

ความเสี่ยง
(2.1)

กลยุทธการจัดการ
(4.1)

การจัดการความเสี่ยง
ตัวชี้วัดความเสี่ยง มาตรการ/กระบวนการ/โครงการ/กิจกรรม
(4.2)
(4.3)

กําหนดเสร็จ

บุคลากรสายวิชาการพัฒนาคุณวุฒิและ
ตําแหนงทางวิชาการ
5. จางผูเกษียณอายุราชการที่มีตําแหนงทาง
วิชาการและคุณวุฒิปริญญาเอกมาเปน
อาจารยประจํา
โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ เดือนพฤษภาคม
พัฒนางานวิชาการ “การเขียนผลงานวิชาการ
2558
เพื่อขอกําหนดตําแหนง”
2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาย
เดือนเมษายน
วิชาการ
2558
เดือนพฤษภาคม
2558
3. โครงการผลิตผลงานเพื่อขอตําแหนงทาง เดือนเมษายน
วิชาการ
2558
4. โครงการสงเสริมการทําผลงานทาง
เดือนมิถุนายน
วิชาการ
2558
5. โครงการศึกษาดูงานดานวิชาชีพอาจารย เดือนมิถุนายน
2558

งบประมาณ

ผูกํากับติดตาม
(เบอรติดตอ)

ผูรับผิดชอบ
(เบอรติดตอ)

43,080406,000147,50015,000130,000779,680-

หนา 33

ลําดับ
ที่

ความเสี่ยง
(2.1)
ความเสี่ยงเชิงการปฏิบัติงาน
6 ผลการเบิกจาย
งบประมาณแผนดิน
ลาชาไมเปนไปตามแผน
ที่กําหนดไว

กลยุทธการจัดการ
(4.1)
Prevent (Treat)
ลดโอกาสที่จะเกิด
ใหนอยลง

การจัดการความเสี่ยง
ตัวชี้วัดความเสี่ยง มาตรการ/กระบวนการ/โครงการ/กิจกรรม
(4.2)
(4.3)
รอยละของการ
เบิกจายงบประมาณ
ในภาพรวม ต่ํากวา
รอยละ 96

สาเหตุ
1. การดําเนินโครงการ/กิจกรรมลาชากวา
ที่กําหนด
2. บุคลากรไมเขาใจ แนวทางการเบิกจาย
งบประมาณ
3. มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการ
ภายหลังไดรับจัดสรรงบประมาณ
4. การไดรับจัดสรรงบประมาณลาชากวาที่
กําหนดไวในแผนการดําเนินงาน
มาตรการ
1. เตรียมดําเนินการไวลวงหนา โดยเฉพาะ
งบลงทุน ใหมีเอกสารที่จําเปนพรอมและสมบูรณ
ตั้งแตขอตั้งงบประมาณ
2. ทบทวนระบบการเสนอของบประมาณ
3. แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการเสนอ
ของบประมาณในแตละพันธกิจหลัก และ
ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย
4. จัดทําแผนงานกําหนดการเสนอขอ
งบประมาณและพิจารณางบประมาณแจงทุก
หนวยงานและดําเนินการตามแผนงาน
5. นําผลการดําเนินงานเบิกจายงบประมาณมา
เปนเกณฑในการจัดสรรงบประมาณปตอไป
6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีมาใชในการกํากับ
ติดตามการดําเนินงานและการเบิกจายงบประมาณ

กําหนดเสร็จ

งบประมาณ

ผูกํากับติดตาม
(เบอรติดตอ)

ผูรับผิดชอบ
(เบอรติดตอ)

รองอธิการบดี
1. ผูอํานวยการ
(รศ.ดร.สุรชัย
กองนโยบายและ
มัจฉาชีพ)/
แผน
(ผศ.สุวิทย วงษยืน)
2. ผูอํานวยการ
กองคลัง

หนา 34

ลําดับ
ที่

ความเสี่ยง
(2.1)

กลยุทธการจัดการ
(4.1)

การจัดการความเสี่ยง
ตัวชี้วัดความเสี่ยง มาตรการ/กระบวนการ/โครงการ/กิจกรรม กําหนดเสร็จ งบประมาณ
(4.2)
(4.3)
7. ประชุมใหความรูความเขาใจแกบุคลากร
ที่เกี่ยวของ
8. กํากับติดตามการดําเนินงานและรายงาน
ตอมหาวิทยาลัยเปนระยะ
9. ดําเนินการเสนอขอปรับแผนการ
ดําเนินการใชจายงบประมาณของหนวยงาน
โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการฝกอบรมปฏิบัติการหลักสูตร
เดือนมีนาคม
140,000การจัดทําแผนงาน/โครงการและการ
2558
วางแผนงบประมาณ และโครงการฝกอบรม
หลักสูตรการติดตามประเมินผล
2. โครงการประชุมสัมมนาและการจัดทํา
เดือนธันวาคม
42,000รายงานผลการดําเนินงานและการบริหาร
2557
งบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 -สิงหาคม
2558
3. โครงการอบรมระเบียบวาดวยการพัสดุ
เดือนมกราคม
19,300สําหรับเจาหนาที่ผูประสานงานดานพัสดุ
2558
4. โครงการสรางองคความรู ความเขาใจ
เดือนมิถุนายน
21,000เกี่ยวกับระเบียบงบดําเนินงาน และ
2558
คาใชจายในการดําเนินโครงการ
5. โครงการพัฒนาระบบงานคลังเพื่อเขาสู เดือนกรกฎาคม
59,900ระบบบัญชี 3 มิติ
2558

ผูกํากับติดตาม
(เบอรติดตอ)

ผูรับผิดชอบ
(เบอรติดตอ)

หนา 35

ลําดับ
ที่
7

ความเสี่ยง
กลยุทธการจัดการ
(2.1)
(4.1)
เกิดความเสียหายในชีวิต Prevent (Treat)
และทรัพยสินจากการ
ลดโอกาสทีจ่ ะเกิดให
เดินทางไปราชการโดย นอยลง
ยานพาหนะของ
มหาวิทยาลัย

การจัดการความเสี่ยง
ผูกํากับติดตาม
ตัวชี้วัดความเสี่ยง มาตรการ/กระบวนการ/โครงการ/กิจกรรม กําหนดเสร็จ งบประมาณ
(เบอรติดตอ)
(4.2)
(4.3)
จํานวนครั้งของการ สาเหตุ
รองอธิการบดี
เกิดอุบัติเหตุของ
1. มหาวิทยาลัยมี 4 พื้นที่ มีการติดตอ
(ผศ.สุวทิ ย
ยานพาหนะของ
เดินทางไปราชการระหวางพื้นที่
วงษยืน)
มหาวิทยาลัย
2. ยานพาหนะสวนใหญของมหาวิทยาลัยมี
อายุการใชงานมากกวา 5 ป
3. พนักงานขับรถของมหาวิทยาลัยขาดการ
ไดรับการอบรมกฎระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน
ในงานที่รับผิดชอบ
มาตรการ
1. จัดทําแผนการทดแทนรถยนตที่มีอายุมาก
2. ติดตั้งอุปกรณดับเพลิงประจํารถยนต
เพื่อลดความเสียหายเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
3. จัดทําแผนการซอมบํารุง และกํากับ
ติดตามใหดําเนินการตามแผนอยางเครงครัด
4. กําหนดมาตรการและสรางแรงจูงใจให
พขร. ปฏิบัติหนาที่อยางเครงครัดตอกฎ
ระเบียบที่เกี่ยวของ
5. ใหมีแบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากร
6.ใชระบบรถจางเหมาหรือเชา
7.ใหใชรถตนเองและสามารถเบิกจายไดตาม
สิทธิและตามระเบียบกระทรวงการคลัง
โครงการ/กิจกรรม
1. อบรมใหความรูดานความปลอดภัยในการ เดือนกันยายน
ขับขี่ยานพาหนะให พขร. และกํากับใหมี
2558
การปฏิบัติอยางเครงครัด
2. ติดตั้งอุปกรณอุปกรณดับเพลิงประจํารถยนต เดือนพฤษภาคม
50,0002558

ผูรับผิดชอบ
(เบอรติดตอ)
1. ผูอํานวยการ
กองกลาง
2. ผูอํานวยการ
กองบริหาร
ทรัพยากร

หนา 36

ลําดับ
ที่
8

ความเสี่ยง
กลยุทธการจัดการ
(2.1)
(4.1)
เกิดความเสียหายในชีวิต Prevent (Treat)
และทรัพยสินและการ
ลดโอกาสทีจ่ ะเกิด
เสื่อมเสียชื่อเสียงจาก
ใหนอยลง
สาเหตุการทะเลาะวิวาท
ของนักศึกษา

การจัดการความเสี่ยง
ผูกํากับติดตาม
ตัวชี้วัดความเสี่ยง มาตรการ/กระบวนการ/โครงการ/กิจกรรม กําหนดเสร็จ งบประมาณ
(เบอรติดตอ)
(4.2)
(4.3)
จํานวนครั้งของการ สาเหตุ
รองอธิการบดี
ไดรับรายงานการ
1. นักศึกษาใหม มาจากหลากหลายสถาบันมี
(รศ.สหายพล
ทะเลาะวิวาท หรือ ความเชื่อ และความนับถือศรัทธาแตกตางกัน
มีชูนึก)
เกิดความขัดแยงกัน 2. การจัดกิจกรรมรับนองไมเหมาะสม
ของนักศึกษา
3. มีความขัดแยงของนักศึกษารุนพี่ระหวาง
คณะหรือระหวางสาขาวิชา
มาตรการ
1. สรางความรู ความเขาใจ ในการจัด
กิจกรรมสานสัมพันธนองพี่ ใหกับองคกร
นักศึกษา
2. ใหมีมาตรการปองปรามสอดสองดูแลใน
การจัดกิจกรรมที่อาจจะมีความเสี่ย งตอการ
เกิดเหตุการณทะเลาะวิวาทของนักศึกษา
3. สงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาให
ความสําคัญกับการกีฬา โดยกําหนดกีฬาที่
สําคัญในแตละศูนยพื้นที่เพื่อสรางความโดด
เดนดานกีฬา
โครงการ/กิจกรรม
1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
เดือนสิงหาคม
274,240นักศึกษา ที่สงเสริมใหเกิดคุณสมบัติตาม
2558
กรอบมาตรฐาน TQF
2. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา เดือนกันยายน
40,000งานดานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัย
2558
เทคโนโลยีราชมงคลสุว รรณภูมิ

ผูรับผิดชอบ
(เบอรติดตอ)
1. คณบดีทุกคณะ
2. ผูอํานวยการกอง
พัฒนานักศึกษา
3. ผูอํานวยการ
กองบริหาร
ทรัพยากร
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ลําดับ
ที่
9

ความเสี่ยง
(2.1)
ระบบเครือขาย
ไมสามารถใชงานได
รวมทั้งระบบขอมูล
สารสนเทศไดรับ
ความเสียหาย

กลยุทธการจัดการ
(4.1)
Prevent (Treat)
ลดโอกาสที่จะเกิดให
นอยลง

การจัดการความเสี่ยง
ตัวชี้วัดความเสี่ยง มาตรการ/กระบวนการ/โครงการ/กิจกรรม
(4.2)
(4.3)
จํานวนครั้งของ
การลมของระบบ
เครือขาย เกินกวา
4 ครั้งตอป และ
ระยะเวลาการกูคืน
เกินกวา 5 ช.ม.
ตอครั้ง

กําหนดเสร็จ

สาเหตุ
1. ระบบสารสนเทศถูกแฮกเกอรแกไขหรือ
ทําลายขอมูลที่สําคัญของหนวยงาน
2. เครื่องคอมพิวเตอรแมขายเกิดความเสียหาย
3. ฐานขอมูลเกิดความเสียหาย
4. ขาดการดําเนินการตามกระบวนการจัดสง
ขอมูลจากการสํารองไปยังสถานที่จัดเก็บ
5. Application ของ Software ไม Up date
มาตรการ
1. มีการกําหนดแผนและสถานที่สําหรับการ
จัดเก็บไฟลที่ไดจากการสํารองขอมูล
2. จัดหาครุภัณฑและเทคโนโลยีที่รองรับ
ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ
3. มีการตรวจสอบและประเมินความมั่นคง
ของระบบตามนโยบายความมั่นคงระบบ
สารสนเทศของกระทรวง ICT
4. จัดฝกอบรมบุคลากรดานระบบสารสนเทศ
ที่เกี่ยวของ
5. จัดทําแผนซักซอมการเรียกคืนขอมูลที่
สํารองไว และติดตาม รายงานผลการดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม
1. จัดหาครุภัณฑและเทคโนโลยีที่รองรับ
เดือนกันยายน
ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ
2558
2. จัดหาระบบสํารองขอมูลใหครบทุก ระบบ เดือนกันยายน
ที่เพิ่มเขามาใหม
2558

งบประมาณ

ผูกํากับติดตาม
(เบอรติดตอ)
รองอธิการบดี
(อ.พงศวิทย
วุฒิวิริยะ)

ผูรับผิดชอบ
(เบอรติดตอ)
ผูอํานวยการสํานัก
วิทยบริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1,250,0002,985,000หนา 38

ลําดับ
ที่

ความเสี่ยง
(2.1)

กลยุทธการจัดการ
(4.1)

ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก
10 เกิดความเสียหายในชีวิต Prevent (Treat)
และทรัพยสินจาก
ลดโอกาสที่จะเกิด
อุบัติภัย และอัคคีภัย
ใหนอยลง

การจัดการความเสี่ยง
ตัวชี้วัดความเสี่ยง มาตรการ/กระบวนการ/โครงการ/กิจกรรม กําหนดเสร็จ งบประมาณ
(4.2)
(4.3)
3. โครงการหลักสูตรการอบรมเชิง
เดือนกุมภาพันธ 537,800ปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนเรียนรูเครือขาย
2558
ภายนอกมหาวิทยาลัย
จํานวนครั้งของการ
เกิดความเสียหาย
ในชีวิตและทรัพยสิน
จากอุบัตภิ ัยและ
อัคคีภัย

สาเหตุ
1. ขาดระบบและมาตรการปอ งกันที่เหมาะสม
2. ขาดระบบการปองกันภายใน
มหาวิทยาลัยที่เหมาะสม และขาดระบบการ
เตือนภัยที่มีคุณภาพ
3. บุคลากรและนักศึกษาบางสวนไมปฏิบัติ
ตามกฎจราจร
มาตรการ
1. จัดใหมีระบบการเตือนภัยที่เหมาะสม
2. จัดอุปกรณปองกันอัคคีภัยใหทวั่ ถึงทุก
พื้นที่ และตรวจสภาพสม่ําเสมอ
3. จัดตั้งศูนยกลางรับแจงเหตุ เพื่อ
ประสานงานไดทันที
4. ปรับเสนทางจราจร แยกพื้นที่สวน
การศึกษา และพื้นที่บานพักบุคลากร
5. ปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยทั้ง
ภายในและภายนอกอาคาร
6. อบรมและซักซอมการอพยพเมื่อเกิด
อุบัติภัย
7. มีมาตรการตักเตือนและลงโทษผูที่ไม
รักษาวินัยจราจรตามลําดับขั้น
8. ตรวจเช็คความพรอมของระบบการ

ผูกํากับติดตาม
(เบอรติดตอ)

รองอธิการบดี
(ผศ.สุวิทย
วงษยืน)

ผูรับผิดชอบ
(เบอรติดตอ)

1. ผูอํานวยการ
กองกลาง
2. ผูอํานวยการ
กองบริหาร
ทรัพยากร
3. ผูอํานวยการ
กองพัฒนา
นักศึกษา

หนา 39

