
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 
             

 

      

สํานักคุณภาพการศึกษา  สํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ผานความเห็นชอบจาก 
1. การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสีย่งและการควบคุมภายใน 

   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ครั้งท่ี 1/2558  

   เมื่อวันท่ี 19 กุมภาพันธ 2558  

2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ชุด คณะกรรมการบริหาร 

   ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โดยจัดทําหนังสือ ศธ 0585.23/ว5  

   ลงวันท่ี 21 เมษายน 2558  เรื่อง ขอความอนุเคราะหพิจารณา  

   แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  

   ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

3. การประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการบริหารความเสี่ยง  

   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งท่ี 1/2558  

   เมื่อวันท่ี 25 พฤษภาคม 2558 

4. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

   สุวรรณภูม ิ ครั้งท่ี 1/2558  เมื่อวันท่ี 2 กรกฎาคม 2558  

5. การประชุมสภามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  

   ครั้งท่ี 9/2558  เมื่อวันท่ี 8 กรกฎาคม 2558 
 



 

 

 

 

 

แผนบริหารความเสีย่ง 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ
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เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ในการประชุมครัง้ที…่………./2556 เมื่อวันที่ คณะกรรมการ 
สํานักคุณภาพการศึกษา  สํานักงานอธิการบดี  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ



คํานํา 
 

แผนบริหารความเสี่ยงถือเปนเครื่องมือสําคัญที่จะชวยใหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล     

สุวรรณภูมิ สามารถดําเนินการไดสําเร็จตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย และพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย โดยนํากระบวนการบรหิารความเสี่ยงมาใชดําเนินงานตางๆ ใหบรรลวุัตถปุระสงคที่วางไว เพื่อ

หาทางลดหรอืปองกันความเสียหายในการดําเนินงานไวลวงหนา และหากเกิดเหตุการณไมคาดคิด โอกาสที่

จะเกิดความเสียหายก็จะเปนความเสียหาย ที่นอยกวาการที่ไมมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใชในการ

ดําเนินงาน  

แผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจําปงบประมาณ     

พ.ศ. 2558 จัดทําขึ้น โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงในปงบประมาณที่ผานมา

ประกอบกับผลการทบทวนแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวทิยาลยั พ.ศ. 2557-2560 เกี่ยวกับปจจยัภายใน 

และภายนอกของสภาพแวดลอมของมหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม

ภายในของมหาวิทยาลัย เพ่ือเปนแนวทางการดําเนินงาน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตอไป  

 

  

 

สาํนักคุณภาพการศึกษา สาํนักงานอธกิารบดี  

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ  

เมษายน  2558 
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บทสรุปผูบริหาร 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง  ปงบประมาณ            
พ.ศ. 2558 ขึ้น เพ่ือใหการบริหารจัดการดานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยเปน
กระบวนการหน่ึงที่จะสงผลใหการดําเนินงาน บรรลุเปาหมายตามนโยบายและยุทธศาสตรที่ กําหนดไว           
โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน วิเคราะห จัดทําความเสี่ยงในดานตางๆ ระบุ        
ความเสี่ยง สาเหตุของ ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิด และระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
ทั้งในเชิงคุณภาพและ ในเชิงปริมาณ รวมทั้งประเมินมาตรการควบคุมที่ควรมี และที่มีอยูแลววาสามารถชวย
ควบคุมความเสี่ยงหรือปจจัยเสีย่งไดเพียงพอหรอืไม จากน้ันจึงจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน โดยการ
นํากลยุทธ มาตรการหรือแผนงานมาใชในการวางแผนการดําเนินงานและกํากับติดตามการดําเนินงานของหนวยงาน   
ในมหาวิทยาลยั เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงหรือความเสียหายจากผลกระทบในการดําเนินงานตางๆ  ที่ไมมีกิจกรรม
ควบคุมหรือมีไมเพียงพอ 
 ทั้งน้ีแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ไดนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 
1/2558 เมื่อวันที่  19 กุมภาพันธ 2558 และทําหนังสือศธ 0585.23/ว 5 ลงวันที่  21 เมษายน 2558                   
เรื่อง ขอความอนุเคราะหพิจารณา (ราง) แผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
เพ่ือใหคณะกรรมการ ชุด คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงและการควบคมุภายใน พิจารณาใหความเห็นชอบหรือ
ขอเสนอแนะ หลังจากน้ันไดนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยใน
การประชมุครั้งที่ 1/2558 เม่ือวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย 
ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 9/2558 เม่ือวันที่ 8 กรกฎาคม 2558  

แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558  
และไดวางแผนจัดการความเสี่ยง 3 ดาน จํานวน 11 เรื่อง ความเสี่ยงเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร กลยุทธของ
มหาวิทยาลัย จํานวน 6 เรื่อง ความเสี่ยงเชิงการปฏิบัติงาน จํานวน 4 เรื่อง และความเสี่ยงจากเหตุการณ
ภายนอก จํานวน 1 เรื่อง งบประมาณรวมทั้งสิ้น  12,205,420.-บาท     
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สรุปสาระสําคัญ ความเส่ียง/การจัดการความเสี่ยง/ ผูรับผิดชอบ 

ลําดับ ความเส่ียง 
สาเหตุ (ปจจัย) 
ของความเส่ียง 

การจัดการความเส่ียง 
กําหนด
เสร็จ 

โครงการ/
งบประมาณ  

ผูกํากับติดตาม/
ผูรับผิดชอบ 

ความเส่ียงดานนโยบาย ยุทธศาสตร กลยุทธของมหาวิทยาลัย 

1 หลักสูตรไมผานการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
ประจําปการศึกษา 

2557 

1. สกอ. กําหนดเกณฑการ
ประเมินคุณภาพภายใน ป
การศึกษา 2557 ประกาศ
เม่ือธันวาคม 2557 ซึ่งเปน

หลักเกณฑใหม และประเมิน
ลึกในระดับหลักสูตร  
2. ผูบริหารใหมและอาจารย
ประจําหลักสูตรยังไมเขาใจ
เกณฑใหม 
3. อาจารยประจําหลักสูตรมี

ระยะเวลาการเตรียมความ
พรอมรับการตรวจประเมิน
ไมเพียงพอ 

1. จัดทําแผนดําเนินการดานการบริหาร
และพัฒนาหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดย สกอ.  
2. ใหผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรูและ

ประสบการณในการตรวจประเมินตาม
เกณฑใหมมาใหความรู 
3. ระดมสมองเพื่อหาขอสรุปในการหา
หลักฐานประกอบการประเมินตาม
เกณฑใหม 
4. แลกเปลี่ยนเรียนรูระบบและกลไก

การประกันคุณภาพการศึกษาของแตละ
หลักสูตร 
5. ประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเทอมละ 2 คร้ัง เพ่ือรายงาน
ปญหาและอุปสรรคจุดออนของ
หลักสูตรเพื่อหารือและรับขอเสนอแนะ

จากกรรมการเพ่ือพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนสูกรอบมาตรฐานของ  
สมศ. และ สกอ. 
6. ประชุมเพ่ือศึกษาเกณฑในการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของ สกอ.
และสมศ. ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงและ

ปฏิบัติตามเกณฑตรวจประเมิน เพื่อ
เตรียมความพรอมในการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานไมนอยกวา 3 คร้ังตอป
การศึกษา (รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 
12 เดือน)  

7. ดําเนินการตามแผนงานดานการ
บริหารและพัฒนาหลักสูตรฯ โดยเนน
กระบวนการทํางานแบบกลุม/ทีม เปด
โอกาสใหหัวหนาสาขาวิชา และ
บุคลากรสายวิชาการไดออกแบบการ
ทํางาน 

- แตงต้ังคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
- แตงต้ังคณะกรรมการบริหารจัดการ    
  หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

มิ.ย.-พ.ย. 
58 

7  โครงการ
525,500.-

รองอธิการบดี 
(อ.พงศวิทย   
วุฒิวิริยะ)/ 
ผูชวยอธกิารบดี 

(ผศ.กฤษฎี   
สุขฉายี) 
 
ผูอํานวยการ 
สํานักคุณภาพ 
การศึกษา 
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ลําดับ ความเส่ียง 
สาเหตุ (ปจจัย) 
ของความเส่ียง 

การจัดการความเส่ียง 
กําหนด
เสร็จ 

โครงการ/
งบประมาณ  

ผูกํากับติดตาม/
ผูรับผิดชอบ 

   ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) 
-จัดทําโครงการบริหารพัฒนาหลักสูตร 
8. ดําเนินการติดตามตรวจสอบ
ประเมินผล การดําเนินงาน   

9. ประเมินผลงานดานการบริหาร
หลักสูตร   โดยนําจุดออนมาพัฒนา
พรอมท้ังปรับปรุง และนําจุดแข็งมา
พัฒนาและจัดทําแผนโครงสรางการ
บริหารหลักสูตรในหลักสตูรตอๆ ไป 

  

2 จํานวนผูสมัครและ
รับเขาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยไม
เปนไปตามแผนการ
รับนักศึกษา 

1. การประชาสัมพันธ 
ยังไมถึงกลุมเปาหมาย  
2. บุคลากรที่รับผิดชอบดาน
การแนะแนวของคณะขาด
ทักษะการ  แนะแนว
การศึกษาตอ 
3. หลักสูตรไมนาสนใจ 

4. เปาหมายตามแผน   ไม
สอดคลองกับ 
สถานการณจริงในปจจุบัน 

1. มหาวิทยาลัยทําการสํารวจความ
ตองการศึกษาตอและหลักสูตรตรงกับ
ความตองการของนักศึกษาหรือไม  
2. จัดทําแผนประชาสัมพันธและ
ดําเนินการตามแผนทําใหมหาวิทยาลัย 
มีช่ือเสียงเปนท่ียอมรับของสังคม 
ชุมชน และตลาดแรงงาน 

3. วิเคราะหขอมูลนักศึกษาเพ่ือเปน
ฐานขอมูลในการประชาสัมพันธ 
4. ปรับปรุงแผนการประชาสัมพันธ
มหาวิทยาลัยรูปแบบใหม 
5. เขารวมแนะนําหลักสูตรในโครงการ
ตลาดนัดหลักสูตร จัดโดยสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา  
6. จัดโครงการ Open house  
7. จัดโครงการแนะแนวถึงถ่ิน 
8. ปรับปรุงและสรางหลักสูตรให
นาสนใจสอดคลองกับสถานการณ
ความตองการของผูเรียนและ
ตลาดแรงงาน  
9. ปรับแผนการรับนักศึกษาให
สอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน  
10. ทําใหมหาวิทยาลัยมีช่ือเสียงเปนท่ี
ยอมรับของสังคม ชุมชน และ
ตลาดแรงงาน 

11. ใหโควตารับเขาศึกษาตอกับ
โรงเรียนในเขตจังหวดัพระนครศรีอยุธยา
และพ้ืนที่ใกลเคียง เชน เรียนดี กีฬา 
ความสามารถพิเศษดานอื่น  ๆ
12. เชิญรุนพ่ีหรือศิษยเกาท่ี

ม.ค. –
ส.ค. 58 

4  โครงการ  
283,300.- 

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

1. ผูปฏิบัติงาน
ประชาสัมพันธ/
แนะแนว
การศึกษา 
2. คณบดีทุก
คณะ 

3. ผูอํานวยการ
กองกลาง 
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ลําดับ ความเส่ียง 
สาเหตุ (ปจจัย) 
ของความเส่ียง 

การจัดการความเส่ียง 
กําหนด
เสร็จ 

โครงการ/
งบประมาณ  

ผูกํากับติดตาม/
ผูรับผิดชอบ 

ประสบการณความสําเร็จรวมออก
แนะแนวกับทีมแนะแนวของ
มหาวิทยาลัย เพื่อสรางแรงจูงใจใน
การเขาศึกษาตอ  

13. จัดทําโครงการเถาแกนอยโดย
รวมมือกับศิษยเกาหรือกรมสรรพกร 
(หมอภาษี) มาสอนวิธีการทําบัญชีและ
สามารถเสียภาษีไดถูกตองเพ่ือฝกให
นักศึกษาเปนนักปฏิบัติไดจริง 

3 บัณฑิตมีงานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ
ในหนึ่งปมีแนวโนม
ลดลง 

1. ระบบและกระบวนการท่ี
ใชในการติดตามขอมูล
ภาวะการมีงานทําของ
บัณฑิตมีผลตอคาเปาหมาย
รอยละการไดงานทําของ
บัณฑิต 
2. บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา
บางหลักสูตรอาจไมตรงตาม
ความตองการของสถาน
ประกอบการ 
3. บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา
ขาดสมรรถนะดาน
ภาษาอังกฤษและมีทักษะ
การปฏิบัติทางวิชาชีพไม
เพียงพอ  
 

1. จัดใหมีการเรียนการสอนปรับ
พื้นฐานภาษาอังกฤษใหกับนักศกึษา
ใหมกอนเปดภาคเรียนแรก 
2. นําผลการประเมินการจัดการเรียน    
การสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษมา
วิเคราะหและปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ 
3. จัดกจิกรรมเสริมหลักสูตร
โดยเฉพาะการเสริมทักษะการใช
ภาษาอังกฤษ ในทุกคณะ 
4. จัดต้ังศูนยการเรียนรูและปฏิบัติการ
ภาคสนาม เพ่ือเปนสถานที่ฝก
ปฏิบัติงานเสริมใหกับนักศึกษา 
(Teaching Factory Concept) 
5. นําผลการประเมินการจัดการเรียน
การสอนในรายวิชาชีพ มาวิเคราะห
และปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
6. สรางความรวมมือกับสถาน
ประกอบการในการเปนแหลงฝก
ทักษะการปฏิบัติงานใหกับนักศกึษา 
7. กําหนดนโยบายใหทุกคณะมี
กิจกรรมสรางความพรอมใหนักศึกษา
เขารวมแขงขันทางวิชาการท้ัง
ระดับชาติและนานาชาติในสาขา
วิชาชีพที่ศึกษา และกําหนดใหมีการ
แขงขันทุกสาขาวิชาทุกป 
8. สรางความรวมมือกับสถาน
ประกอบการแลกเปลี่ยนบุคลากร
ระหวางกัน (สงบุคลากรใหมาฝงตัวอยู
ในมหาวิทยาลัย) 
9. จัดใหมีระบบบริหารกิจกรรมเสริม
หลักสูตร มี Portfolio บันทึกการเขา
รวมกิจกรรมดานตางๆ ใหกับนักศึกษา 
10. รวมมือกับสถานประกอบการหรือ

ม.ค. –
ก.ค. 58 

10 โครงการ 
2,415,500.- 

 
 

รองอธิการบดี 
(อ.พงศวิทย   
วุฒิวิริยะ)/ 
(รศ.สหายพล   
มีชูนึก) 
 
1. คณบดีทุก
คณะ 
2. ผูอํานวยการ
สํานักสงเสริม
วิชาการและ 
งานทะเบียน 
3. ผูอํานวยการ
กองพัฒนา
นักศกึษา 
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ลําดับ ความเส่ียง 
สาเหตุ (ปจจัย) 
ของความเส่ียง 

การจัดการความเส่ียง 
กําหนด
เสร็จ 

โครงการ/
งบประมาณ  

ผูกํากับติดตาม/
ผูรับผิดชอบ 

ตลาดแรงงานผลิตนักศึกษาใหตรงตาม
ความตองการของสถานประกอบการ
หรือตลาดแรงงาน 
11.  มหาวิทยาลัยชวยบัณฑติจบใหมหา

แหลงสมัครงานเพ่ือใหไดงานทําภายใน 1 ป  
12. ปรับหลักสูตรการเรียนการสอน
เปนภาคปฏิบัติมากข้ึน เพ่ือนักศึกษา
สามารถปฏิบัติไดจริง 

4 4. จํานวนงานวิจัย
หรืองานสรางสรรค
ที่ตีพิมพเผยแพร
ระดับชาติหรือ
นานาชาติ และการ
นําไปใชประโยชนต่ํา
กวาเปาหมาย 
  4.1 จํานวน

งานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคท่ีตีพิมพ
เผยแพรระดับชาติ
หรือนานาชาติไม
เปนไปตามคา
เปาหมาย  

  4.2 จํานวน
งานวิจัยการนําไปใช
ประโยชนไมเปนไป
ตามคาเปาหมาย 

1. อาจารยและนักวิจยัขาด
ทักษะการเขียนบทความ
วิจัยเพ่ือตีพิมพ เผยแพร 
2. โจทยวิจัยไมไดมาจาก
แหลงของปญหาที่แทจริง 

3. งบประมาณในการ
พัฒนาและจดัหา
ฐานขอมูลผลงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยที่เปน
แนวทางในการพัฒนาใหมี
การตีพิมพเผยแพรหรอื
นําไปใชประโยชนมีจํากดั 

1. สรางแรงจูงใจและกระตุนใหนักวจิัย
หาแหลงตีพิมพผลงาน วิจัยในระดับ
นานาชาติและอยูในฐานขอมูลสากล 
2. สงเสริมใหนักวิจัยทํางานรวมกัน
เปนทีมเพ่ือผลงานวิจัยที่สามารถ
ตีพิมพเผยแพรระดับนานาชาติและอยู
ในฐานขอมูลสากล 
3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการใหความรู

เกี่ยวกับกระบวนการและเทคนิคการ
จัดเตรียมผลงานวิจัย (ตนฉบับ) เพื่อ
ตีพิมพเผยแพรระดับนานาชาติ 
ระดับชาติ และอยูในฐานขอมูลสากล 
4. กําหนดใหหัวขอการวิจัยมาจาก
ปญหาของสังคม ชุมชน และภาค 

อุตสาหกรรมเพ่ือใหผลงานวิจัยได
นําไป ใชประโยชนและแกปญหาให
สังคม ชุมชน และภาคอุตสาหกรรมได
จริง 
5. ใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของดานการวิจัย
สรางระบบในการกํากับติดตามผลงานวิจัย
มารวบรวมไว  
6. สรางระบบฐานขอมูลงานวิจยัของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือสามารถนําขอมูลไปใช
ประโยชนได 
7. สงเสริมความม่ันใจใหกับนักวิจัย
หนาใหมโดยมีระบบพี่เลี้ยง 

8. สงเสริมใหทุกหลักสูตรมีการนําผลงาน 
วิจัยมาบูรณาการกับการเรียนการสอน 
9. สงเสริมใหคณาจารยเขียนขอเสนอ
ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสามารถสงขอ
งบประมาณสนับสนุนจากแหลงภายนอก 

ม.ค. – 
ก.ค. 58 

10 โครงการ 
1,547,070.-  

รองอธิการบดี 
(รศ.ระวีวรรณ 
สุวรรณศร) 
 
1. ผูอํานวยการ
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
2. คณบดีทุก

คณะ 
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ลําดับ ความเส่ียง 
สาเหตุ (ปจจัย) 
ของความเส่ียง 

การจัดการความเส่ียง 
กําหนด
เสร็จ 

โครงการ/
งบประมาณ  

ผูกํากับติดตาม/
ผูรับผิดชอบ 

10. พัฒนางานวิจัยใหมีคุณภาพสูง  
11. ปรับทิศทางการวิจัยสูการวิจัยเชิง
บูรณาการ 
12. สงเสริมสนับสนุนการนําผลงานวิจัย

และงานสรางสรรคไปใชประโยชน 
13. สงเสริมสนับสนุนการจัดประชุม
วิชาการ 

5 คุณวุฒิและตําแหนง 
ทางวิชาการของ
คณาจารยต่ํากวา
เกณฑท่ี สกอ. 
กําหนด 

1. มหาวิทยาลัยต้ังมาตั้งแต
ป 2548 มีอายุ 10 ป  
การพัฒนาบุคลากรยัง
พัฒนาไดไมทันตามเกณฑท่ี 
สกอ. กําหนด 
2. อาจารยคุณวุฒิปริญญา
เอกและอาจารยที่ดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ
เกษียณอายุราชการไป 

3. บุคคลที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอกไมมาสมัครเม่ือประกาศ
การสรรหา 
4. บางสาขาวิชาขาด
บุคลากรที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอกเขามาทดแทนบุคลากรที่

เกษียณราชการออกไป 
 

1. พัฒนาบุคลากรสายวิชาการสู
ตําแหนงทางวิชาการท่ีสูงขึ้น โดยใช
มาตรการเสริมแรงจูงใจ 
2. ทบทวนเกณฑการพิจารณาการ
อนุญาตใหศึกษาตอใหเหมาะสมกับ
กลุมบุคลากรสายวิชาการ โดยมีความ
ยืดหยุนผลงานเพ่ือขอกําหนดตําแหนง
ทางวิชาการ 
3. จัดอบรมแนวทางการทําผลงานทาง

วิชาการใหกับบุคลากรที่ตองการและ
ติดตามผลใหมีการสงผลงานทาง
วิชาการภายในที่กําหนด 
4. เสริมแรงจูงใจโดยมาตรการตางๆ 
เพ่ือใหบุคลากรสายวิชาการพัฒนา
คุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ 

5. จางผูเกษียณอายุราชการที่มีตําแหนง
ทางวิชาการและคุณวุฒิปริญญาเอกมา
เปนอาจารยประจํา 

เม.ย. –มิ.ย. 
58 

5  โครงการ
1,521,260.-

รองอธิการบดี 
(รศ.ดร.สุรชัย 
มัจฉาชีพ)/ 
(อ.พงศวิทย   
วุฒิวิริยะ) 
1. คณบดีทุก
คณะ 
2. ผูอํานวยการ
กองบริหารงาน

บุคคล 
 
 

ความเส่ียงเชิงการปฏิบัติงาน 

6 ผลการเบิกจาย
งบประมาณแผนดิน
ลาชาไมเปนไปตาม

แผนท่ีกําหนดไว 

 

1. การดําเนินโครงการ/
กิจกรรมลาชากวา 
ท่ีกําหนด 

2. บุคลากรไมเขาใจ แนว
ทางการเบิกจายงบประมาณ 
3. มีการเปล่ียนแปลง
รูปแบบรายการภายหลัง
ไดรับจัดสรรงบประมาณ   
4. การไดรับจัดสรร

งบประมาณลาชากวาที่
กําหนดไวในแผนการ
ดําเนินงาน 

1. เตรียมดําเนินการไวลวงหนา
โดยเฉพาะงบลงทุนใหมีเอกสารที่จําเปน
พรอมและสมบูรณตั้งแตขอตั้งงบประมาณ 

2. ทบทวนระบบการเสนอของบประมาณ 
3. แตงต้ังคณะกรรมการกล่ันกรอง  
การเสนอของบประมาณในแตละ 
พันธกจิหลัก และยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัย 
4. จัดทําแผนงานกําหนดการเสนอขอ

งบประมาณและพิจารณางบประมาณ
แจงทุกหนวยงานและดําเนินการ 
ตามแผนงาน 
5. นําผลการดําเนินงานเบิกจาย

ธ.ค. 57- 
ส.ค. 58 

5  โครงการ 
282,200-

รองอธิการบดี 
(รศ.ดร.สุรชัย 
มัจฉาชีพ)/ 

(ผศ.สุวิทย   
วงษยืน) 
 
1. ผูอํานวยการ 
 กองนโยบาย
และแผน 

2. ผูอํานวยการ 
กองคลัง 
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ลําดับ ความเส่ียง 
สาเหตุ (ปจจัย) 
ของความเส่ียง 

การจัดการความเส่ียง 
กําหนด
เสร็จ 

โครงการ/
งบประมาณ  

ผูกํากับติดตาม/
ผูรับผิดชอบ 

งบประมาณมาเปนเกณฑในการจดัสรร
งบประมาณปตอไป 
6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีมาใชในการ
กํากับติดตามการดําเนินงานและการ

เบิกจายงบประมาณ 
7. ประชุมใหความรูความเขาใจแก
บุคลากรท่ีเกี่ยวของ 
8. กํากับติดตามการดําเนินงานและ
รายงานตอมหาวิทยาลัยเปนระยะ 
9. ดําเนินการเสนอขอปรับแผนการ
ดําเนินการใชจายงบประมาณของ
หนวยงาน 

7 เกิดความเสียหายใน
ชีวิตและทรัพยสิน
จากการเดินทางไป
ราชการโดย

ยานพาหนะของ
มหาวิทยาลัย 

1. มหาวิทยาลัยมี  4 พื้นท่ี 
มีการติดตอเดินทางไป
ราชการระหวางพ้ืนที่ 
2. ยานพาหนะสวนใหญของ

มหาวิทยาลัยมีอายุการใช
งานมากกวา 5 ป 
3. พนักงานขับรถของ
มหาวิทยาลัยขาดการ 
ไดรับการอบรมกฎระเบียบ
วิธีการปฏิบัติงานในงานที่

รับผิดชอบ 

1. จัดทําแผนการทดแทนรถยนตที่มี
อายุมาก  
2. ติดต้ังอุปกรณดับเพลิงประจํา
รถยนตเพ่ือลดความเสียหายเม่ือเกิด
อุบัติเหต ุ
3. จัดทําแผนการซอมบํารุง และกํากับ
ติดตามใหดําเนินการตามแผนอยาง
เครงครัด 
4. กําหนดมาตรการและสรางแรงจูงใจ
ให พขร. ปฏิบัติหนาท่ีอยางเครงครัด 
ตอ กฎ ระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
5. ใหมีแบบประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากร 
6. ใชระบบรถจางเหมาหรือเชา 
7.  ใหใชรถตนเองและสามารถ
เบิกจายไดตามสิทธิและตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง 

พ.ค. – 
ก.ย. 58 

2  โครงการ 
50,000.- 

 

รองอธิการบดี 
(ผศ.สุวิทย   
วงษยืน) 
 

1. ผูอํานวยการ
กองกลาง 
2. ผูอํานวยการ
กองบริหาร
ทรัพยากร 

8 เกิดความเสียหายใน
ชีวิตและทรัพยสิน
และการเส่ือมเสีย

ชื่อเสียงจากสาเหตุ
การทะเลาะวิวาท  
ของนักศึกษา 

1. นักศึกษาใหม มาจาก
หลากหลายสถาบันมีความ
เช่ือ และความนับถือศรัทธา

แตกตางกัน 
2. การจัดกิจกรรมรับนองไม
เหมาะสม 
3. มีความขัดแยงของ
นักศึกษารุนพ่ีระหวางคณะ
หรือระหวางสาขาวิชา 

1. สรางความรู ความเขาใจในการจัด
กิจกรรมสานสัมพันธนองพี่ ใหกับ
องคกรนักศึกษา 

2. ใหมีมาตรการปองปรามสอดสอง
ดูแลในการจัดกิจกรรมท่ีอาจจะมี 
ความเส่ียงตอการเกดิเหตกุารณ
ทะเลาะวิวาทของนกัศกึษา 
3. สงเสริมและสนับสนุนใหนักศกึษา
ใหความสําคัญกับการกีฬา โดย
กําหนดกีฬาที่สําคัญในแตละศูนยพ้ืนท่ี
เพ่ือสรางความโดดเดนดานกีฬา 
 

ส.ค. –ก.ย. 
58 

2  โครงการ
314,240.-

รองอธิการบดี 
(รศ.สหายพล 
มีชูนึก) 

 
1. คณบดีทุก
คณะ 
2. ผูอํานวยการ
กองพัฒนา
นักศกึษา 

3. ผูอํานวยการ
กองบริหาร
ทรัพยากร 
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ลําดับ ความเส่ียง 
สาเหตุ (ปจจัย) 
ของความเส่ียง 

การจัดการความเส่ียง 
กําหนด
เสร็จ 

โครงการ/
งบประมาณ  

ผูกํากับติดตาม/
ผูรับผิดชอบ 

9 ระบบเครือขาย 
ไมสามารถใช 
งานได รวมท้ังระบบ
ขอมูลสารสนเทศ

ไดรับความเสียหาย 

1. ระบบสารสนเทศถูกแฮก
เกอรแกไขหรือทําลายขอมูล
ท่ีสําคัญของหนวยงาน  
2. เคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย

เกิดความเสียหาย 
3. ฐานขอมูลเกิดความ
เสียหาย 
4. ขาดการดําเนินการตาม
กระบวนการจัดสงขอมูลจาก
การสํารองไปยังสถานท่ีจัดเก็บ 
5. Application ของ 
Software ไม Up date 
 

มาตรการ 
1. มีการกําหนดแผนและสถานท่ีสําหรับ
การจัดเก็บไฟลท่ีไดจากการสํารองขอมูล 
2. จัดหาครุภัณฑและเทคโนโลยีที่รองรับ 

ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ 
3. มีการตรวจสอบและประเมินความม่ันคง
ของระบบตามนโยบายความม่ันคงระบบ
สารสนเทศของกระทรวง ICT 
4. จัดฝกอบรมบุคลากรดานระบบ
สารสนเทศที่เกี่ยวของ 
5. จัดทําแผนซักซอมการเรียกคืนขอมูลท่ี 
สํารองไว และติดตามรายงานผลการ
ดําเนินงาน 

ก.พ. – 
ก.ย. 58 

3 โครงการ  
4,772,800.-  

รองอธิการบดี 
(อ.พงศวิทย   
วุฒิวิริยะ) 
ผูอํานวยการ

สํานักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

10 เกิดความเสียหายใน
ชีวิตและทรัพยสิน
จากอุบัตภิัย และ

อัคคีภัย 

1. ขาดระบบและมาตรการ
ปองกันท่ีเหมาะสม 
2. ขาดระบบการปองกัน

ภายในมหาวิทยาลัยท่ี
เหมาะสม และขาดระบบ
การเตือนภัยท่ีมีคุณภาพ 
3. บุคลากรและนักศึกษา
บางสวนไมปฏิบัติตามกฎ
จราจร 

1. จัดใหมีระบบการเตือนภัยท่ีเหมาะสม
2. จัดอุปกรณปองกันอัคคีภัยใหท่ัวถึง
ทุกพ้ืนท่ี และตรวจสภาพสมํ่าเสมอ 

3. จัดต้ังศูนยกลางรับแจงเหตุ เพ่ือ
ประสานงานไดทันที 
4. ปรับเสนทางจราจรแยกพ้ืนที่สวน
การศึกษา และพื้นท่ีบานพักบุคลากร 
5. ปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัย
ทั้งภายในและภายนอกอาคาร   

6. อบรมและซักซอมการอพยพเม่ือ
เกิดอุบัติภัย 
7. มีมาตรการตักเตือนและลงโทษผูที่
ไมรักษาวินัยจราจรตามลําดับข้ัน 

8. ตรวจเช็คความพรอมของระบบ
การปองกันอุบัติภยั และอัคคีภยัให
พรอมใชงานตลอดเวลา 
 

ม.ค. – 
เม.ย. 58 

2 โครงการ  
42,550.- 

รองอธิการบดี 
(ผศ.สุวิทย   
วงษยืน) 

 
1. ผูอํานวยการ
กองกลาง 
2. ผูอํานวยการ
กองบริหาร
ทรัพยากร 

3. ผูอํานวยการ
กองพัฒนา
นักศกึษา 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 

หลักการและเหตุผล  

 แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 จัดทําขึ้นโดย
ดําเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ซึ่งเปนเครื่องมือสําคัญของการดําเนินงานและ
พัฒนาระบบคณุภาพ ซึ่งดําเนินการตามพันธกิจหลัก คือ 1) การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 2) การสรางงานวิจัยนวัตกรรม 
3) การบริการวิชาการสูสังคมชุมชน 4) การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอนุรักษธรรมชาติสิ่งแวดลอม 5) บริหารจัดการ    
ที่ทันสมัยและมีธรรมาภิบาล ทั้งการจัดวางระบบ และการกํากับติดตามการดําเนินงานดานการบริหารความเสี่ยงและ       
การควบคุมภายในของหนวยงานภายในสังกัดมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงคใหกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและ      
การควบคุมภายในเปนสวนหน่ึงของการปฏิบัติงานประจําและมีความเชื่อมโยงกับระบบการประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย  

แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2558 จัดทําขึ้นเพ่ือใหเปนไปตาม
กระบวนการการบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเพ่ือควบคุมปจจัย กิจกรรม กระบวนการดําเนินงานที่จะเปน
มูลเหตุเกิดความเสียหายใหอยูในระดับที่ยอมรบัและควบคุมได เพ่ือปองกันบรรเทาความรุนแรงที่จะเกิดขึ้น และเพ่ือให
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยบรรลุเปาหมายตามพันธกิจตอไป  

 

การดําเนนิการตามขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย  
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2557 เพื่อพิจารณาแผนบริหาร     

ความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยมติสภามหาวิทยาลัย
อนุมัติแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยมีขอเสนอแนะใหพิจารณาถึงการบริหารความเสี่ยง     
ตามวิธีการอ่ืนๆ เพ่ิมเติม ดังน้ี 

 

ขอเสนอแนะ ดําเนินการ 

1. พิจารณาตัวเลขจํานวนนักศึกษาของกลุม
ราชมงคลในชวงปที่ผานมาพบวามีลักษณะ
เหมือนกันทุกแหง คือ มีจํานวนนักศึกษา
ลดลงและไมเปนไปตามเปาหมาย ซึ่งมีสาเหตุ
หลายประการ จึงควรตองหาวิธีการเพ่ือ
กระตุนใหมีผูสนใจมาเรียนมากขึน้ โดยวิธีหน่ึง
ที่นาจะทําได คือ การใหโควตาโดยการเขาไป
ชวยพัฒนาคุณภาพนักเรียนสวนหน่ึงของ
โรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคกลางทั้งหมดแลวให
โควตานักเรียนสวนน้ีโรงเรียนละ 5-10 คน 

1.1 มีระบบโควตา วิชาการ/กีฬาหรือความสามารถพิเศษระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 
2558 โดยจัดทําประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาระบบโควตา ประจําปการศึกษา 2558 
พิจารณาจัดสรรโควตาใหสถานศึกษาคัดเลือกนัก เรียน/นักศึกษา         
เขาศึกษาระบบโควตา ประจําปการศึกษา 2558 โดยไมตองสอบคัดเลือก      
แบงการรับเปนโควตาวิชาการ คัดเลือกจากผูที่มีผลการเรียนดีตามเกณฑ
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด และการรับโควตากีฬาหรือความสามารถพิเศษ 
คัดเลือกจากผูที่มีความสามารถดานกีฬาหรือความสามารถพิเศษ ในคณะ
และสาขาวิชาตามระเบียบการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาระบบโควตา 
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ขอเสนอแนะ ดําเนินการ 

และในการคัดเลือกเพ่ือใหโควตาใหมีการ
คัดเลือกรวมกันระหวางมหาวิทยาลัยกับ
โรงเรียนซึ่ งอาจจะทํา ให ได นัก เรียนที่ มี      
ความสนใจจริงจังเขามาเรียนมากขึ้น  

ประจําปการศึกษา 2558 และจํานวนรับที่มหาวิทยาลัยจัดสรรโควตาให
สถานศึกษาน้ันๆ จัดทําปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาระบบโควตา
วิชาการ/กีฬาหรือความสามารถพิเศษ ประจําปการศึกษา 2558                
เกณฑการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาโควตา และรายละเอียดขอมูลตางๆ                   
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 เบี ย น
http://reg.rmutsb.ac.th/rmutsb/web_admis/ 
1.2 งานประชาสัมพันธไดออกแนะแนวการศกึษาตามโรงเรียนในเขตพ้ืนที่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกลเคียง โดยใหอาจารยประจํา
หลักสูตรใหความรู ความเขาใจ และประชาสัมพันธหลักสูตรการจัด         
การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 

2. ความจําเปนท่ีควรจะตองมีโรงเรียนเตรียม 
เปนเ ร่ือง เร ง ดวนมากท่ี สุด  เพราะกอนท่ี
นักเรียนจะสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา  
ปที่ 3 จะยังไมไดถูกคัดวาจะไปสายไหน และ
จะไปเรียนอะไรก็ได ขึ้นอยูกับขีดความสามารถ 
ดังน้ัน ถามหาวิทยาลัยตัดตอนตรงน้ี โดยรับ
นักเรียนท่ีจบชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โอกาสของ
การคัดเลือกผูเรียนจะมีมากขึ้น โดยใชความ
ตองการของนักเรียนเปนเกณฑ ดวยการชักจูง   
โนมนาววา เม่ือมาเรียนทางดานชางแลวจะ
ประกอบอาชีพไดเลย ซึ่งจะมีนักเรียนไมนอยท่ี
อยากมาเรียนทางดานชางโดยมหาวิทยาลัยจะ
ทํ า ใ ห เ ข า เ ป น ช า ง มื อ ห น่ึ ง ไ ด  แ ล ะ ถ า
มหาวิทยาลัยดําเนินการตามแนวทางนี้ได        
ก็อาจจะกลายเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําแบบ
เดียวกับสถานศึกษาของเยอรมันท่ีผลิตบัณฑิต
ออกไปมากนอยเพียงใดก็เปนท่ีตองการท้ังหมด
เพราะทํางานไดจริง ซึ่ งจะทําให มี ผูสนใจ       
มาเรียนมากขึ้น และชวยสรางรายไดใหมากขึ้น
ตอไป 

2.1 ดําเนินการจัดทําคําส่ังที่ 1177/2557 เรื่อง แตงตั้งคระกรรมการ
ดําเนินงานโครงการจัดตั้งโรงเรียนเตรียมวิชาชีพ เพื่อผลิตนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ท่ีมีความรูทางวิชาการควบคูกับทักษะ    
ทางวิชาชีพท่ีเพียงพอสําหรับการประกอบอาชีพหรือการศึกษาตอระดับ
ปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการ  9 ชุด คือ  
   1. คณะกรรมการอํานวยการ   
   2. คณะกรรมการฝายโครงการจัดตั้งโรงเรียนเตรียมวิชาชีพ   
   3. คณะกรรมการฝายศึกษาความเปนไปไดโครงการจัดตั้งโรงเรียน 
       เตรียมวิชาชีพ  
   4. คณะกรรมการฝายพัฒนาหลักสูตรเตรียมวิศวกรรม  
   5. คณะกรรมการฝายพัฒนาหลักสูตรเตรียมบริหารธุรกิจ  
   6. คณะกรรมการฝายพัฒนาระบบการบริหารโรงเรียน  
   7. คณะกรรมการฝายปรับปรุงอาคารสถานท่ี  
   8. คณะกรรมการฝายจัดทํารายงานการครุภัณฑการศึกษา  

   9. คณะกรรมการฝายประชาสัมพันธ  
2.2 ดําเนินการจัดทําโครงการศึกษาดูงานจัดต้ังโรงเรียนเตรียมวิชาชีพ 
โดยพาคณะกรรมการดําเนินงานโครงการจัดต้ังโรงเรียนเตรียมวิชาชีพ
ศึกษาดูงานโรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในวันที่ 26 
กุมภาพันธ 2558 และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา           
ในวันที่ 18-19 มีนาคม 2558  มีวัตถุประสงค เพ่ือสรางเครือขาย       
การบริหารจัดการโรงเรียนเตรียมวิชาชีพ เพื่อแลกเปลี่ยนองคความรู   
ดานการบริหารจัดการการพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน
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จากสถาบันภายนอกที่มีแนวปฏิบัติที่ดี เพ่ือใหบุคลากรมหาวิทยาลัยไดมี
โอกาสศึกษาแนวปฏบิัติที่ดีของการดําเนินงานโรงเรียนเตรียมวิชาชีพ และ
เพ่ือใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถนําความรูที่ไดรับมาประยุกต
และปรับใชในการปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิดคุณภาพสูงสุดได 

3 . คว รมี ร ะบบการ บริ ห า ร ค ว า ม เสี่ ย ง            
ดานงานวิจัยที่ชัดเจน เชน ในระยะเริ่มตน 
ควรมีคนชวยกลั่นกรองตรวจโครงการวิจัยที่
เขียนเพ่ือเสนอของบประมาณวามีทิศทางที่
ถูกตองและไดคณุภาพหรือไม และเม่ือทํางาน
วิจัยไปไดระยะหน่ึงควรตองมีการรายงานผล
ใหทราบวางานวิจยัที่ทาํไปแลวผลเปนอยางไร
บาง เปนไปตามแผนการวิจัยหรือไม โดยผูที่
ติดตามตรวจสอบตองใหขอคิดเห็น และ
แนวทางการปรับปรุงโดยใหยึดรูปแบบที่ 
สกว. ดําเนินการ ซึ่งจะทําใหไดงานวิจัยที่มี
คุณภาพจริงๆ เปนสวนใหญนอกจากนี้จะตอง
สรางแรงจูงใจโดยการใหรางวัลหรือประกาศ
ยกยองชมเชยสําหรับผลงานวิจัยที่ไดรับการ
เผยแพรในระดับนานาชาติ ซึ่งจะทําใหได
งานวิจัยที่มีคุณภาพระดับนานาชาติและชวย
ใหศักยภาพดานงานวิจัยของมหาวิทยาลัยดี
ขึ้นดวย  

 3. มีการกํากับติดตามโดยจัดทําคําสั่งที่  370/2557 เรื่อง แตงต้ัง
คณะอนุกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
เพ่ือใหไดผลงานวิจัยที่แสดงอัตลักษณของมหาวิทยาลัย โดยมุงเนน
ผลงานวิจัยตาม โจทยวิ จั ยจากสังคม ชุมชน ภาคอุตสาหกรรม               
มีกลุมเปาหมายที่ใชประโยชนอยางชัดเจน และสอดคลองกับจุดเนน             
การวิจัยของมหาวิทยาลัย รวมถึงยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) 
และนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2555-2559) และ
เพ่ือประเมินขอเสนอโครงการวจิัย โดยคณะอนุกรรมการเปนผูบรหิารของ
หนวยงานและคณาจารยของคณะ/สาขาต า งๆ ดัง น้ี  1 .  สาขา
เกษตรศาสตรและชีววิทยา 2. สาขาศึกษาและสังคมศาสตร 3. สาขา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 4. สาขาบริหารธุรกิจและ
เศรษฐศาสตร 5. สาขาวิศวกรรมศาสตรและอุตสาหกรรมวิจัย มีหนาที่     
1).  พิจารณาความถูกตองทางวิชาการและความเหมาะสมของ
งบประมาณ 2).ประเมินขอเสนอโครงการวิจัย และแผนงานวิจัย         
เพ่ือประกอบการเสนอของบประมาณแผนดินประจําป 2559 และ       
งบกองทุนสงเสริมงานวิจัยประจําป 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี      
ราชมงคลสุวรรณภูมิ 3). ใหขอเสนอแนะแกนักวิจัยตอโครงการวจิัย และ
แผนงานวิจยัที่ขอรบัทนุอุดหนุนการวจิัย 4). วิเคราะห สังเคราะหงานวจิัย
ที่แลวเสร็จเพ่ือถายทอดองคความรูสูสาธารณชน    

4. การบริหารความเสี่ยงทางดานการเงินของ
มหาวิทยาลัยควรพิจารณาจากจุดแข็งของ
มหาวิทยาลัยซึ่งอยูที่จุดแข็งของอยุธยา และ
คณะหน่ึงที่ จะช วยทางด านการเงินของ
มหาวิทยาลัยได คือคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ 
ซึ่งมีจุดแข็งทางดานความพรอมของพ้ืนที่    
ทํานาที่มีอยูแลว จึงสามารถนํามาพัฒนาให
เปนแหลงเรียนรูปฏบิตัิการภาคสนามเก่ียวกับ
วิ ธี ก า รทํ า นา และ เป นแห ล ง ท อ ง เที่ ย ว        

4. มหาวิทยาลัยจัดทําแผนการจัดหารายไดจากการใหบริการในรูปแบบ
ตางๆ เชน การจัดตั้ ง Shop ซอมเครื่องจักรกล การ เปลี่ยนถาย
นํ้ามันเครือ่ง การซอมบํารงุแอร การขายผลิตผลทางการเกษตร การจัดให
มีศูนยใหคําแนะนําแกเกษตรหรือการจัดหลักสูตรฝกอบรมสําหรับ
ผูสูงอายุ โดยคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร          
มีแผนการจัดหารายได ดังน้ี  
1. รายไดจากงานฟารมพืช สัตว และประมง  
2.  รายไดจากรานคาจําหนายอาหารและผลผลิตทางการเกษตร         
การเรียนรูทางการเกษตร และการทองเที่ยวทางเกษตรภายใตโครงการ  
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เชิงเกษตรที่สรางรายไดใหมหาวิทยาลัยได 
นอกจากน้ีควรมีการบริหารจัดการ เพ่ือใช
ประโยชนจากพ้ืนที่วางเปลาของมหาวิทยาลัย 
เชน การจัดเก็บรายไดจากการใหใชพ้ืนที่ของ
มหาวิทยาลัยเปดเปนตลาดนัดในวันหยุดหรือ
การใหเชาหองประชุม จัดกิจกรรมตางๆ    
เปนตน   

RUS K-Fresh Farm  
3. รายไดการซอมบํารุงเครื่องจักรทางการเกษตร  
4. รายไดจากการรับวิเคราะหงานที่เก่ียวของกับอาหารและผลิตภัณฑ 
ทางการเกษตร 
  

5. มหาวิทยาลัยควรพิจารณากําหนดเรื่อง
มาตรการประหยัดไวดวย โดยใหจัดทําเปน
แผนเพ่ือเสนอใหสภามหาวิทยาลัยไดพิจารณา
ตอไป ซึ่งในเบื้องตนใหเปนการบริหารจัดการ
ของคณะกอน โดยใหคณบดี หัวหนาสาขาวิชา 
และคณาจารย รวมกันศึกษาวิเคราะหการใช
จายเงินของคณะวามีแนวทางใดที่จะชวยลด
คาใชจายตางๆ ลงไดบาง โดยไมกอใหเกิดความ
เดือดรอน และใหตั้งเปาหมายวา ในปหนา      
จะประหยัดคาใชจายลงรอยละ 3 และถาทํา      
ได จ ริ ง ในป ต อ ๆ  ไป จ ะค อ ยๆ  เ พ่ิ ม ขึ้ น           
ซึ่งอาจจะกําหนดใหมีสิ่งจูงใจ เชน คณะใด
ประห ยัดได มากจะได รับ โบนัส เ พ่ิมขึ้ น        
ตามจํานวนเงินที่ประหยัดได เปนตน 

5.1 จัดทําประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ          
เรื่อง การประกาศนโยบายอนุรักษพลังงาน มหาวิทยาลัยเปนอาคาร
ควบคุมตามพระราชกฤษฎีกากําหนดอาคารควบคุม พ.ศ. 2538 ซึ่งตอง
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2550 ดังน้ันเพ่ือใหเกิดประสิทธิผลในการอนุรักษพลังงานอยาง
ตอเนื่องและยั่งยืน มหาวิทยาลัยจงึประกาศนโยบายอนุรกัษพลงังานอยาง
ตอเน่ืองและย่ังยืน เพ่ือใหเจาหนาที่ทุกคนเขามามี่สวนรวมในการ
ดําเนินการจัดการพลังงานในหนวยงานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยถือ
เปนหนาที่หน่ึงในการปฏิบัติงาน  
5.2  จัดทํ าคําสั่ งที่  1243/2556  เรื่ อ ง  แต ง ต้ังคณะทํางานด าน            
การจัดการพลงังาน เพ่ือใหการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
ของมหาวิทยาลัยบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
โดยมีคณะกรรมกา ร 2  ชุด  คือ 1 .  คณะกร รมการอํ านวยการ              
2. คณะกรรมการดําเนินงาน  
5.3 จัดทําคําสั่งที่  1244/2556 เรื่อง แตง ต้ังคณะผูตรวจประเมิน          
กา รจัดกา รพลั ง งานภายในองคกร  เ พ่ือใหการ ดํา เนินการด าน              
การจัดการพลังงานของมหาวิทยาลัยเปนไปอยางตอเน่ืองมีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผล   
5.4 จัดทําแผนปฏิบัติการลดใชพลังงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี       
ราชมงคลสวุรรณภูมิ เพ่ือการประหยัดพลังงานขึน้เพ่ือเปนแนวทางในการ
ประหยัดพลังงานของมหาวิทยาลัยให เปนไปในทิศทางเดียวกัน           
โดยกําหนด กลยุทธ มาตรการและแนวทางปฏิบัติ และหนวยงาน
รับผิดชอบ ดังน้ี   
กลยุทธ  
1. การเพ่ิมประสิทธภิาพการใชพลงังานของ มทร. สุวรรณภมิู  
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มาตรการ  
1. ใหมหาวิทยาลัย จัดต้ังคณะทาํงานเพ่ือดาํเนินการจัดทาํแผนมาตรการ
ประหยัดพลังงานตามมติคณะรัฐมนตรี  
2. กําหนดมาตรการและแนวทางการประหยัดพลังงานในดานไฟฟา 
นํ้ามันเชือ้เพลิง และอ่ืนๆ ทีส่งผลใหการใชพลังงานลดลง 
  2.1 มาตรการและแนวทางในการประหยัดพลงังานไฟฟา ไดแก การใช
เครื่องปรบัอากาศ การใชไฟฟาแสงสวาง การใชอุปกรณสาํนักงาน การใช
ลิฟต การเขาออกในวันหยุดราชการ และใชอุปกรณไฟฟาอ่ืนๆ  
  2.2 มาตรการและแนวทางในการประหยัดนํ้ามันเชื้อเพลิง  ไดแก  
การใชรถยนต 

 

วัตถุประสงคของแผนบริหารความเสี่ยง 

 1. เพื่อใหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิสามารถลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความเสียหายและ

ลดขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตใหอยูในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได ควบคุมไดและตรวจสอบได  

 2. เพื่อใหสถาบันมผีลการดาํเนินงานบรรลุเปาหมายตามภารกิจหลกัและยุทธศาสตรของมหาวทิยาลัย 
 

ประโยชนของการบริหารความเสีย่ง 

 การดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงจะชวยผูบริหารมีขอมูลที่ใชในการตัดสินใจไดดีย่ิงขึ้น และทําใหองคกร

สามารถจดัการกับปญหาอุปสรรคและอยูรอดไดในสถานการณที่ไมคาดคิดหรือสถานการณที่อาจทําใหองคกรเกิดความ

เสียหาย ดังน้ันการดําเนินการบริหารความเสี่ยงจึงมีประโยชน ดังน้ี  

 1. เปนสวนหน่ึงของหลกัการบรหิารกิจการบานเมืองที่ดี  

 2. ชวยสะทอนใหเห็นภาพรวมของความเสี่ยงตางๆ ทีส่าํคัญได 

 3. เปนเครือ่งมือทีส่ําคญัในการบรหิารจัดการ 

 4. ชวยใหการพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรพัยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธผิล 
 

โครงสรางการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Organization)  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ  กําหนดการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกรไว  2 ระดับ คือ ระดับ

มหาวิทยาลัย และระดับคณะ สถาบัน สํานัก ดังน้ี 

1. ระดับมหาวิทยาลัย รับผิดชอบโดย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประกอบดวย อธิการบดีเปนประธาน รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี คณบดี 
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ผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก เปนกรรมการดําเนินการภายใตนโยบายและการกํากับดูแลของอธิการบดี และสภา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

2. ระดับคณะ สํานัก สถาบัน  รับผิดชอบโดย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะ สํานัก สถาบัน หรือ

หนวยงานเทียบเทา ประกอบดวย คณบดีหรือผูอํานวยการ เปนประธาน ผูแทนสาขาวิชาหรือฝาย เปนกรรมการ

ดําเนินการภายใตการกํากับดูแลของคณบดี/ผูอํานวยการ 

 
 

โครงสรางการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Organization) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

สภามหาวิทยาลัย 

อธิการบดี 

คณะกรรมการตรวจเงิน

แผนดิน (ค.ต.ง.) 

คณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการ (ก.พ.ร.) 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและ 

การควบคุมภายใน 

คณะกรรมการดําเนินงานบริหารความเส่ียงและ 

การควบคุมภายใน 

คณบดี/ผูอํานวยการ 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ   

การควบคุมภายในคณะ/สถาบัน/สํานัก 

สํานักงานตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการพิจารณาผล         

การบริหารความเสี่ยง 
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นโยบายการบริหารความเสี่ยง 
 เพ่ือใหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีระบบในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
โดยการบริหารปจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดําเนินงานตางๆ เพ่ือลดมูลเหตุของแตละโอกาส          
ทีม่หาวิทยาลัยจะเกิดความเสียหายใหระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยูในระดับที่
ยอมรับได โดยคํานึงถึงการบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัยตามภารกิจหลักของสถาบันและยุทธศาสตรที่สําคัญ         
จึงกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังน้ี 

1. ใหมีการบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายในทั่วทั้งองคกรแบบบรูณาการกับการปฏิบัตงิานประจาํ  
โดยมีการจัดการอยางเปนระบบและตอเน่ือง 

2. ใหมีการกําหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เปนระบบมาตรฐานเดียวกัน  
ทั่วทัง้องคกร 

3. ใหมีการติดตามประเมินผลการบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มีการทบทวนและ 
ปรับปรุงอยางสมํ่าเสมอ 

4. ใหมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพ่ือการจัดการที่ดี 
5. ใหการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเปนสวนหน่ึงของการปฏิบัติงานตามปกติ 

 
แผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ พ.ศ. 2557-2560 

 

ปรัชญา 

ราชมงคลสวุรรณภูมริวมพลังสรางสรรค รวมคิด  รวมทาํ  รวมกิจกรรม 

เพ่ือการพัฒนาชุมชน  สังคม  ประเทศ  และนานาชาต ิ
 

ปณิธาน 

ผลิตบัณฑิตนักปฏบิัติที่เปนคนดี  มีความรู  รักสูงาน 
 

อัตลักษณนักศึกษา 

บัณฑิตนักปฏิบัติ 
 

เอกลักษณมหาวิทยาลยั 

แหลงเรียนรูทางวชิาชีพและเทคโนโลยี 
 

วิสัยทัศน 

มหาวทิยาลัยชั้นนําดานวิชาชีพและเทคโนโลยีเพ่ือชุมชน  สงัคม  ประเทศ  และนานาชาต ิ
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พันธกิจ 

1. การผลิตบัณฑิตทีมี่คุณภาพ 

2. การสรางงานวิจัยนวัตกรรม 

3. การบรกิารวชิาการสูสงัคมชุมชน 

4. การทาํนุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม อนรุักษธรรมชาติสิ่งแวดลอม 

5. บริหารจัดการทีท่ันสมัย และมีธรรมาภิบาล 
 

จุดเนนความเปนเลิศ 

อาหาร และพลงังาน 
 

คานิยมองคการ 

เปนคนดี มีความรู รักสูงาน 
 

สมรรถนะของบคุลากร 

1. ใฝรู 

2. มีความคิดเชิงระบบ 

3. สื่อสารอยางมีประสทิธภิาพ 

4. เปนมืออาชีพ  

5. จิตสาธารณะ 
 

สมรรถนะของนักศึกษา 

   P  = Personality and Ethic 

   I = Information and Data Based 

   V = Value Added 

   P = Presentation 
 

คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

1. ใฝรู (Self learning) หมายถงึ รักในความรู มุงมั่นแสวงหาความรู เพื่อแกปญหาและพัฒนาตนเอง 

2. มีความคิดเชิงระบบ (Systematic thinking) หมายถงึ การคิดพจิารณาสิ่งใดในลกัษณะและสามารถวิเคราะห     

   ความสมัพันธเชื่อมโยงกับองคประกอบยอยไดอยางครอบคลมุครบวงจร 

3. สื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ (Effective communication) หมายถงึ มีทักษะในการถายทอด นําเสนอขอมูลขาวสาร     

   รวมถึงความสามารถในการใชภาษาตางประเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร 
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4. เปนมืออาชีพ (Professional) หมายถึง มีความรูความเขาใจในศาสตรวิชาชีพเปนอยางดีมีทกัษะความชาํนาญใน 

   การปฏิบัติ และประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณวชิาชีพอยางเครงครัด 

5. จิตสาธารณะ (Public mind) หมายถึง การตระหนักรูและคํานึงถงึสวนรวมเปนจิตทีค่ิดสรางสรรค เปนกุศล และ  

   มุงทํากรรมดี เพื่อประโยชนตอสวนรวม 
 

พฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม 

1. มีความซื่อสัตย กตัญู 

2. มีเมตตา รูจักการเสียสละ 

3. มีสัมมาคารวะ ออนนอมถอมตน 

4. รักชาติ รักองคกร 

5. ดํารงตนอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
 

ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมิู  พ.ศ. 2557 – 2560 
 

ประเด็นยุทธศาสตร 
(Strategic Issues) 

เปาประสงค 
(Goals) 

กลยุทธหลัก  
(Strategy) 

1. พัฒนาการจัดการศึกษาใหมี
คุณภาพมาตรฐานในระดับชาติ
และนานาชาติ  

1. ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ    
(Hand-on) ดานวชิาชีพและ
เทคโนโลยีมีคุณภาพตรงความ
ตองการของตลาดแรงงาน ชุมชน 
สังคม ระดบัชาติ และนานาชาติ  

1. พัฒนาศักยภาพบัณฑิตใหรูจริง
ปฏบิัติได  
2. พัฒนาศักยภาพอาจารยให
เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
อุดมศกึษา  
3. พัฒนาหลักสูตรที่ไดมาตรฐาน
และทันสมัย  
4. พัฒนาระบบการจัดการเรียน
การสอนที่มีคุณภาพ  

2. สรางและพัฒนางานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค เพื่อพัฒนาชุมชน 
สังคมและประเทศชาติ  

2. งานวิจัยหรืองานสรางสรรค   
มีคุณภาพสามารถนําไปพัฒนา
ชุมชน สังคมใหเขมแข็งและเพ่ิม
ศักยภาพในการแขงขันแกธุรกิจ
อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม  

5. พัฒนางานวิจัยใหมีคุณภาพสูง  
6. ปรับทิศทางการวิจัยสูการวิจัย
เชิงบูรณาการ  
7 .  ส ง เส ริมสนับส นุนการนํ า
ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไป
เผยแพรหรือนําไปใชประโยชน  
8 .  ส ง เสริ มส นับส นุนการจั ด
ประชุมวิชาการ  
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ประเด็นยุทธศาสตร 
(Strategic Issues) 

เปาประสงค 
(Goals) 

กลยุทธหลัก  
(Strategy) 

3. ปรับปรงุและพัฒนาการ
ใหบรกิารวชิาการเพ่ือสราง    
ความเขมแข็งใหชุมชน สังคม 
และสรางรายไดใหกับ
มหาวทิยาลัย  

3. เปนแหลงใหบรกิารวชิาการ
และถายทอดเทคโนโลยีแกชมุชน
อยางตอเนื่องและยัง่ยืนเพ่ือให
ชุมชนเปนสงัคมฐานความรู 
(Knowledge Based Society) 
ที่มีความเขมแข็ง พ่ึงพาตนเองได 
และมีคุณภาพชีวิตที่ดขีึ้น   

9. สงเสรมิการเรียนรูในชมุชน 
และนาํเสนอองคความรูที่
มหาวทิยาลัยมคีวามเชี่ยวชาญ 
10. พัฒนาระบบและกลไก     
การบริหารจัดการการใหบริการ
ทางวชิาการใหเอื้ออํานวยตอ    
การสรางรายได  

4. สบืสานและทาํนุบาํรงุศลิป 
วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น 
และอนุรกัษสิง่แวดลอมใหเกิด
ความยั่งยืน  

4. บุคลากรและนักศึกษามี
ความรูความเขาใจและตระหนัก
ในคุณคาของศลิปวฒันธรรมไทย 
และสิง่แวดลอม 

11. สรางจิตสาํนึกใหเกิดความรัก 
ความภาคภูมิใจ เห็นคุณคาและ
ตระหนักในความสาํคญัของ
ศิลปวฒันธรรม และสิ่งแวดลอม  
12. สงเสรมิสนับสนุนให           
มีการบูรณาการการทาํนุบาํรุง
ศิลปวัฒนธรรมกบัพันธกิจอื่นๆ 

5. สนับสนุนและสงเสริมเพื่อให
นักศึกษามีพัฒนาการครบ 
ทุกดาน  

5. นักศึกษาเปนคนดี คนเกง 
และมีคุณลกัษณะที่พึงประสงค
ตามอัตลักษณของผูเรียน  

13. สงเสรมิการจัดกิจกรรม
นักศึกษาแบบรอบดานเพ่ือให
นักศึกษามีคุณลักษณะที่          
พึงประสงค  

6. พัฒนาคุณภาพของอาจารย
และบคุลากรสายสนบัสนุน 

6. อาจารยและบคุลากร      
สายสนับสนุนมีศกัยภาพใน    
การปฏิบัติงาน และมีขวัญ
กําลังใจในการปฏบิัติงาน  

14. พัฒนาศักยภาพของอาจารย
และบคุลากรสายสนับสนุน 
15. พัฒนาคุณภาพชวีิตของ
อาจารยและบคุลากร             
สายสนับสนุน 

7. บริหารจัดการมหาวทิยาลัย     
เชิงบรูณาการดวยหลัก 
ธรรมาภิบาล และปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีบุคลากร
เปนศูนยกลางในการบริหาร
จัดการ  

7. การบรหิารงานมหาวทิยาลัย     
มีประสิทธภิาพเปนไปตามหลกั
ธรรมาภิบาลและปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง  

16. พัฒนาระบบการบริหารและ
การติดตามทีม่ีประสทิธภิาพ 
17. สงเสริมการสรางภาพลักษณ
ของมหาวิทยาลัยใหเปนทีรู่จัก 
เปนที่ยอมรบัในระดับทองถิ่น 
ประเทศ และนานาชาติ  
18. การบรหิารงานการเงินและ
งบประมาณใหเกิดประโยชน
สูงสุด 
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ประเด็นยุทธศาสตร 
(Strategic Issues) 

เปาประสงค 
(Goals) 

กลยุทธหลัก  
(Strategy) 

19. พัฒนาดานกายภาพ และ
สภาพแวดลอมโดยใชแนวทาง 
Green & University 
20. นําเทคโนโลยีสารสนเทศ   
มาใชในการบรหิารจัดการ  

8. พัฒนามหาวิทยาลัยใหพรอม
กาวเขาสูระดับอาเซียน  

8. มหาวิทยาลัยมศีักยภาพ     
ในการเขาสูประชาคมอาเซียน  
 

21. การเขาสูประชาคมอาเซียน 
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บทท่ี 2 
 

แผนบริหารความเสีย่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2558 จัดทําขึ้นเพ่ือใหเปนไปตาม
กระบวนการการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน เพื่อควบคุมปจจัย กิจกรรม กระบวนการดําเนินงานที่จะ
เปนมูลเหตุของการเกิดความเสียหายใหอยูในระดับที่ยอมรับและควบคมุได เพื่อปองกันบรรเทาความรุนแรงที่จะเกิดขึ้น 
และเพ่ือใหการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยบรรลุเปาหมายตามพันธกิจ โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในของปงบประมาณที่ผานมา ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบันของป
การศึกษาที่ผานมา และแผนบริหารความเสี่ยงของหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย  

สาระสาํคัญของแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจาํปงบประมาณ     
พ.ศ. 2558  จาํนวน 11  เรื่อง  ดังนี ้

ความเสี่ยงเชงินโยบาย ยุทธศาสตร กลยุทธของมหาวิทยาลัย  จํานวน  6  เรื่อง  
1. หลักสูตรไมผานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจาํปการศึกษา 2557   
2. จาํนวนผูสมัครและรับเขาศกึษาในมหาวิทยาลัยไมเปนไปตามแผนการรับนักศึกษา  
3. บัณฑิตมีงานทาํหรือประกอบอาชพีอิสระในหนึ่งปมแีนวโนมลดลง  
4. จาํนวนงานวิจัยหรอืงานสรางสรรคที่ตีพมิพเผยแพรระดบัชาติหรือนานาชาติ และการนําไปใช 

              ประโยชนตํ่ากวาเปาหมาย  

     4.1 จาํนวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรระดับชาติหรือนานาชาติไมเปนไปตาม 

                             คาเปาหมาย  

             4.2 จาํนวนงานวิจัยการนําไปใชประโยชนไมเปนไปตามคาเปาหมาย5. คุณวุฒแิละตําแหนง 

                  ทางวชิาการของคณาจารยตํ่ากวาเกณฑที่ สกอ. กําหนด  
 

ความเสี่ยงเชงิการปฏบิัติงาน  จํานวน  4  เรื่อง  
6. ผลการเบิกจายงบประมาณแผนดินลาชาไมเปนไปตามแผนที่กาํหนดไว  
7. เกิดความเสียหายในชวีิตและทรพัยสินจากการเดินทางไปราชการโดยยานพาหนะของมหาวิทยาลัย 
8. เกิดความเสียหายในชวีิตและทรพัยสินและการเสื่อมเสียชือ่เสียงจากสาเหตุการทะเลาะววิาทของ 
   นักศึกษา 
9. ระบบเครือขายไมสามารถใชงานได รวมทัง้ระบบขอมูลสารสนเทศไดรับความเสียหาย  

ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก  จํานวน  1  เร่ือง  
10. เกิดความเสียหายในชีวิตและทรัพยสินจากอุบัติภัย และอัคคีภัย  

 

การจัดสรรงบประมาณ ประจาํป พ.ศ. 2558 สาํหรบัการดาํเนินการแกไข/ลด/ควบคมุความเสี่ยง มีจาํนวนรวม
ทั้งสิ้น  12,205,420.- บาท  



 
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนบริหารความเสี่ยง 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภูม ิ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

มีการจัดการความเสีย่ง  จาํนวน  11 เรื่อง 

งบประมาณ  12,205,420-  บาท 

1. ความเส่ียงเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร กลยุทธของมหาวิทยาลัย จํานวน  6  เรื่อง  

2. ความเส่ียงเชิงการปฏิบัติงาน  จํานวน  4  เรื่อง  

3. ความเส่ียงจากเหตุการณภายนอก  จํานวน 1 เรื่อง  
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 แบบ บส.2 
แผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ลําดับ 
ท่ี 

 
ความเสี่ยง 

(2.1) 

การจัดการความเสี่ยง 

กําหนดเสร็จ งบประมาณ 
ผูกํากับติดตาม 
(เบอรติดตอ) 

ผูรับผิดชอบ 
(เบอรติดตอ) 

กลยุทธการจัดการ 
(4.1) 

ตัวช้ีวัดความเสี่ยง 
(4.2) 

มาตรการ/กระบวนการ/โครงการ/กิจกรรม 
(4.3) 

ความเส่ียงเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร กลยุทธของมหาวิทยาลัย 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพมาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติ 

1 หลักสูตรไมผานการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
ประจําปการศึกษา 

2557 

Prevent (Treat) 
ลดโอกาสท่ีจะเกิด 
ใหนอยลง 

ผลการประเมิน
ระดับหลักสูตร 
องคประกอบท่ี 1 
ตัวบงช้ีที่ 1.1.  

ไมผานเกณฑ 
การประเมิน 

สาเหตุ 
1. สกอ. กําหนดเกณฑการประเมินคุณภาพ
ภายใน ปการศึกษา 2557 ประกาศเมื่อ
ธันวาคม 2557 ซึ่งเปนหลักเกณฑใหม และ

ประเมินลึกในระดับหลักสูตร  
2. ผูบริหารใหมและอาจารยประจําหลักสูตร
ยังไมเขาใจเกณฑใหม 
3. อาจารยประจําหลักสูตรมีระยะเวลาการ
เตรียมความพรอมรับการตรวจประเมินไม
เพียงพอ 

  รองอธิการบดี 
(อ.พงศวิทย   
วุฒิวิริยะ)/ 
ผูชวยอธกิารบดี 

(ผศ.กฤษฎี   
สุขฉายี) 

ผูอํานวยการ 
สํานักคุณภาพ 
การศึกษา 
 

    มาตรการ 
1. จัดทําแผนดําเนินการดานการบริหารและ
พัฒนาหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ.  
2. ใหผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรูและประสบการณ 
ในการตรวจประเมินตามเกณฑใหมมาใหความรู 
3. ระดมสมองเพ่ือหาขอสรุปในการหา
หลักฐานประกอบการประเมินตามเกณฑใหม 
4. แลกเปล่ียนเรียนรูระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของแตละหลักสูตร 
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ลําดับ 
ท่ี 

 
ความเสี่ยง 

(2.1) 

การจัดการความเสี่ยง 

กําหนดเสร็จ งบประมาณ 
ผูกํากับติดตาม 
(เบอรติดตอ) 

ผูรับผิดชอบ 
(เบอรติดตอ) 

กลยุทธการจัดการ 
(4.1) 

ตัวช้ีวัดความเสี่ยง 
(4.2) 

มาตรการ/กระบวนการ/โครงการ/กิจกรรม 
(4.3) 

    5. ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
เทอมละ 2 คร้ัง เพ่ือรายงานปญหาและ 
อุปสรรคจุดออนของหลักสูตรเพ่ือหารือและ 
รับขอเสนอแนะจากกรรมการเพ่ือพัฒนา 
การจัดการเรียนการสอนสูกรอบมาตรฐาน
ของ สมศ. และ สกอ. 
6. ประชุมเพื่อศึกษาเกณฑในการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของ สกอ.และ   

สมศ. ที่มีการเปล่ียนแปลงและปฏิบัติตาม
เกณฑตรวจประเมิน เพื่อเตรียมความพรอม  
ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาให
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานไมนอยกวา 3 คร้ัง
ตอปการศึกษา (รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 
12 เดือน) 

7. ดําเนินการตามแผนงานดานการบริหาร
และพัฒนาหลักสูตรฯ โดยเนนกระบวนการ 

    

    ทํางานแบบกลุม/ทีม เปดโอกาสใหหัวหนา
สาขาวิชา และบุคลากรสายวิชาการได
ออกแบบการทํางาน 
  - แตงต้ังคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
  -แตงตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการ    
   หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
   ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) 
  -จัดทําโครงการบริหารพัฒนาหลักสูตร 
8. ดําเนินการติดตามตรวจสอบประเมินผล 
การดําเนินงาน   
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ลําดับ 
ท่ี 

 
ความเสี่ยง 

(2.1) 

การจัดการความเสี่ยง 

กําหนดเสร็จ งบประมาณ 
ผูกํากับติดตาม 
(เบอรติดตอ) 

ผูรับผิดชอบ 
(เบอรติดตอ) 

กลยุทธการจัดการ 
(4.1) 

ตัวช้ีวัดความเสี่ยง 
(4.2) 

มาตรการ/กระบวนการ/โครงการ/กิจกรรม 
(4.3) 

    9. ประเมินผลงานดานการบริหารหลักสูตร   
โดยนําจดุออนมาพัฒนาพรอมทั้งปรับปรุง และ
นําจุดแข็งมาพัฒนาและจดัทําแผนโครงสราง
การบริหารหลักสูตรในหลักสตูรตอๆ ไป 

    

 

   โครงการ/กิจกรรม 
1. จัดอบรมสรางความรูความเขาใจในเกณฑ
การประเมินคุณภาพภายใน ฉบับ ประจําป
การศึกษา ใหผูเกี่ยวของทุกระดับ  

 
เดือนมิถุนายน

2558 

 
40,400- 

 

  

 
   2. จัดอบรมผูตรวจประเมินคุณภาพภายใน 

ตามเกณฑการประเมินคุณภาพปการศึกษา 
2557 หลักสูตร 1 และหลักสูตร 2  

เดือนมิถุนายน 
- กรกฎาคม  

2558 

229,500- 
 

  

 

   3. ประชาสัมพันธและแจงขอมูลขาวสาร

ดานการประกันคุณภาพใหหนวยงานใน

สังกัดอยางตอเนื่อง 

เดือนมกราคม 

2558 

 

70,000- 

 

  

 
   4. จัดทีมงานลงพ้ืนที่ ทุกคณะ ทุกสาขาวิชา 

เพ่ือตรวจสอบการบริหารหลักสูตรตาม
เกณฑองคประกอบท่ี 1.1  

เดือนมีนาคม
2558 

 

39,800-   

 

   5. จัดทําแผนประกันคุณภาพและ

แผนพัฒนาคุณภาพ ท่ีกําหนดแนวปฏิบัติ
และผูรับผิดชอบที่ชัดเจน  

เดือนเมษายน

2558 
 

-   

 

   6. จัดทําแบบรายงานการประเมินตนเอง   
ท้ังระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับ
สถาบัน เพื่อใหหนวยงานใชเปนแนวทางใน
การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง  
 

เดือนเมษายน
2558 

 

- 
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ลําดับ 
ท่ี 

 
ความเสี่ยง 

(2.1) 

การจัดการความเสี่ยง 

กําหนดเสร็จ งบประมาณ 
ผูกํากับติดตาม 
(เบอรติดตอ) 

ผูรับผิดชอบ 
(เบอรติดตอ) 

กลยุทธการจัดการ 
(4.1) 

ตัวช้ีวัดความเสี่ยง 
(4.2) 

มาตรการ/กระบวนการ/โครงการ/กิจกรรม 
(4.3) 

 

   7. ปรับปรุงมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ท่ีสําคัญ เพ่ือใหกระบวนการปฏิบัติงานมีผล

การดําเนินงานบรรลุเปาหมายของหนวยงาน

และตอบเกณฑการประเมินรายตัวบงช้ีของ

การประกันคุณภาพ  

เดือนพฤศจิกายน

2557 

 

146,200- 

 

  

2 จํานวนผูสมัครและรับเขา
ศึกษาในมหาวิทยาลัยไม
เปนไปตามแผนการรับ
นักศกึษา 

Prevent (Treat) 
ลดโอกาสท่ีจะเกิด 
ใหนอยลง 

รอยละของนักศึกษา
ที่เขาศึกษา ตอ
จํานวนนกัศึกษา
ตามแผนการรับ 

สาเหตุ 
1. การประชาสัมพันธยังไมถึงกลุมเปาหมาย  
2. บุคลากรที่รับผิดชอบดานการแนะแนวของ
คณะขาดทักษะการแนะแนวการศึกษาตอ 

  รองอธิการบดี 
(อ.พงศวิทย   
วุฒิวิริยะ)/ 
ผูชวยอธกิารบดี 

1. ผูปฏิบัติงาน
ประชาสัมพันธ/
แนะแนวการศึกษา 
2. คณบดีทุกคณะ 

   นักศึกษาตํ่ากวา
เปาหมาย 

3. หลักสูตรไมนาสนใจ 
4. เปาหมายตามแผนไมสอดคลองกับ 
สถานการณจริงในปจจุบัน 

  (ผศ.ทรงวิทย  
เจริญกิจธนลาภ) 

3. ผูอํานวยการ
กองกลาง 
 

    มาตรการ 

1. มหาวิทยาลัยทําการสํารวจความตองการ

ศึกษาตอและหลักสูตรตรงกับความตองการ

ของนักศึกษาหรือไม  

2. จัดทําแผนประชาสัมพันธและดําเนินการ

ตามแผนทําใหมหาวิทยาลัย มีช่ือเสียงเปนท่ี

ยอมรับของสังคม ชุมชน และตลาดแรงงาน 

3. วิเคราะหขอมูลนักศึกษาเพ่ือเปนฐานขอมูล 

ในการประชาสัมพันธ 

4. ปรับปรุงแผนการประชาสัมพันธมหาวิทยาลัย

รูปแบบใหม 

5. เขารวมแนะนําหลักสูตรในโครงการตลาด 

    



หนา    25 
 

ลําดับ 
ท่ี 

 
ความเสี่ยง 

(2.1) 

การจัดการความเสี่ยง 

กําหนดเสร็จ งบประมาณ 
ผูกํากับติดตาม 
(เบอรติดตอ) 

ผูรับผิดชอบ 
(เบอรติดตอ) 

กลยุทธการจัดการ 
(4.1) 

ตัวช้ีวัดความเสี่ยง 
(4.2) 

มาตรการ/กระบวนการ/โครงการ/กิจกรรม 
(4.3) 

    นัดหลักสูตร จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา  

6. จัดโครงการ Open house  

7. จัดโครงการแนะแนวถึงถิ่น 

8. ปรับปรุงและสรางหลักสูตรใหนาสนใจ 
สอดคลองกับสถานการณความตองการของ
ผูเรียนและตลาดแรงงาน 

    

    9. ปรับแผนการรับนักศึกษาใหสอดคลองกับ
สถานการณในปจจุบนั  
10. ทําใหมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงเปนที่
ยอมรับของสังคม ชุมชน และตลาดแรงงาน 
11. ใหโควตารับเขาศึกษาตอกับโรงเรียนใน
เขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและพ้ืนท่ี

ใกลเคียง เชน เรียนดี กีฬา ความสามารถ
พิเศษดานอื่น  ๆ
12. เชิญรุนพี่หรือศิษยเกาท่ีประสบการณ
ความสําเร็จรวมออกแนะแนวกับทีมแนะแนว
ของมหาวิทยาลัย เพื่อสรางแรงจูงใจในการ
เขาศึกษาตอ  
13. จัดทําโครงการเถาแกนอยโดยรวมมือกับ
ศิษยเกาหรือกรมสรรพกร (หมอภาษี) มาสอน
วิธีการทําบัญชีและสามารถเสียภาษีไดถูกตอง
เพ่ือฝกใหนักศึกษาเปนนักปฏิบัติไดจริง 
 

 

    



หนา    26 
 

ลําดับ 
ท่ี 

 
ความเสี่ยง 

(2.1) 

การจัดการความเสี่ยง 

กําหนดเสร็จ งบประมาณ 
ผูกํากับติดตาม 
(เบอรติดตอ) 

ผูรับผิดชอบ 
(เบอรติดตอ) 

กลยุทธการจัดการ 
(4.1) 

ตัวช้ีวัดความเสี่ยง 
(4.2) 

มาตรการ/กระบวนการ/โครงการ/กิจกรรม 
(4.3) 

    โครงการ/กิจกรรม 
1. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรางเครือขาย
แนะแนวประชาสัมพันธ“ศึกษาอาเซียน” ใน
ระดับมัธยมศึกษามุงสูราชมงคลสุวรรณภูมิ”  

 
เดือนมกราคม

2558 
 

 
30,000- 

 

  

    2. โครงการฝกอบรมแกนนําอาจารย/
นักศึกษาเพ่ือแนะแนวการเขาศึกษาตอใน 
มทร.สุวรรณภูมิ  

เดือนสิงหาคม
2558 

 

17,790- 
 

  

    3. โครงการสัมมนา “แนวทางการเขา 

ศึกษาตอใน มทร.สุวรรณภูม”ิ  

เดือนกรกฎาคม

2558 

80,000- 

 

  

    4. โครงการสรางเครือขายแนะแนวในระดับ
มัธยมศึกษามุงสูราชมงคล”  

เดือนพฤศจิกายน
2557  

- สิงหาคม  
2558 

155,510- 
 

  

3 บัณฑิตมีงานทําหรือ

ประกอบอาชีพอิสระใน
หนึ่งปมีแนวโนมลดลง 

Prevent (Treat) 

ลดโอกาสท่ีจะเกิด 
ใหนอยลง 

รอยละของบัณฑิต 

ที่มีงานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ
ในหนึ่งปตํ่ากวา 
ปกอน 

สาเหตุ 
1. ระบบและกระบวนการท่ีใชในการติดตาม
ขอมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิตมีผลตอ 
คาเปาหมายรอยละการไดงานทําของบัณฑิต 
2. บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาบางหลักสูตรอาจ
ไมตรงตามความตองการของสถานประกอบการ 
3. บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาขาดสมรรถนะ
ดานภาษาอังกฤษและมีทักษะการปฏิบัติทาง
วิชาชีพไมเพียงพอ  

  รองอธิการบดี 

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

1. คณบดีทุกคณะ 

2. ผูอํานวยการ
สํานักสงเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 
3. ผูอํานวยการกอง 

    มาตรการ 
1. จัดใหมีการเรียนการสอนปรับพ้ืนฐาน

ภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษาใหมกอนเปด
ภาคเรียนแรก 

   พัฒนานักศกึษา 



หนา    27 
 

ลําดับ 
ท่ี 

 
ความเสี่ยง 

(2.1) 

การจัดการความเสี่ยง 

กําหนดเสร็จ งบประมาณ 
ผูกํากับติดตาม 
(เบอรติดตอ) 

ผูรับผิดชอบ 
(เบอรติดตอ) 

กลยุทธการจัดการ 
(4.1) 

ตัวช้ีวัดความเสี่ยง 
(4.2) 

มาตรการ/กระบวนการ/โครงการ/กิจกรรม 
(4.3) 

    2. นําผลการประเมินการจัดการเรียน    
การสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษมาวิเคราะห 
และปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ 
3. จัดกจิกรรมเสริมหลักสูตรโดยเฉพาะการ
เสริมทักษะการใชภาษาอังกฤษ ในทุกคณะ 

    

    4. จัดต้ังศูนยการเรียนรูและปฏิบัติการ
ภาคสนาม เพ่ือเปนสถานท่ีฝกปฏิบัติงานเสริม

ใหกับนกัศึกษา (Teaching Factory Concept) 
5. นําผลการประเมินการจัดการเรียนการ
สอนในรายวิชาชีพมาวิเคราะหและปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอน 
6. สรางความรวมมือกับสถานประกอบการ
ในการเปนแหลงฝกทักษะการปฏิบัติงาน

ใหกับนักศึกษา 
7. กําหนดนโยบายใหทุกคณะมีกิจกรรม
สรางความพรอมใหนักศึกษาเขารวมแขงขัน
ทางวิชาการท้ังระดับชาติและนานาชาติใน
สาขาวิชาชีพท่ีศึกษา และกําหนดใหมีการ
แขงขันทุกสาขาวิชาทุกป 
8. สรางความรวมมือกับสถานประกอบการ
แลกเปลี่ยนบุคลากรระหวางกัน (สงบุคลากร
ใหมาฝงตัวอยูในมหาวิทยาลัย) 
9. จัดใหมีระบบบริหารกิจกรรมเสริม
หลักสูตร มี Portfolio บันทึกการเขารวม
กิจกรรมดานตางๆ ใหกับนักศึกษา 

    



หนา    28 
 

ลําดับ 
ท่ี 

 
ความเสี่ยง 

(2.1) 

การจัดการความเสี่ยง 

กําหนดเสร็จ งบประมาณ 
ผูกํากับติดตาม 
(เบอรติดตอ) 

ผูรับผิดชอบ 
(เบอรติดตอ) 

กลยุทธการจัดการ 
(4.1) 

ตัวช้ีวัดความเสี่ยง 
(4.2) 

มาตรการ/กระบวนการ/โครงการ/กิจกรรม 
(4.3) 

    10. รวมมือกับสถานประกอบการหรือ
ตลาดแรงงานผลิตนักศึกษาใหตรงตาม 
ความตองการของสถานประกอบการหรือ
ตลาดแรงงาน 
11.  มหาวิทยาลัยชวยบัณฑติจบใหมหาแหลงสมัคร
งานเพื่อใหไดงานทําภายใน 1 ป  
12. ปรับหลักสูตรการเรียนการสอนเปน

ภาคปฏิบัติมากข้ึน เพ่ือนักศึกษาสามารถ
ปฏิบัติไดจริง 

    

    โครงการ/กิจกรรม 
1. โครงการความรวมมือการทดสอบฝมือชาง 
ของนักศึกษากับสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน   

 
เดือนพฤษภาคม 

2558 

 
5,000- 

  

    2. โครงการเสริมสมรรถนะและทดสอบ
ความรูดานไอที  

เดือนมกราคม 
- มีนาคม  

2558 

141,420-   

    3. โครงการสรางเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
ภาวะผูนําและความพอเพียงเพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิต  

เดือนเมษายน 
2558 

346,600-  
 

  

    4. โครงการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพแก

นักศึกษา  

เดือนเมษายน

2558 

258,000-  

 

  

    5. โครงการศึกษาดูงานระบบการผลิต 
ผลิตภัณฑในสถานประกอบการ  

เดือนพฤษภาคม
2558 

13,000-  
 

  

    6. โครงการศึกษาดูงานในภาคอุตสาหกรรม
แมพิมพ  

เดือนพฤษภาคม
2558 

13,000- 
 

  

    7. โครงการจัดต้ังศูนย Lab VIEW  VIEW  

Academy  

เดือนกรกฎาคม

2558 

1,539,600-  

 

  



หนา    29 
 

ลําดับ 
ท่ี 

 
ความเสี่ยง 

(2.1) 

การจัดการความเสี่ยง 

กําหนดเสร็จ งบประมาณ 
ผูกํากับติดตาม 
(เบอรติดตอ) 

ผูรับผิดชอบ 
(เบอรติดตอ) 

กลยุทธการจัดการ 
(4.1) 

ตัวช้ีวัดความเสี่ยง 
(4.2) 

มาตรการ/กระบวนการ/โครงการ/กิจกรรม 
(4.3) 

    8. โครงการภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาสหกจิ 
(Communicative English for Co-Operative)  

เดือนพฤษภาคม
2558 

29,100-  
 

  

    9. โครงการเตรียมความพรอมสหกิจ
ตางประเทศดานภาษา พัฒนาบัณฑิตนัก
ปฏิบัติที่มีคุณภาพสูความเปนสากล  

เดือนมกราคม 
- สิงหาคม  

2558 

50,000-  
 

  

    10. โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
  

เดือนมีนาคม 
2558 

32,780- 
 

  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 สรางและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพ่ือพัฒนาชุมชนสังคม และประเทศชาติ 

4 จํานวนงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคที่ตีพิมพ
เผยแพรระดับชาติหรือนา
นามชาติ และการนําไปใช
ประโยชนตํ่ากวา
เปาหมาย  
  4.1 จํานวนงานวิจัยหรือ

งานสรางสรรคท่ีตีพิมพ
เผยแพรระดับชาติหรือ 

Prevent (Treat) 

ลดโอกาสท่ีจะเกิด 
ใหนอยลง 

จํานวนงานวิจัยหรือ

งานสรางสรรคที่
ตีพิมพเผยแพร
ระดับชาติหรือ
นานาชาติต่ํากวา 
100 ผลงาน จํานวน
งานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคท่ีนําไปใช 

สาเหตุ 

1. อาจารยและนักวิจยัขาดทักษะการเขียน
บทความวิจัยเพื่อตีพิมพ เผยแพร 
2. โจทยวิจัยไมไดมาจากแหลงของปญหาที่แทจริง 
3. งบประมาณในการพัฒนาและจัดหา
ฐานขอมูลผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยที่
เปนแนวทางในการพัฒนาใหมีการตีพิมพ

เผยแพรหรือนําไปใชประโยชนมีจํากัด 

  รองอธิการบดี 

(รศ.ระวีวรรณ 
สุวรรณศร) 

1. ผูอํานวยการ

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
2. คณบดีทุกคณะ 
 

 นานาชาติไมเปนไปตาม
คาเปาหมาย  
  4.2 จํานวนงานวิจัย
การนําไปใชประโยชนไม
เปนไปตามคาเปาหมาย 

 ประโยชนต่ํากวา  
50 ผลงาน 

มาตรการ 
1. สรางแรงจูงใจและกระตุนใหนักวจิัยหา
แหลงตีพิมพผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ
และอยูในฐานขอมูลสากล 
2. สงเสริมใหนักวิจัยทํางานรวมกันเปนทีม
เพ่ือผลงานวิจัยท่ีสามารถตีพิมพเผยแพร 
ระดับนานาชาติและอยูในฐานขอมูลสากล 
3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการใหความรูเกี่ยวกับ
กระบวนการและเทคนิคการจัดเตรียม
ผลงานวิจัย (ตนฉบับ) เพ่ือตีพิมพเผยแพร 

    



หนา    30 
 

ลําดับ 
ท่ี 

 
ความเสี่ยง 

(2.1) 

การจัดการความเสี่ยง 

กําหนดเสร็จ งบประมาณ 
ผูกํากับติดตาม 
(เบอรติดตอ) 

ผูรับผิดชอบ 
(เบอรติดตอ) 

กลยุทธการจัดการ 
(4.1) 

ตัวช้ีวัดความเสี่ยง 
(4.2) 

มาตรการ/กระบวนการ/โครงการ/กิจกรรม 
(4.3) 

    ระดับนานาชาต ิระดับชาติ และอยูใน
ฐานขอมูลสากล 
4. กําหนดใหหัวขอการวิจัยมาจากปญหา 
ของสังคม ชุมชน และภาคอุตสาหกรรม 
เพ่ือใหผลงานวิจัยไดนําไปใชประโยชนและ
แกปญหาใหสังคม ชุมชน และ
ภาคอุตสาหกรรมไดจริง 

    

    5. ใหหนวยงานที่เกี่ยวของดานการวิจัยสรางระบบ

ในการกํากับติดตามผลงานวิจัยมารวบรวมไว  
6. สรางระบบฐานขอมูลงานวิจยัของ
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. สนับสนนุการตีพิมพและเผยแพรผลงานวิจัย 
/ผลงานสรางสรรคของบุคลากร   

 
- 

 
20,000- 

 

  



หนา    31 
 

ลําดับ 
ท่ี 

 
ความเสี่ยง 

(2.1) 

การจัดการความเสี่ยง 

กําหนดเสร็จ งบประมาณ 
ผูกํากับติดตาม 
(เบอรติดตอ) 

ผูรับผิดชอบ 
(เบอรติดตอ) 

กลยุทธการจัดการ 
(4.1) 

ตัวช้ีวัดความเสี่ยง 
(4.2) 

มาตรการ/กระบวนการ/โครงการ/กิจกรรม 
(4.3) 

    2. โครงการสังเคราะหนักวิจยัดีเดนในแตละ
แขนงเพื่อประกาศเกียรติคุณ ประจําป
งบประมาณ 2558  

เดือนพฤษภาคม
2558 

 

30,000- 
 

  

    3. โครงการนักวิจยัพี่เลี้ยง  
 

เดือนกรกฎาคม
2558 

62,370-   

    4. โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพนักวิจยั  

เดือนมกราคม
2558 

41,400-  
 

  

     เดือนมิถุนายน

2558 

46,600- 

 

  

    5. โครงการพัฒนาศักยภาพนักวจิัย 
เชิงบูรณาการ  

เดือนมิถุนายน
2558 

227,100- 
 

  

    6. โครงการจัดการความรู และเผยแพร
ผลงานวิจัย  

เดือนมกราคม 
-มิถุนายน 

2558 

300,000- 
 

  

    7. โครงการจัดทําวารสารวิชาการ  
มทร.สุวรรณภูม ิ 

เดือนกุมภาพันธ
2558 

249,600-  
 

  

    8. โปรแกรมระบบฐานขอมูลเพ่ือบริหาร
จัดการงานวิจัยของ มทรส.ระยะท่ี 2  

เดือนพฤษภาคม
2558 

340,000-  
 

  

    9. โครงการพัฒนาโจทยวิจัยเชิงบูรณาการ

โดยเนนผูใชประโยชนเปนสําคัญ  

 

 

 

 

 

เดือนเมษายน

2558 

200,000-  

 

  



หนา    32 
 

ลําดับ 
ท่ี 

 
ความเสี่ยง 

(2.1) 

การจัดการความเสี่ยง 

กําหนดเสร็จ งบประมาณ 
ผูกํากับติดตาม 
(เบอรติดตอ) 

ผูรับผิดชอบ 
(เบอรติดตอ) 

กลยุทธการจัดการ 
(4.1) 

ตัวช้ีวัดความเสี่ยง 
(4.2) 

มาตรการ/กระบวนการ/โครงการ/กิจกรรม 
(4.3) 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 พัฒนาคุณภาพของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 

5 คุณวุฒิและตําแหนง 

ทางวิชาการของ

คณาจารยตํ่ากวาเกณฑ

ท่ี สกอ. กําหนด 

Prevent ลดโอกาสท่ี

จะเกิดความเสี่ยงให

นอยลง 

 

อาจารยท่ีมีคุณวุฒิ

ปริญญาเอก และ 

อาจารยท่ีมีตําแหนง

ทางวิชาการ ผศ.  

ขึ้นไป ตํ่ากวา 

รอยละ 30  

สาเหตุ 

1. มหาวิทยาลัยต้ังมาตั้งแตป 2548 มีอายุ 10 

ป การพัฒนาบุคลากรยังพัฒนาไดไมทันตาม

เกณฑที่ สกอ. กําหนด 

2. อาจารยคุณวุฒปิริญญาเอกและอาจารยท่ี

ดํารงตําแหนงทางวิชาการเกษียณอายุราชการไป 
3. บุคคลที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกไมมาสมัคร
เม่ือประกาศการสรรหา 

4. บางสาขาวิชาขาดบุคลากรที่มีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกเขามาทดแทนบุคลากรท่ีเกษียณ

ราชการออกไป 

  รองอธิการบดี 

(รศ.ดร.สุรชัย 

มัจฉาชีพ)/ 

(อ.พงศวิทย   

วุฒิวิริยะ) 

 

1. คณบดีทุกคณะ 

2. ผูอํานวยการ

กองบริหารงาน

บุคคล 

 

    มาตรการ 

1. พัฒนาบุคลากรสายวิชาการสูตําแหนงทาง

วิชาการท่ีสูงขึ้น โดยใชมาตรการเสริมแรงจูงใจ 

    

    2. ทบทวนเกณฑการพิจารณาการอนุญาตให

ศึกษาตอใหเหมาะสมกับกลุมบุคลากรสาย

วิชาการโดยมีความยืดหยุนผลงานเพ่ือขอ

กําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

3. จัดอบรมแนวทางการทําผลงานทางวิชาการ

ใหกับบุคลากรที่ตองการและติดตามผลใหมีการ

สงผลงานทางวิชาการภายในที่กําหนด 

4. เสริมแรงจูงใจโดยมาตรการตางๆ เพ่ือให 

    



หนา    33 
 

ลําดับ 
ท่ี 

 
ความเสี่ยง 

(2.1) 

การจัดการความเสี่ยง 

กําหนดเสร็จ งบประมาณ 
ผูกํากับติดตาม 
(เบอรติดตอ) 

ผูรับผิดชอบ 
(เบอรติดตอ) 

กลยุทธการจัดการ 
(4.1) 

ตัวช้ีวัดความเสี่ยง 
(4.2) 

มาตรการ/กระบวนการ/โครงการ/กิจกรรม 
(4.3) 

    บุคลากรสายวิชาการพัฒนาคุณวุฒิและ

ตําแหนงทางวิชาการ 

5. จางผูเกษียณอายุราชการท่ีมีตําแหนงทาง
วิชาการและคุณวุฒิปริญญาเอกมาเปน
อาจารยประจํา 

    

    โครงการ/กิจกรรม 
1. โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนางานวิชาการ “การเขียนผลงานวิชาการ
เพ่ือขอกําหนดตําแหนง”  

 
เดือนพฤษภาคม

2558 

 
43,080- 

 

  

    2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาย
วิชาการ  

เดือนเมษายน
2558 

406,000- 
 

  

     เดือนพฤษภาคม
2558 

147,500- 
 

  

    3. โครงการผลิตผลงานเพื่อขอตําแหนงทาง
วิชาการ  

เดือนเมษายน
2558 

15,000- 
 

  

    4. โครงการสงเสริมการทําผลงานทาง
วิชาการ  

เดือนมิถุนายน
2558 

130,000- 
 

  

    5. โครงการศึกษาดูงานดานวิชาชีพอาจารย 
 
 
 
 
 

 
 
 

เดือนมิถุนายน
2558 

779,680-   



หนา    34 
 

ลําดับ 
ท่ี 

 
ความเสี่ยง 

(2.1) 

การจัดการความเสี่ยง 

กําหนดเสร็จ งบประมาณ 
ผูกํากับติดตาม 
(เบอรติดตอ) 

ผูรับผิดชอบ 
(เบอรติดตอ) 

กลยุทธการจัดการ 
(4.1) 

ตัวช้ีวัดความเสี่ยง 
(4.2) 

มาตรการ/กระบวนการ/โครงการ/กิจกรรม 
(4.3) 

ความเส่ียงเชิงการปฏิบัติงาน 

6 ผลการเบิกจาย

งบประมาณแผนดิน
ลาชาไมเปนไปตามแผน
ท่ีกําหนดไว 
 

Prevent (Treat) 

ลดโอกาสท่ีจะเกิด 
ใหนอยลง 

รอยละของการ

เบิกจายงบประมาณ
ในภาพรวม ต่ํากวา
รอยละ 96 

สาเหตุ 

1. การดําเนินโครงการ/กิจกรรมลาชากวา 
ท่ีกําหนด 
2. บุคลากรไมเขาใจ แนวทางการเบิกจาย
งบประมาณ 

  รองอธิการบดี 

(รศ.ดร.สุรชัย 
มัจฉาชีพ)/ 
(ผศ.สุวิทย  วงษยืน) 

1. ผูอํานวยการ 

กองนโยบายและ
แผน 
 

    3. มีการเปล่ียนแปลงรูปแบบรายการ
ภายหลังไดรับจัดสรรงบประมาณ   
4. การไดรับจัดสรรงบประมาณลาชากวาท่ี
กําหนดไวในแผนการดําเนินงาน  

   2. ผูอํานวยการ 
กองคลัง 

    มาตรการ 

1. เตรียมดําเนินการไวลวงหนา โดยเฉพาะ 

งบลงทุน ใหมีเอกสารท่ีจําเปนพรอมและสมบูรณ

ต้ังแตขอต้ังงบประมาณ 

2. ทบทวนระบบการเสนอของบประมาณ 
3. แตงต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการเสนอ
ของบประมาณในแตละพันธกจิหลัก และ

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 

    

    4. จัดทําแผนงานกําหนดการเสนอขอ
งบประมาณและพิจารณางบประมาณแจงทุก
หนวยงานและดําเนินการตามแผนงาน 
5. นําผลการดําเนินงานเบิกจายงบประมาณมา
เปนเกณฑในการจัดสรรงบประมาณปตอไป 
6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีมาใชในการกํากับ
ติดตามการดําเนินงานและการเบิกจายงบประมาณ 

    



หนา    35 
 

ลําดับ 
ท่ี 

 
ความเสี่ยง 

(2.1) 

การจัดการความเสี่ยง 

กําหนดเสร็จ งบประมาณ 
ผูกํากับติดตาม 
(เบอรติดตอ) 

ผูรับผิดชอบ 
(เบอรติดตอ) 

กลยุทธการจัดการ 
(4.1) 

ตัวช้ีวัดความเสี่ยง 
(4.2) 

มาตรการ/กระบวนการ/โครงการ/กิจกรรม 
(4.3) 

    7. ประชุมใหความรูความเขาใจแกบุคลากร
ท่ีเกี่ยวของ 
8. กํากับติดตามการดําเนินงานและรายงาน
ตอมหาวิทยาลัยเปนระยะ 
9. ดําเนินการเสนอขอปรับแผนการ
ดําเนินการใชจายงบประมาณของหนวยงาน 

    

    โครงการ/กิจกรรม 
1. โครงการฝกอบรมปฏิบัติการหลักสูตร 

การจัดทําแผนงาน/โครงการและการ
วางแผนงบประมาณ และโครงการฝกอบรม
หลักสูตรการติดตามประเมินผล  

 
เดือนมีนาคม

2558 
 

 
140,000- 

 

  

    2. โครงการประชุมสัมมนาและการจัดทํา
รายงานผลการดําเนินงานและการบริหาร
งบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

เดือนธันวาคม 
2557 

-สิงหาคม 

2558 

42,000- 
 

  

    3. โครงการอบรมระเบียบวาดวยการพัสดุ 
สําหรับเจาหนาท่ีผูประสานงานดานพัสดุ  

เดือนมกราคม
2558 

19,300- 
 

  

    4. โครงการสรางองคความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับระเบียบงบดําเนินงาน และ
คาใชจายในการดําเนินโครงการ  

เดือนมิถุนายน 
2558 

 

21,000- 
 

  

    5. โครงการพัฒนาระบบงานคลังเพ่ือเขาสู
ระบบบัญชี 3 มิติ   
 
 
 
 

เดือนกรกฎาคม 
2558 

59,900- 
 

  



หนา    36 
 

ลําดับ 
ท่ี 

 
ความเสี่ยง 

(2.1) 

การจัดการความเสี่ยง 

กําหนดเสร็จ งบประมาณ 
ผูกํากับติดตาม 
(เบอรติดตอ) 

ผูรับผิดชอบ 
(เบอรติดตอ) 

กลยุทธการจัดการ 
(4.1) 

ตัวช้ีวัดความเสี่ยง 
(4.2) 

มาตรการ/กระบวนการ/โครงการ/กิจกรรม 
(4.3) 

7 เกิดความเสียหายในชีวิต
และทรัพยสินจากการ
เดินทางไปราชการโดย
ยานพาหนะของ
มหาวิทยาลัย 

Prevent (Treat) 
ลดโอกาสท่ีจะเกิดให
นอยลง 

จํานวนคร้ังของการ
เกิดอุบัติเหตุของ
ยานพาหนะของ
มหาวิทยาลัย 

สาเหตุ 
1. มหาวิทยาลัยมี 4 พ้ืนที่ มีการติดตอ
เดินทางไปราชการระหวางพื้นท่ี 
2. ยานพาหนะสวนใหญของมหาวิทยาลัยมี
อายุการใชงานมากกวา 5 ป 
3. พนักงานขับรถของมหาวิทยาลัยขาดการ 
ไดรับการอบรมกฎระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน
ในงานที่รับผิดชอบ 

  รองอธิการบดี 
(ผศ.สุวิทย   
วงษยืน) 

1. ผูอํานวยการ
กองกลาง 
2. ผูอํานวยการ
กองบริหาร
ทรัพยากร 

    มาตรการ 
1. จัดทําแผนการทดแทนรถยนตท่ีมีอายุมาก  
2. ติดตั้งอุปกรณดับเพลิงประจํารถยนต 
เพ่ือลดความเสียหายเมื่อเกิดอุบัติเหตุ 
3. จัดทําแผนการซอมบํารุง และกํากับ
ติดตามใหดําเนินการตามแผนอยางเครงครัด 
4. กําหนดมาตรการและสรางแรงจูงใจให 
พขร. ปฏิบัติหนาท่ีอยางเครงครัดตอกฎ 
ระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
5. ใหมีแบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากร 
6.ใชระบบรถจางเหมาหรือเชา 
7.ใหใชรถตนเองและสามารถเบิกจายไดตาม
สิทธิและตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

    

    โครงการ/กิจกรรม 
1. อบรมใหความรูดานความปลอดภัยในการ
ขับข่ียานพาหนะให พขร. และกํากับใหมี
การปฏิบัติอยางเครงครัด 

 
เดือนกันยายน 

2558 
 

 
 

  

    2. ติดต้ังอุปกรณอุปกรณดับเพลิงประจํารถยนต เดือนพฤษภาคม
2558 

 

50,000-   



หนา    37 
 

ลําดับ 
ท่ี 

 
ความเสี่ยง 

(2.1) 

การจัดการความเสี่ยง 

กําหนดเสร็จ งบประมาณ 
ผูกํากับติดตาม 
(เบอรติดตอ) 

ผูรับผิดชอบ 
(เบอรติดตอ) 

กลยุทธการจัดการ 
(4.1) 

ตัวช้ีวัดความเสี่ยง 
(4.2) 

มาตรการ/กระบวนการ/โครงการ/กิจกรรม 
(4.3) 

8 เกิดความเสียหายในชีวิต
และทรัพยสินและการ
เสื่อมเสียช่ือเสียงจาก
สาเหตุการทะเลาะวิวาท
ของนักศึกษา 

Prevent (Treat) 
ลดโอกาสท่ีจะเกิด 
ใหนอยลง 

จํานวนคร้ังของการ
ไดรับรายงานการ
ทะเลาะวิวาท หรือ
เกิดความขัดแยงกัน
ของนักศึกษา 

สาเหตุ 
1. นักศึกษาใหม มาจากหลากหลายสถาบันมี
ความเชื่อ และความนับถือศรัทธาแตกตางกัน 
2. การจัดกิจกรรมรับนองไมเหมาะสม 
3. มีความขัดแยงของนักศึกษารุนพ่ีระหวาง
คณะหรือระหวางสาขาวิชา 

  รองอธิการบดี 
(รศ.สหายพล 
มีชูนึก) 

1. คณบดีทุกคณะ 
2. ผูอํานวยการกอง
พัฒนานักศกึษา 
3. ผูอํานวยการ
กองบริหาร
ทรัพยากร 

    มาตรการ 
1. สรางความรู ความเขาใจ ในการจัด

กิจกรรมสานสัมพันธนองพ่ี ใหกับองคกร
นักศึกษา 
2. ใหมีมาตรการปองปรามสอดสองดูแลใน
การจัดกิจกรรมท่ีอาจจะมีความเส่ียงตอการ
เกิดเหตุการณทะเลาะวิวาทของนักศึกษา 

 
 

 

 
 

 
 
 

  

    3. สงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาให
ความสําคัญกับการกีฬา โดยกําหนดกีฬาท่ี
สําคัญในแตละศูนยพ้ืนท่ีเพ่ือสรางความโดด
เดนดานกีฬา 

    

    โครงการ/กิจกรรม 
1. จัดทําแผนการจัดกจิกรรมเพ่ือพัฒนา

นักศึกษา ท่ีสงเสริมใหเกิดคุณสมบัติตาม
กรอบมาตรฐาน TQF  

 
เดือนสิงหาคม

2558 
 

 
274,240- 

 

  

    2. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
งานดานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
 

 

เดือนกันยายน
2558 

40,000- 
 

  



หนา    38 
 

ลําดับ 
ท่ี 

 
ความเสี่ยง 

(2.1) 

การจัดการความเสี่ยง 

กําหนดเสร็จ งบประมาณ 
ผูกํากับติดตาม 
(เบอรติดตอ) 

ผูรับผิดชอบ 
(เบอรติดตอ) 

กลยุทธการจัดการ 
(4.1) 

ตัวช้ีวัดความเสี่ยง 
(4.2) 

มาตรการ/กระบวนการ/โครงการ/กิจกรรม 
(4.3) 

9 ระบบเครือขาย 

ไมสามารถใชงานได 

รวมท้ังระบบขอมูล

สารสนเทศไดรับ 

ความเสียหาย 

Prevent (Treat) 

ลดโอกาสท่ีจะเกิดให

นอยลง 

จํานวนคร้ังของ 

การลมของระบบ

เครือขาย เกินกวา  

4 คร้ังตอป และ

ระยะเวลาการกูคืน 

เกินกวา 5 ช.ม.  

ตอคร้ัง 

สาเหตุ 

1. ระบบสารสนเทศถูกแฮกเกอรแกไขหรือ

ทําลายขอมูลท่ีสําคัญของหนวยงาน 

2. เคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายเกิดความเสียหาย 

3. ฐานขอมูลเกิดความเสียหาย 

4. ขาดการดําเนินการตามกระบวนการจัดสง

ขอมูลจากการสํารองไปยังสถานท่ีจัดเก็บ 

5. Application ของ Software ไม Up date 

  รองอธิการบดี 

(อ.พงศวิทย   

วุฒิวิริยะ) 

 

ผูอํานวยการสํานัก

วิทยบริการและ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

    มาตรการ 
1. มีการกําหนดแผนและสถานท่ีสําหรับการ
จัดเก็บไฟลที่ไดจากการสํารองขอมูล 
2. จัดหาครุภัณฑและเทคโนโลยีที่รองรับ 
ความม่ันคงของระบบสารสนเทศ 
3. มีการตรวจสอบและประเมินความมั่นคง 

    

    ของระบบตามนโยบายความม่ันคงระบบ
สารสนเทศของกระทรวง ICT 

    

    4. จัดฝกอบรมบุคลากรดานระบบสารสนเทศ
ท่ีเกี่ยวของ 
5. จัดทําแผนซกัซอมการเรียกคืนขอมูลท่ี 
สํารองไว และติดตาม รายงานผลการดําเนินงาน 

    

    โครงการ/กิจกรรม 
1. จัดหาครุภัณฑและเทคโนโลยีที่รองรับ
ความม่ันคงของระบบสารสนเทศ  

 
เดือนกันยายน 

2558 

 
1,250,000- 

  

    2. จัดหาระบบสํารองขอมูลใหครบทุกระบบ
ท่ีเพ่ิมเขามาใหม  

เดือนกันยายน 
2558 

2,985,000-   



หนา    39 
 

ลําดับ 
ท่ี 

 
ความเสี่ยง 

(2.1) 

การจัดการความเสี่ยง 

กําหนดเสร็จ งบประมาณ 
ผูกํากับติดตาม 
(เบอรติดตอ) 

ผูรับผิดชอบ 
(เบอรติดตอ) 

กลยุทธการจัดการ 
(4.1) 

ตัวช้ีวัดความเสี่ยง 
(4.2) 

มาตรการ/กระบวนการ/โครงการ/กิจกรรม 
(4.3) 

    3. โครงการหลักสูตรการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนเรียนรูเครือขาย
ภายนอกมหาวิทยาลัย  

เดือนกุมภาพันธ 
2558 

537,800-   

ความเส่ียงจากเหตุการณภายนอก 

10 เกิดความเสียหายในชีวิต
และทรัพยสินจาก
อุบัติภัย และอัคคีภัย 

Prevent (Treat) 
ลดโอกาสท่ีจะเกิด 
ใหนอยลง 

จํานวนคร้ังของการ
เกิดความเสียหาย 
ในชีวิตและทรัพยสิน
จากอุบัตภิัยและ
อัคคีภัย 

สาเหตุ 
1. ขาดระบบและมาตรการปองกันท่ีเหมาะสม
2. ขาดระบบการปองกันภายใน
มหาวิทยาลัยท่ีเหมาะสม และขาดระบบการ
เตือนภัยที่มีคุณภาพ 

3. บุคลากรและนักศึกษาบางสวนไมปฏิบัติ
ตามกฎจราจร 

  รองอธิการบดี 
(ผศ.สุวิทย   
วงษยืน) 

1. ผูอํานวยการ
กองกลาง 
2. ผูอํานวยการ
กองบริหาร
ทรัพยากร 

3. ผูอํานวยการ
กองพัฒนา 

    มาตรการ 
1. จัดใหมีระบบการเตือนภัยที่เหมาะสม 
2. จัดอุปกรณปองกันอัคคีภัยใหทัว่ถึงทุก 

   นักศึกษา 

    พ้ืนที่ และตรวจสภาพสมํ่าเสมอ 

3. จัดต้ังศูนยกลางรับแจงเหตุ เพ่ือ
ประสานงานไดทันท ี
4. ปรับเสนทางจราจร แยกพ้ืนท่ีสวน
การศึกษา และพ้ืนที่บานพักบุคลากร 
5. ปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยท้ัง
ภายในและภายนอกอาคาร   
6. อบรมและซักซอมการอพยพเม่ือเกิด
อุบัติภัย 
7. มีมาตรการตักเตือนและลงโทษผูท่ีไม
รักษาวินัยจราจรตามลําดับขั้น 
8. ตรวจเช็คความพรอมของระบบการ 

    






