
 

 

 

 

 

 

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2557  
 

ผานความเห็นชอบจาก 

1. การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ

    ในการประชุมครั้งที่ 14/2557 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557  

2. การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน    

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิในการประชุมครั้งที่ 1/2558  

   เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2558  

3. การประชุมคณะกรรมการพจิารณาผลการบริหารความเสีย่ง  

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิในการประชุมครั้งที่ 1/2558  

   เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 

4. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
    สุวรรณภูมิ ในการประชุมครัง้ที่ 1/2558  เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558  
5. การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ในการประชุม 
    ครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 
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เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ในการประชุมครัง้ที…่………./2556 เมื่อวันที่ คณะกรรมการ 
สํานักคุณภาพการศึกษา 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 



 

คํานํา 
 

สํานักคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดจัดทํารายงานผล          

การดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปงบประมาณ      

พ.ศ. 2557 (ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557) ที่ไดรับความเห็นชอบจาก สภามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในการประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2557 โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อติดตามความคืบหนาของการดําเนินงาน และสรุปผลการดําเนินงานตามแนวทางระบบการ

บริหารความเสี่ยงในภาพรวมของมหาวิทยาลัย โดยมีการประเมินและวิเคราะหความเสี่ยงตามยุทธศาสตรของ

มหาวิทยาลัย และมีแนวทางในการจัดการความเสี่ยงที่สอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย  

ทั้งน้ี ผลการดําเนินงานในบางสวนที่ยังไมไดรับการปรับปรุง และบางสวนที่จําเปนตองมีการปรับปรุง

ใหดีข้ึน เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายและนโยบายของมหาวิทยาลัย ตอไป  

 

 

 

 

สํานักคุณภาพการศึกษา  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ
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ความเสี่ยงบรรลุเปาหมาย 

จํานวน 10 เร่ือง คิดเปนรอยละ 

62.5

ความเสี่ยงไมบรรลุเปาหมาย 

จํานวน 6 เรื่อง คิดเปนรอยละ 

37.5
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ด้านนโยบาย

ยุทธศาสตร์ฯ จํานวน 

10 เรือง

ด้านการปฏิบตัิงาน  

จํานวน 5 เรือง

ด้านการปฏิบตัิให้

ถูกต้องฯ  จํานวน 1 

เรือง

ความเสียงบรรลเุป้าหมาย

ความเสียงไมบ่รรลเุป้าหมาย

บทสรุปผูบริหาร 
 

 แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ไดรับอนุมัติ
จากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2557 เม่ือวันที่ 15 กุมภาพันธ 2557 และไดเผยแพรใหแกหนวยงาน
ในสังกัดมหาวิทยาลัย เพ่ือนําไปใชในการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ระบุไว โดยใชงบประมาณ ทั้งสิ้น 
16,664,240.- บาท มีความเสี่ยงที่ดําเนินการจัดการความเสี่ยง 3 ดาน จํานวน 16 เรื่อง ผลการดําเนินงาน       
บรรลุเปาหมาย จํานวน  10 เรื่อง ไมบรรลุเปาหมาย จํานวน 6 เรื่อง ไดแก ความเสี่ยงดานนโยบาย ยุทธศาสตร      
กลยุทธของมหาวิทยาลัย จํานวน 10 เรื่อง บรรลุเปาหมาย จํานวน 5 เรื่อง ไมบรรลุเปาหมาย จํานวน 5 เรื่อง      
ความเสี่ยงดานการปฏบิัติงาน จํานวน  5 เรื่อง บรรลุเปาหมาย ทั้ง 5 เรื่อง  และความเสี่ยงดานการปฏิบัติใหถูกตอง
ตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ จํานวน 1 เรื่อง ไมบรรลุเปาหมาย โดยสรุปตามแผนภาพ และตาราง ดังนี ้
 

ภาพท่ี 1 แสดงผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสีย่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2557  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 แสดงผลการดาํเนินงานตามแผนบริหารความเสีย่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 แบงความเสี่ยงเปน 3 ดาน 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความเส่ียง 

บรรลุเปาหมาย 

62.5 % 

ความเส่ียง 

ไมบรรลุเปาหมาย 

37.5 % 
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100% 
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ภาพท่ี 3 ตารางแสดงผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 แบงความเสี่ยงเปน 3 ดาน 

ลําดับ ความเสี่ยง จํานวน/เร่ือง 
เปาหมาย 

    ( บรรลุ) 
    ( ไมบรรลุ) 

คิดเปน 
รอยละ 

1 ความเสี่ ยงด านนโยบาย ยุทธศาสตร  กลยุทธของ
มหาวิทยาลัย 

10 บรรลุ  5 เรื่อง 
ไมบรรลุ 5 เร่ือง 

50 
50 

 1.1 การขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ “เปนมหาวิทยาลัยชั้นนํา 
ดานวิชาชีพและเทคโนโลยีเพ่ือชุมชน สังคม ประเทศ 
และนานาชาติ” ผลการดําเนินงานไมบรรลุเปาหมายที่
กําหนดไว 

   

 1.2 ยุทธศาสตร “พัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ
มาตรฐานในระดับช า ติและนานาชา ติ” ไม บรรลุ
เปาประสงคดานจํานวนผูสมัครและรับเขาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยในปการศึกษา พ.ศ. 2557 ไมเปนไปตาม
แผนการรับนักศึกษา 

   

 1.3 ยุทธศาสตร “พัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ
มาตรฐานในระดับช า ติและนานาชา ติ” ไม บรรลุ
เปาประสงคดานบัณฑิตไดงานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายในหน่ึงป ไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว 
รอยละ 80 

   

 1.4 ยุทธศาสตร “สรางและพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคเพ่ือพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ”    
ไมบรรลุเปาประสงคในป พ.ศ. 2557 จํานวนงานวิจัยหรือ
งานสร างสรรคที่ ตี พิมพ เผยแพร ในระดับชา ติหรือ
นานาชาติไมเปนไปตามเปาหมาย 100 ผลงาน และ
จํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค  ที่นําไปใชประโยชน
ไมเปนไปตามเปาหมาย 50 ผลงาน 

   

 1.5 ยุทธศาสตร “พัฒนาคุณภาพของอาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุน” ไมบรรลุเปาประสงคในป     
พ.ศ. 2557 ดานรอยละของคาเฉลี่ยความพึงพอใจของ
นักศึกษาตอการสอนของอาจารย ไมถึงรอยละ 80 
 
 
 

   



 

รายงานผลการดําเนนิงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มทร.สุวรรณภมูิ ปงบประมาณ พ.ศ. 2557        หนา | 3  

 

ลําดับ ความเสี่ยง จํานวน/เร่ือง 
เปาหมาย 

    ( บรรลุ) 
    ( ไมบรรลุ) 

คิดเปน 
รอยละ 

 1.6 ยุทธศาสตร “พัฒนาคุณภาพของอาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุน” ไมบรรลุเปาประสงคดานคุณวุฒิ
และตําแหนงทางวิชาการยังไมเปนไปตามเกณฑที่ สมศ. 
กําหนด (สมศ. รอบสาม กําหนดเกณฑ อาจารยตองมี
คุ ณวุ ฒิ แ ล ะ ตํ า แ ห น ง ท า ง วิ ช า ก า ร ขึ้ น ไปทุ ก ค น        
คะแนนเต็ม 5) 

   

 1.7 ยุทธศาสตร“พัฒนาคณุภาพของอาจารยและบุคลากร
สายสนับสนุน”ไมบรรลเุปาประสงค ในป พ.ศ. 2557 ดาน
รอยละของคาเฉลี่ยความพึงพอใจในการใหบริการของ
ผูรับบริการตอการดําเนินงานของบุคลากร สายสนับสนุน
ไมถึง รอยละ 80 

   

 1.8 ยุทธศาสตร “การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเชิง
บูรณาการดานหลักธรรมาภิบาล และปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” ในการบริหารการเงินและงบประมาณแบบ
มุงเนนผลงาน ไมบรรลุเปาหมาย สงผลใหรายไดจาก
งบประมาณแผนดินลดลงเน่ืองจากความไมพรอมของ
มหาวิทยาลัย 

   

 1.9 ยุทธศาสตร  “การบริหารจัดการมหาวิทยาลัย       
เชิงบู รณาการดานหลักธรรมาภิบาล และปรัชญา
เศรษฐกิจพอเ พียง”  ในการบริ ห า รกา ร เงิ นและ
งบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ไมบรรลุเปาหมายสงผลให
เงินรายไดของมหาวิทยาลัยยังพ่ึงพิงรายไดจากการจัด
การศึกษาเปนหลักและมีรายไดลดลง 

   

 1.10 ยุทธศาสตร “การบริหารจัดการมหาวิทยาลัย      
เชิงบูรณาการดานหลักธรรมาภิบาล และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเ พียง”  ในการบริ ห า รกา ร เงิ นและ
งบประมาณแบบมุงเนนผลงานไมบรรลุ เปาหมาย สงผล
ใหรายจายของมหาวิทยาลัยสวนใหญเปนรายจายประจํา
สงผลใหไมมีงบประมาณสําหรับรายจายเพ่ือการพัฒนา
มหาวิทยาลัยในดานตางๆ 
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ลําดับ ความเสี่ยง จํานวน/เร่ือง 
เปาหมาย 

    ( บรรลุ) 
    ( ไมบรรลุ) 

คิดเปน 
รอยละ 

2 ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน 5 บรรลุ  5 เรื่อง 100 

 2.1 2 . 1  กา ร รั กษา คว ามปล อดภัย ในทรัพ ย สิ นข อ ง
มหาวิทยาลัยไมรัดกุม สงผลใหเกิดความเสียหายใน
สินทรัพยของมหาวิทยาลัย จาก อุทกภัย อัคคีภัย      
อุบัติภัยอ่ืน การโจรกรรม และการรั่วไหล 

   

 2.2 การรักษาความปลอดภัยในชีวิตของบุคลากรและ
นักศึกษาไมรัดกุมสงผลใหเกิดความไมปลอดภัยในสุขภาพ
และชีวิตของนักศึกษาและบคุลากร จาก อุทกภัย อัคคีภัย 
และอุบัติภัย  

   

 2.3 การจัดทําฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารของ
มหาวิทยาลัยไมครบถวน สงผลใหกระบวนการตัดสินใจ
ของฝายบริหารขาดฐานขอมูลสารสนเทศที่ครบถวน 
ถูกตอง เหมาะสม และทันกาลประกอบการตัดสินใจ 

   

 2.4 ระบบการกํากับดูแลการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ยังไม เหมาะสมสงผลใหนักศึกษาแตกความสามัคคี 
ทะเลาะวิวาท สรางความเสียหายตอบุคคลสินทรัพย และ
ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย  

   

 2.5 ระบบการกํากับติดตามการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยไมเหมาะสมสงผลให   
การดําเนินงานไมบรรลุเปาหมาย ผลการประเมินระดับดี
มาก คะแนน 4.51 ขึ้นไป 

   

3 ความเสี่ยงดานการปฏิบั ติใหถูกตองตามกฎหมาย 
กฎระเบียบ ขอบังคับ 

1 ไมบรรลุ  1 เร่ือง 100 

 สรุป 16 
บรรลุ  10 เร่ือง 
ไมบรรลุ  6 เร่ือง 

62.5 
37.5 
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รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2557  

ต้ังแต  1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557  
 

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ดําเนินการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ            

พ.ศ. 2557 เพ่ือใหการบริหารจัดการดานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบรรลุ

เปาหมายตามนโยบายและยุทธศาสตรที่กําหนดไว โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในนํา                              

แผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557-2560 และผลการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงในปกอน            

มาวิเคราะหจัดทําเปนความเสี่ยงในดานตางๆ โดยระบุ ความเสี่ยง สาเหตุของความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงจาก

โอกาสที่จะเกิด และระดับความรุนแรงของผลกระทบ ทั้งในเชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ รวมทั้งประเมินมาตรการ

ควบคุมที่ควรมี และที่มีอยูแลววาสามารถชวยควบคุมความเสี่ยงหรือปจจัยเสี่ยงไดเพียงพอหรือไม จากน้ันจึงจัดทํา

แผนบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน โดยการนํากลยุทธ มาตรการหรือแผนงานมาใชในการวางแผนการดําเนินงาน

และกํากับติดตามการดําเนินงานของหนวยงานในมหาวิทยาลัย เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงหรือความเสียหาย

จากผลกระทบในการดําเนินงานตางๆ ที่ไมมีกิจกรรมควบคุมหรือมีไมเพียงพอ 

แผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557     

โดยใชแนวทางการแกไข การลด และการควบคุมความเสี่ยง มาเปนมาตรการดําเนินการ งบประมาณ ทั้งสิ้น 

16,664,240.- บาท และมหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหหนวยงานที่รับผิดชอบในแตละกิจกรรมดําเนินการตาม    

แผนบริหารความเสี่ยง ซึ่งหนวยงานไดดําเนินการตามกิจกรรมที่กําหนด และมีการรายงานผลการดําเนินงานตาม           

แผนบริหารความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (ต้ังแต 1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557) ไดวางแผนการจัดการ       

ความเสี่ยง 3 ดาน จํานวน 16 เรื่อง ผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย จํานวน 10 เรื่อง ไมบรรลุเปาหมาย จํานวน   

6 เรื่อง ไดแก ความเสี่ยงดานนโยบาย ยุทธศาสตร กลยุทธของมหาวิทยาลัย จํานวน 10 เรื่อง บรรลุเปาหมาย 

จํานวน 5 เรื่อง ไมบรรลุเปาหมาย จํานวน 5 เรื่อง ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน จํานวน  5 เรื่อง บรรลุเปาหมาย 

ทั้ง 5 เรื่อง และความเสี่ยงดานการปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ จํานวน 1 เรื่อง ไมบรรลุ

เปาหมาย  

ทั้งน้ีรายงานผลการดําเนินงานดังกลาวไดรับความเห็นชอบจากทีป่ระชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ในการประชุมครั้งที่  14/2557 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ         

การควบคุมภายในมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 เม่ือวันที่ 19 กุมภาพันธ 2558 และที่ประชุม

คณะกรรมการพิจารณาผลการบริหารความเสี่ยง ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 เม่ือวันที่ 25 พฤษภาคม 2558      

โดยมีรายละเอียดผลการดําเนินงาน ดังน้ี 
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ผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2557 ต้ังแต  1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557  

ลําดับ ความเสี่ยง คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

เปาหมาย 

ผูกํากับติดตาม/
ผูรับผิดชอบ 

บรรล ุ
 

() 

ไม 
บรรล ุ
() 

ความเสี่ยงดานนโยบายยุทธศาสตร ยุทธศาสตร กลยุทธของมหาวิทยาลัย       

1 1.1 การขบัเคลือ่น
ยุทธศาสตร 
การพัฒนา
มหาวทิยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ 
“เปนมหาวิทยาลัย 
ชั้นนาํดานวชิาชพี
และเทคโนโลยี 
เพื่อชุมชน สังคม 
ประเทศ และ
นานาชาติ” ผลการ
ดําเนินงานไมบรรลุ
เปาหมายที ่
กําหนดไว 
 

มีการดําเนินการ 
ตามกระบวนการ
จัดทาํแผนยุทธ
ศาสตร การพัฒนา
มหาวทิยาลัย 
ครบถวนสงผลให
บรรลุเปาหมาย 
ตามตวับงชี้ใน 
แผนยทุธศาสตร 
การพัฒนา
มหาวทิยาลัยฯ  
ไมนอยกวา  
รอยละ 72 
 

ผลการดําเนินงาน 
ไมบรรลุเปาหมาย เน่ืองจากคาเปาหมาย
ตามตัวบงชี้ใน แผนยุทธศาสตร        
การพัฒนามหาวิทยาลัย กําหนดไว 
จํานวน 40 ตวับงชี้ ผลการดําเนินงาน  
สูงกวาแผน/เปนไป ตามแผน 28 ตัวบงชี้ 
คิดเปนรอยละ 70 ตัวบงชีท้ี่ต่าํกวาแผน 
จํานวน 9 ตัวบงชี้ คิดเปนรอยละ 22.50 
อยูระหวางดําเนินการ 3 ตัวบงชี้  
คิดเปนรอยละ 7.50  
(ตัวบงชี้ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
มหาวทิยาลัย จํานวน 40  
ตัวบงชี้ บรรลคุาเปาหมาย 28 ตัวบงชี ้
= 28 x100  = คิดเปนรอยละ 70 )    
       40 
ดําเนินการตามการจัดการความเสี่ยงแลว 
15 เร่ือง ดังน้ี 
1. ประเมินผลและวิเคราะหผลการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2554-2559 
2. ทบทวนแผนพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ.  
2554-2559  
3. จัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
มหาวทิยาลัย พ.ศ. 2557-2560 
4. จัดประชุมหวัหนาหนวยงานเพ่ือ
ถายทอดตัวชี้วัดและคาเปาหมายของ
แผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวทิยาลัย
สูหนวยงาน  

  อธิการบด ี
ผศ.ไพศาล 
บุรินทรวัฒนา/ 
รองอธิการบดี 
รศ.ดร.สุรชัย 
มัจฉาชพี 
รองอธิการบดี 
อ.พงศวทิย 
วุฒวิิริยะ 
ผอ.สาํนักงาน 
อธิการบด ี
ผอ.สาํนัก 
วิทยบริการฯ 
ผอ.กอง
นโยบาย 
และแผน 
ผอ. กองบริหาร 
งานบคุคล 
ผอ. กองคลัง 
ผอ.สาํนัก
คุณภาพ
การศึกษา 
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ลําดับ ความเสี่ยง คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

เปาหมาย 

ผูกํากับติดตาม/
ผูรับผิดชอบ 

บรรล ุ
 

() 

ไม 
บรรล ุ
() 

5. ทบทวนคาํรับรองการปฏิบัตริาชการของ
หนวยงานในสังกัดประกอบดวยตวัชี้วัดและ      
คาเปาหมายของแผนยุทธศาสตรการพฒันา
มหาวิทยาลัยทีห่นวยงานไดรับการถายทอด
และตัวชีว้ัดตามพันธกิจของหนวยงาน 
6. กํากบัติดตามการรายงานผลการ
ปฏบิัติงานตามคาํรบัรองอยางตอเน่ือง
และเปนขอเท็จจริง  
7. มหาวิทยาลัยอยูระหวางทดลองใช
ระบบการรายงานผลการเบิกจาย
งบประมาณ โดยใชเทคโนโลยีและ
มอบหมายใหสาํนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ปรับปรุงระบบให
สะดวกในการบันทึกขอมูล และไมเปน
การสรางภาระเพ่ิม 
8. มีการประชุมสัมมนาระหวางผูบรหิาร
ทุกระบบในการจัดทาํแผนปฏบิัติการ
ประจาํควบคูกับการจัดทาํแผนบรหิาร
ความเสี่ยงและแผนประกันคุณภาพ
การศึกษา 
9. ใชกระบวนการในแผนบรหิาร 
ความเสี่ยงขบัเคลือ่นใหบรรลุเปาหมาย
ในการจัดทาํคาํเสนอของบประมาณ 
พ.ศ. 2558 
10. จัดทําปฏทิินการเสนอขอ
งบประมาณและแผนการดําเนินงานใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยใหมีผลตอ
การจัดสรรงบประมาณ ป พ.ศ. 2558 
โดยใหมีเง่ือนไขเวลาที่สอดคลองกัน 
11. ปรับปรุงระบบการสือ่สารเพ่ือลด
ชองวางในการสงตอขอมูลทั้งรูปแบบ  
Top Down และ Bottom Up 
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ลําดับ ความเสี่ยง คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

เปาหมาย 

ผูกํากับติดตาม/
ผูรับผิดชอบ 

บรรล ุ
 

() 

ไม 
บรรล ุ
() 

12. จัดอบรมผูบรหิารทุกระดับใน
หลักสูตร “กระบวนการจัดทําแผนกลยุทธ
และการถายทอดแผนกลยุทธสูการ
ปฏบิัติ ระหวางวันที่ 19-20 มิ.ย. 57  
ณ โรงแรมเดอะบลูม บาย ทีวีพูล เขาใหญ 
อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 
13. ปรบัสัดสวนการใหคะแนนประเมิน
บุคลากรระหวางหวัหนางาน คณบด ี      
รองอธกิารบดี อธกิารบดี ใหเหมาะสมกับการ
มอบหมายงาน โดย ผูอํานวยการสาํนักงาน
อธิการบดีประเมินผูอาํนวยการกอง และใน
สวนของคณบดีอยูระหวางดําเนินการ     
14. ปรับวิธกีารประเมินบุคลากรในฐาน
สมรรถนะใหแตกตางกันตามตัวชี้วัดที่แต
ละหนวยงานไดรับ โดยแจงหนวยงานใน
สังกัดดาํเนินการตาม (ขอ 8) แหงขอบงัคับ 
มทร.สวุรรณภมูิ วาดวยหลักเกณฑและ
วิธกีารประเมินผลการปฏบิัติราชการของ
บุคลากร มทร.สวุรรณภมิู โดยหัวหนางาน
มอบหมายภาระงานตามตัวชีว้ัด และ 
คาํรบัรองการปฏิบัตริาชการจัดสัดสวน
คะแนนตามภาระงานในแตละรอบการ
ประเมิน 
15. อยูระหวางดาํเนินการจัดทาํสรางความ
เชื่อมโยงระหวางคาํรับรองการปฏบิัติ
ราชการของหนวยงานในสังกัดกับระบบ 
การประเมินบคุลากรในฐานสมรรถนะ 
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ลําดับ ความเสี่ยง คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

เปาหมาย 

ผูกํากับติดตาม/
ผูรับผิดชอบ 

บรรล ุ
 

() 

ไม 
บรรล ุ
() 

 1.2 ยุทธศาสตร 
“พัฒนาการจัด 
การ ศึกษาใหมี
คุณภาพมาตรฐาน
ในระดับชาตแิละ
นานาชาต”ิ  
ไมบรรลุเปาประสงค
ดานจาํนวนผูสมัคร
และรับเขาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยในป
การศึกษา พ.ศ. 2557 
ไมเปนไปตาม
แผนการรบันักศึกษา 

แผนการรบันักศึกษา
ปการศกึษา  
พ.ศ. 2557  
ดานวิทยาศาสตร 
และดาน
สังคมศาสตร 
จํานวน  4,932 คน 
 

ปการศึกษา พ.ศ. 2557 รบันักศึกษาจริง   
ดานวิทยาศาสตร และดานสงัคมศาสตร 
จํานวน 4,280 คน ไมเปนไปตามแผน 
การรบัที่กําหนดไว 

  รองอธิการบดี 
อ.พงศวทิย 
วุฒวิิริยะ/ 
ผูชวยอธิการบดี  
ผศ.ทรงวิทย  
เจริญกิจธนลาภ 
คณบดีทกุคณะ 

 1.3 ยุทธศาสตร 
“พัฒนาการจัด
การศึกษาใหมี
คุณภาพมาตรฐาน 
ในระดับชาตแิละ
นานาชาต”ิ ไมบรรล ุ
เปาประสงค   
ดานบัณฑิตได 
งานทาํหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน
หน่ึงปไมเปนไปตาม
เปาหมายที่กําหนด 
ไวรอยละ 80 

บัณฑิตไดงานทาํ
หรือประกอบ
อาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป  
รอยละ 80 
 

ผลการสํารวจฯ บัณฑิตไดงานทาํหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ จาํนวน 1,400 คน     
คิดเปนรอยละ 73.92 และไมไดทาํงาน 
จํานวน 494 คน คิดเปนรอยละ 26.08 

  รองอธิการบดี 
อ.พงศวทิย 
วุฒวิิริยะ/ 
คณบดี 
คณะศลิปศาสตร 
คณบดีคณะทีมี่
นักศึกษาสังกัด 
รองอธิการบดี 
ผศ.สุวิทย  
วงษยืน/ 
ผอ.กองกลาง
คณบดีทกุคณะ 
รองอธิการบดี 
รศ.สหายพล  
มีชูนึก/ 
ผอ. กองพัฒนา 
นักศึกษา 
ผอ. กองบริหาร 
ทรัพยากร 
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ลําดับ ความเสี่ยง คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

เปาหมาย 

ผูกํากับติดตาม/
ผูรับผิดชอบ 

บรรล ุ
 

() 

ไม 
บรรล ุ
() 

 1.4 ยุทธศาสตร 
“สรางและพฒันา
งานวิจัยหรือ 
งานสรางสรรคเพ่ือ
พัฒนาชุมชน สังคม 
และประเทศชาติ”  
ไมบรรลุเปาประสงค
ในป พ.ศ. 2557 
จํานวนงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรคที่
ตีพิมพเผยแพรใน
ระดับชาตหิรือ
นานาชาติไมเปนไป
ตามเปาหมาย 100 
ผลงาน และจํานวน
งานวิจัยหรือ 
งานสรางสรรคที่
นําไปใชประโยชน 
ไมเปนไปตาม
เปาหมาย 50 ผลงาน 

งานวจิัยหรือ 
งานสรางสรรคที่
ตีพิมพเผยแพรใน
ระดับชาติหรือ
นานาชาติ  
จาํนวน 100 ผลงาน  
งานวจิัยหรือ 
งานสรางสรรคที่
นําไปใชประโยชน  
จํานวน 50 ผลงาน 
 

งานวจิัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพ
เผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติ 
จํานวน 272 ผลงาน และงานวจิัยหรือ 
งานสรางสรรคที่นาํไปใชประโยชน  
จํานวน  49  ผลงาน  (ปการศึกษา 2556) 

  รองอธิการบดี 
รศ.ระววีรรณ 
สุวรรณศร/ 
คณบดีทกุคณะ 
ผอ.สถาบัน 
วิจัยและพฒันา 
ผอ.สาํนักวทิย
บริการฯ 

 1.5 ยุทธศาสตร 
“พัฒนาคุณภาพของ
อาจารยและบคุลากร 
สายสนับสนุน”  ไม
บรรลุเปาประสงค   
ในป พ.ศ. 2557   
ดานรอยละของ
คาเฉลี่ยความ 
พึงพอใจของ
นักศกึษาตอการ
สอนของอาจารย  
ไมถงึ รอยละ 80  

ความพึงพอใจ
ของนกัศกึษาตอ
การสอนของ
อาจารย   
รอยละ 80 

ผลการสํารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาทีมี่ตอการจัดการเรียน การ
สอนของอาจารย คิดเปนรอยละ 86.80 
ภาคเรียนที่ 1 = 4.323 
ภาคเรียนที่ 2 = 4.357 
                    8.68/2  
                  =4.34*100/5 
                  =86.80 
(จากเอกสารสรปุผลการประเมินความพึง
พอใจของผูเรียนทีมี่ตอคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 และ  
2 ของสาํนักสงเสริมวชิาการฯ)  

  รองอธิการบดี 
รศ.ดร.สุรชัย 
มัจฉาชพี/ 
รองอธิการบดี 
อ.พงศวทิย 
วุฒวิิริยะ/ 
คณบดีทกุคณะ 
ผอ. สํานักงาน 
อธิการบด ี
ผอ.กองบริหาร 
งานบคุคล 
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ลําดับ ความเสี่ยง คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

เปาหมาย 

ผูกํากับติดตาม/
ผูรับผิดชอบ 

บรรล ุ
 

() 

ไม 
บรรล ุ
() 

รองอธิการบดี 
รศ.ระววีรรณ 
สุวรรณศร 
ผอ.สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

 1.6 ยุทธศาสตร 
“พัฒนาคุณภาพของ
อาจารยและบุคลากร
สายสนับสนุน” ไม
บรรลุเปาประสงค
ดานคุณวุฒแิละ
ตําแหนงทางวชิาการ
ยังไมเปนไปตาม
เกณฑที่ สมศ. 
กําหนด (สมศ.   
รอบสาม กําหนด
เกณฑ อาจารยตอง 
มีคุณวุฒแิละ
ตําแหนงทางวชิาการ
ขึ้นไปทกุคน  
คะแนนเต็ม 5)  

คาเปาหมายในป
การศึกษา 2556 
(ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2557) 
คะแนน 3.75 
ดัชนีคุณภาพ 4.5  
 
 

ผลที่ได คะแนน 2.04 ดัชนคีุณภาพ 2.44  
โดยอาจารยทั้งสิ้น 561 คน  
(ตามเกณฑ สมศ.)  
อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ ผศ. รศ.  
จํานวน 151.5 คน  ดังนี ้
ผศ. ปรญิญาตรี = 10 คน  
ผศ. ปรญิญาโท = 108.5 คน  
ผศ. ปรญิญาเอก = 17 คน 
รศ. ปรญิญาโท = 11 คน 
รศ. ปรญิญาเอก = 5 คน 

  รองอธิการบดี 
รศ.ดร.สุรชัย 
มัจฉาชพี/ 
รองอธิการบดี 
อ.พงศวทิย 
วุฒวิิริยะ/ 
คณบดีทกุคณะ 
ผอ. สํานักงาน 
อธิการบด ี
ผอ.กองบริหาร 
งานบคุคล 

 1.7 ยุทธศาสตร 
“พัฒนาคุณภาพ
ของอาจารยและ
บุคลากรสาย
สนับสนุน” ไม
บรรลุเปาประสงค 
ในป พ.ศ. 2557 
ดานรอยละของ
คาเฉลี่ยความ 
พึงพอใจในการ
ใหบริการของ

ความพึงพอใจใน
การใหบริการของ
ผูรบับริการตอ 
การดําเนินงาน 
ของบคุลากร 
สายสนับสนุน  
รอยละ 80 

ผลสาํรวจความพึงพอใจของผูรบับริการ)  
คิดเปนรอยละ 86.60 
(จากรายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับคณะวชิา/
หนวยงานเทียบเทาปการศึกษา 2556 
ไดแก สาํนักงานอธกิารบดี สาํนัก
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียนสาํนัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และสถาบนัวจิัยและพัฒนา (ตัวบงชี้ 2.1 
มีระดับความพึงพอใจของผูรบับริการ)  
มีผลลัพธเฉลี่ย คิดเปนรอยละ 86.60 

  รองอธิการบดี 
รศ.ดร.สุรชัย 
มัจฉาชพี/ 
ผอ.กองบริหาร 

 งานบคุคล    
 หัวหนาหนวยงาน 
ในสังกัดทกุ
หนวยงาน 
ผอ.สาํนัก 
คุณภาพ
การศึกษา 
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ลําดับ ความเสี่ยง คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

เปาหมาย 

ผูกํากับติดตาม/
ผูรับผิดชอบ 

บรรล ุ
 

() 

ไม 
บรรล ุ
() 

ผูรับบริการตอ   
การดําเนินงานของ
บุคลากร สาย
สนับสนุนไมถงึ 
รอยละ 80 

 1.8 ยุทธศาสตร 
“การบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัย 
เชิงบรูณาการ 
ดานหลัก 
ธรรมาภบิาล และ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” ในการ
บริหารการเงินและ
งบประมาณแบบ
มุงเนนผลงาน  
ไมบรรลุเปาหมาย  
สงผลใหรายได 
จากงบประมาณ
แผนดินลดลง
เนื่องจากความ 
ไมพรอมของ
มหาวิทยาลัย 

งบประมาณ
แผนดินที่ไดรับ
จัดสรรใน
ปงบประมาณ 

2558 ≥ 
752,140,900.-บาท  

งบประมาณแผนดินที่ไดรบัจัดสรรใน
ปงบประมาณ  
2557 = 752,140,900.- บาท 
2558 = 811,146,200.- บาท 
เปรียบเทียบงบประมาณแผนดินที่ไดรบั
จัดสรรปงบประมาณ 2557 กับ 2558 
เพิ่มขึ้นรอยละ 0.08 
(ขอมูลจากเอกสารจัดสรรงบประมาณ
รายจายประจาํปงบประมาณ 2557 และ 
2558 กองนโยบายและแผน) 

  รองอธิการบดี 
รศ.สุรชัย 
มัจฉาชพี/ 
ผอ.กอง
นโยบาย 
และแผน 
ผอ.กองคลงั 

 1.9 ยุทธศาสตร  
“การบรหิารจัดการ
มหาวทิยาลยั 
เชิงบรูณาการดาน
หลักธรรมาภบิาล 
และปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง” ในการ
บรหิารการเงิน

ประมาณการเงิน
รายไดในป 
งบประมาณ  
พ.ศ. 2558 สูงกวา
เงินรายไดใน
ปงบประมาณ  

พ.ศ. 2557 ≥ 
186,461,200.- บาท 
(ประมาณการป 

เงินรายไดประจาํปงบประมาณ  
พ.ศ. 2557  
= 186,461,200.- บาท 
ประมาณการเงินรายไดประจาํป
งบประมาณ  
พ.ศ. 2558  
= 229,950,000.- บาท 
 

  อธิการบด ี
ผศ.ไพศาล 
บุรินทรวัฒนา 
/รองอธิการบดี 
ทุกทาน 
รองอธิการบดี 
รศ.สุรชัย 
มัจฉาชพี 
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ลําดับ ความเสี่ยง คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

เปาหมาย 

ผูกํากับติดตาม/
ผูรับผิดชอบ 

บรรล ุ
 

() 

ไม 
บรรล ุ
() 

และงบประมาณ
แบบมุงเนน
ผลงาน ไมบรรลุ
เปาหมายสงผลให
เงินรายไดของ
มหาวทิยาลัยยัง
พ่ึงพิงรายไดจาก
การจัดการศึกษา
เปนหลักและมี
รายไดลดลง  

2557  
= 222,950,500.- 
บาท) 

รองอธิการบดี 
อ.พงศวทิย 
วุฒวิิริยะ/ 
คณบดีทกุคณะ 
รองอธิการบดี 
ผศ.สุวิทย  
วงษยืน/ 
ผอ.กองกลาง 
ผอ.กองบริหาร
ทรัพยากร 
รองอธิการบดี 
รศ.สหายพล  
มีชูนึก/ 
ผอ.กองพัฒนา 
นักศึกษา 
ผูชวยอธิการบด ี
ผศ.ทรงวิทย 
เจรญิกิจธนลาภ 
หวัหนาหนวยงาน 
ในสังกัด
มหาวทิยาลัย 

 1.10 ยุทธศาสตร  
“การบรหิารจัดการ
มหาวทิยาลยัเชิง 
บูรณาการ ดานหลกั 
ธรรมาภิบาล และ
ปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” 
ในการบริหาร
การเงินและ
งบประมาณแบบ
มุงเนนผลงาน        

มีการดําเนินการ 
ตามมาตรการจัดการ
ความเสี่ยงใน
ประเด็นความเสี่ยงนี้
ไมนอยกวารอยละ 
50 ในป 2557 
(มาตรการจัดการ 
ความเสี่ยงกําหนด
ไว 8 ขอ) 
 

ดําเนินการตามมาตรการจัดการ 
ความเสี่ยง 5 ขอ คิดเปน รอยละ 62.50  
ดําเนินการแลว ดังน้ี  
1. ปรับปรุงโครงสรางการบริหารงาน
ดําเนินการทบทวนและปรับปรุงโครงสราง
หนวยงานสายสนับสนุนของ มทร.สุวรรณ
ภูมิ ในการประชุม คณะกรรมการบริหาร
ของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/57 เมื่อวันที่ 12 
มิ.ย. 57 ณ อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา 
ระเบียบวาระที่ 5.1  
 

  อธิการบด ี
ผศ.ไพศาล 
บุรินทรวัฒนา/ 
รองอธิการบดี 
ผูชวยอธิการบด ี
รองอธิการบดี 
รศ.ดร.สุรชัย 
มัจฉาชพี 
รองอธิการบดี 
ผศ.สุวิทย  
วงษยืน 
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ลําดับ ความเสี่ยง คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

เปาหมาย 

ผูกํากับติดตาม/
ผูรับผิดชอบ 

บรรล ุ
 

() 

ไม 
บรรล ุ
() 

ไมบรรลุ เปาหมาย 
สงผลใหรายจาย
ของมหาวิทยาลัย
สวนใหญเปน
รายจายประจาํ
สงผลใหไมมี
งบประมาณสาํหรับ
รายจายเพ่ือการ 
พัฒนามหาวทิยาลัย 
ในดานตางๆ  

2. วิเคราะหภาระงานและอัตรากําลัง 
ดําเนินการจัดทาํคาํสัง่ที่ 206/57 เรื่อง 
แตงต้ังคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
และลงพ้ืนทีต่รวจการปฏบิัติงานฯ เม่ือวันที่ 
21-30 เม.ย. 57 
3. วางแผนระยะยาวในการจัดการศกึษา
แตละพ้ืนที่ไมใหซ้าํซอนเพ่ือลดคาใชจาย 
ดําเนินการยายคณะวิทยาศาสตร และ 
คณะศิลปศาสตร มารวมที่ ศูนยหันตรา  
เพื่อลดคาใชจายในการบริหารจัดการ
และการดําเนินงาน 
4. วิเคราะหคาใชจายดานสาธารณูปโภค
จําแนกรายหนวยงาน เพื่อศึกษาความ
คุมคาและ เพื่อกําหนดมาตรการประหยัด
พลังงานและคาใชจายดําเนินการนําผล
การวิเคราะหคาใชจายดานสารธารณูปโภค
จําแนก รายหนวยงาน มาศึกษาความคุมคา 
เพ่ือนํามากําหนดมาตรการการประหยัด
พลังงานและคาใชจาย  
5. กํากบัติดตามการใชจายอยางรัดกุม 
ดําเนินการประชุมเรงรัดติดตามผล    
การดําเนินงานและการใชจาย 
งบประมาณเปนรายไตรมาส  
อยูระหวางดําเนินการ 
1. จัดทาํแผนอัตรากําลงัโดยคํานึงถงึ
งบประมาณและคาใชจาย 
2. กําหนดแนวทางการประเมินผลหนวยงาน 
ในลักษณะ Cost Center และ Profit Center 
เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิข์องหนวยงาน 
3. ปรับเปลี่ยนอุปกรณไฟฟาทั้งระบบ แสงสวาง
และเครื่องปรับอากาศใหประหยัดพลังงาน
โดยประสานกับการไฟฟาฝายผลิต 

รองอธิการบดี 
อ.พงศวทิย 
วุฒวิิริยะ/ 
คณบดีทกุคณะ 
ผอ.กอง
นโยบาย 
และแผน 
ผอ.กองกลาง 
ผอ.กองบริหาร
ทรัพยากร 
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ลําดับ ความเสี่ยง คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

เปาหมาย 

ผูกํากับติดตาม/
ผูรับผิดชอบ 

บรรล ุ
 

() 

ไม 
บรรล ุ
() 

ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน     

2 2.1 การรักษา
ความปลอดภัยใน
ทรัพยสินของ
มหาวทิยาลัย    
ไมรัดกุม สงผลให
เกิดความเสียหาย
ในสินทรพัยของ
มหาวทิยาลัย 
จาก อุทกภัย 
อัคคีภัย อุบัติภัย
อ่ืน   
การโจรกรรม 
และการรัว่ไหล 

ไมเกิดความ
เสียหายใน
สินทรพัยของ
มหาวทิยาลัยจาก
อุทกภัย อคัคภีัย 
อุบัติภัยอ่ืน  
การโจรกรรม 
และการรัว่ไหล 

ไมเกิดความเสียหายตอสินทรัพยของ
มหาวทิยาลัย เน่ืองจากไดดําเนินการ 
ดังน้ี  
1. จัดใหมีระบบการเตือนภัยที่เหมาะสม
ดําเนินการจัดอบรมและซักซอมการอพยพ  
เมื่อเกิดอุบัติภัยฝกอบรมใหความรูกบั
พนักงานรกัษาความปลอดภัย และ
ตรวจเชค็สภาพระบบเตือนภัยอยูใน 
สภาพใชงานไดปกติ   
2. ติดต้ังกลองวงจะปดในพ้ืนที่ทีส่าํคัญ 
ดําเนินติดตั้งกลองวงจะปดในพื้นที ่
ที่สาํคัญและตรวจเช็คสภาพอุปกรณ 
ใหพรอมใชงานอยูเสมอ  
3. จัดอุปกรณปองกันอัคคีภัยใหทัว่ถึง 
ทุกพื้นที่ และตรวจสภาพสมํ่าเสมอ
ดําเนินการติดตั้งอุปกรณปองกันอคัคีภัย
อยางทัว่ถงึและตรวจเช็คสภาพอุปกรณ 
ใหพรอมใชงานอยูเสมอ 
4. จัดทําระบบทะเบียนคมุพัสดุครภุัณฑ
ใหครบถวน เปนปจจุบันและตรวจสอบ
สมํ่าเสมอดาํเนินการจัดทาํทะเบียนคุม
พัสดุ ครุภัณฑ ประจาํของแตละศูนย
พ้ืนที่ และตรวจเช็คเปนประจาํทกุป 
ในชวงสิ้นป งบประมาณ เดือน ก.ย.– ต.ค. 
5. ปรับปรงุระบบรักษาความปลอดภัยทั้ง
ภายในและภายนอกอาคาร ดําเนินการ
ประชุมเพ่ือหามาตรการปองกันรักษา
ความปลอดภัย 
อยูระหวางดําเนินการ 
1. จัดตั้งศูนยกลางรบัแจงเหตุ เพ่ือ
ประสานงานไดทันท ี

  รองอธิการบดี 
ผศ.สุวิทย 
วงษยืน/ 
คณบดีทกุคณะ 
ผอ.กองกลาง 
ผอ.กองบริหาร
ทรัพยากร 
ผอ.กองคลงั 
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ลําดับ ความเสี่ยง คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

เปาหมาย 

ผูกํากับติดตาม/
ผูรับผิดชอบ 

บรรล ุ
 

() 

ไม 
บรรล ุ
() 

2. ปรับเสนทางจราจร แยกพื้นทีส่วน
การศึกษา และพ้ืนทีบ่านพักบคุลากร 
ดําเนินการจัดทาํแผนกิจกรรมตัดถนน 
สายหลักแปลง 1 จากหนาหอประชุมใหญ 
ตรงออกดานหลังแปลง 4 เพ่ือจัดแบงเขต
พ้ืนที่ระหวางบานพักบคุลากรของ
มหาวทิยาลัยกับพื้นที่จัดการเรียน 
การสอนออกจากกัน เพ่ือความปลอดภัย
และความสะดวกในการบริหารจัดการ 

 2.2 การรักษา    
ความปลอดภัยใน
ชีวิตของบคุลากร
และนักศึกษา  
ไมรัดกุมสงผลให
เกิดความไมปลอดภัย 
ในสุขภาพและ
ชีวิตของนักศึกษา
และบคุลากร จาก 
อุทกภัย อัคคภีัย 
และอุบัตภิัย  
 

มีความปลอดภัย
ในสุขภาพและ
ชีวิตของนักศึกษา
และบคุลากร จาก 
อุทกภัย อคัคภีัย  
และอุบัติภัย  
 

ไมเกิดอุบัติภัยทีส่งผลตอความปลอดภัย
ของบคุลากรและนักศึกษา เน่ืองจาก
มหาวทิยาลัยดําเนินการ ดังนี้  
1.จัดใหมรีะบบการเตือนภัยที่เหมาะสม 
ดําเนินการจัดอบรมและซักซอมการ
อพยพเม่ือเกิดอุบัติภัยฝกอบรมใหความรู
กับพนักงานรักษาความปลอดภัย และ
ตรวจเชค็สภาพระบบ 
2. ติดตัง้กลองวงจะปดในพื้นที่ทีส่าํคัญ 
ดําเนินติดตั้งกลองวงจะปดในพื้นที ่
ที่สาํคัญและตรวจเช็คสภาพอุปกรณ 
ใหพรอมใชงานอยูเสมอ 
3. จัดอปุกรณปองกันอคัคภีัยใหทัว่ถงึ 
ทุกพื้นที ่และตรวจสภาพสม่าํเสมอ 
ดําเนินการติดต้ังอุปกรณปองกันอัคคีภัย
อยางทัว่ถงึและตรวจเชค็สภาพอปุกรณ 
ใหพรอมใชงานอยูเสมอ 
4. จัดทําระบบทะเบียนคมุพัสดุครภุัณฑ
ใหครบถวน เปนปจจุบันและตรวจสอบ
สมํ่าเสมอดาํเนินการจัดทาํทะเบียนคุม 
พัสดุ ครุภัณฑ ประจาํของแตละศูนย
พ้ืนที่ และตรวจเช็คเปนประจาํทกุป 
ในชวงสิ้นป งบประมาณ เดือน ก.ย.– ต.ค. 

  รองอธิการบดี 
ผศ.สุวิทย  
วงษยืน/  
คณบดีทกุคณะ 
ผอ.กองกลาง 
ผอ.กองบริหาร
ทรัพยากร 
ผอ.สาํนัก
คุณภาพ 
การศึกษา 
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ลําดับ ความเสี่ยง คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

เปาหมาย 

ผูกํากับติดตาม/
ผูรับผิดชอบ 

บรรล ุ
 

() 

ไม 
บรรล ุ
() 

5. อบรมและซกัซอมการอพยพเมื่อเกิด
อุบัติภัย ดําเนินการจัดทาํแผนการ
ซักซอมการอพยพเมื่อเกิดอุบัติเหตุ 
อยูระหวางดําเนินการ 
1. จัดต้ังศูนยกลางรบัแจงเหต ุเพ่ือ
ประสานงานไดทันท ี

 2.3 การจัดทาํ
ฐานขอมลู
สารสนเทศเพื่อ
การบริหารของ
มหาวทิยาลัยไม
ครบถวน สงผลให
กระบวนการ
ตัดสินใจของ 
ฝายบริหาร 
ขาดฐานขอมูล
สารสนเทศที่
ครบถวน ถูกตอง 
เหมาะสม และ    
ทันกาลประกอบ   
การตัดสินใจ  

มีฐานขอมูล
สารสนเทศที่
ครบถวนถูกตอง 
เหมาะสม และ 
ทันกาล 

มีฐานขอมูลสารสนเทศทีค่รบถวน
ถูกตอง เหมาะสมในการตัดสินใจ 
จํานวน 7 ฐานขอมูล ไดแก  
1. ระบบทะเบียนนักศึกษา  
2. ระบบ LMS (Learning 
Management System) 
3. ระบบบรหิารทรัพยากรบุคคล  
4. ระบบฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพ่ือ
การสบืคน   
5. ระบบงานวจิยั  
6. ระบบงบประมาณ  
7. ระบบเพื่อการบรหิารจัดการ MIS 

  รองอธิการบดี 
อ.พงศวทิย 
วุฒวิิริยะ 
รองอธิการบดี 
รศ.ดร.สุรชัย 
มัจฉาชพี/  
ผอ. สํานัก 
วิทยบริการฯ 
ผอ. สํานักงาน 
อธิการบด ี
ผอ.สถาบันวิจัย
และพัฒนา 
ผอ. สํานัก 
สงเสริม 
วิชาการฯ 
รองอธิการบดี 
อ.พงศวทิย 
วุฒวิิริยะ 

 2.4 ระบบการ
กํากับดูแลการจดั
กิจกรรมพัฒนา
นักศกึษายังไม
เหมาะสมสงผล 
ใหนักศกึษาแตก 
ความสามัคคี 
ทะเลาะววิาท  

จัดกิจกรรมของ
นักศึกษาที่
เหมาะสมและ
สงผลใหนักศึกษา
ไมแตกความสามัคค ี       
ไมทะเลาะววิาทกัน 
และเกิดเหต ุ
ความเสียหายตอ

ในป 2557 ไมมีเหตุนักศึกษาไมทะเลาะ
วิวาทกันทีส่งผลใหเกิดความเสียหายตอ
บุคคลสินทรัพย และชือ่เสียงของ
มหาวทิยาลัย โดยมหาวิทยาลัยได
ดําเนินการ ดังนี ้
-มีการมอบนโยบายการบรหิารจัดการ
ดานกิจการนักศึกษา โดยอธิการบดี  
เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 57 

  รองอธิการบดี 
รศ.สหายพล 
มีชูนึก/  
คณบดีคณะที ่
มีนักศกึษา
สังกัด 
ผอ. กองพัฒนา 
นักศึกษา 
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ลําดับ ความเสี่ยง คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

เปาหมาย 

ผูกํากับติดตาม/
ผูรับผิดชอบ 

บรรล ุ
 

() 

ไม 
บรรล ุ
() 

สรางความเสยีหาย
ตอบคุคลสนิทรัพย 
และชือ่เสียงของ
มหาวทิยาลัย  
 
 

บุคคลสินทรัพย 
และชือ่เสียงของ
มหาวทิยาลัย  
 

-แตงต้ังคณะกรรมการผูควบคุมกิจกรรม     
รับนองใหมและประชุมเชียร ของแตละ
คณะ และศูนยพ้ืนที่  
-มีมาตรการการจัดกิจกรรมรับนองใหม
และประชุมเชียรในสถาบันอุดมศึกษา 
และทุกคณะ ทุกศูนย 
-ทุกคณะมีประกาศกําหนดกิจกรรม
ตอนรับนองใหมและประชุมเชียร   

ผอ.กองบริหาร
ทรัพยากร 

 2.5 ระบบการ
กํากับติดตาม 
การดําเนินงาน 
การประกัน
คุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย
ไมเหมาะสม สงผล
ใหการดําเนินงาน
ไมบรรลุเปาหมาย 
ผลการประเมิน
ระดับดีมาก  
คะแนน 4.51 ขึ้นไป 

การประกันคุณภาพ
การศึกษาผลการ
ประเมิน ระดับดีมาก  
คะแนน 4.51 ขึ้นไป 

การตรวจประเมินคุณภาพภายใน  
ปการศึกษา 2556 ผลการประเมิน  
ระดับดีมาก คะแนน  4.54  

  รองอธิการบดี 
อ.พงศวทิย 
วุฒวิิริยะ/ 
หัวหนาหนวยงาน  
ในสังกัด  
มทรส. 

ความเสี่ยงดานการปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมาย กฎระเบยีบ ขอบงัคับ      

3 การเบิกจาย
งบประมาณ       
มีวธิีการปฏิบัติที่
กําหนดขึ้นใหม
หลายประการ     
ที่เปนมาตรการ    
ที่ไมสอดคลองกัน 
ซึ่งเปนปจจัย 
ภายนอกทีค่วบคมุ
ไมได 

การเบิกจาย
งบประมาณ 
ไมเปนไปตาม
แผนงานที่กําหนด
ไว ในภาพรวมไตร
มาสที่ 4                       
ไมนอยกวา 
รอยละ 95  
(ไตรมาสที่ 3  
รอยละ 70) 

ผลการเบิกจายงบประมาณ ประจาํป
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ในภาพรวม 
ไตรมาสที่ 4 หรือ รอบ 12 เดือน 
งบประมาณแผนดิน รอยละ 93.53 
(ขอมูล ณ วันที ่31 กันยายน 2557)  
มีการกาํกับติดตามการดาํเนินงาน ดังน้ี 
1. มีการติดตามโดยการจัดประชุมเรงรัด
ติดตามการใชจายงบประมาณ พ.ศ. 
2557 ทกุสิ้นไตรมาส  
  ครั้งที่ 1 วันที่ 9 ธ.ค. 56 
  ครั้งที่ 2 วันที่ 14 ม.ค. 57 

  รองอธิการบดี 
รศ.ดร.สุรชัย 
มัจฉาชพี/  
ผอ.กอง
นโยบาย 
และแผน 
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ลําดับ ความเสี่ยง คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

เปาหมาย 

ผูกํากับติดตาม/
ผูรับผิดชอบ 

บรรล ุ
 

() 

ไม 
บรรล ุ
() 

  ครั้งที่ 3 วันที่ 17 เม.ย. 57  
  ครั้งที่ 4 วันที่ 15 ก.ค. 57  
  ครั้งที่ 5 วันที่ 13 ส.ค. 57  
2. วางระบบในการติดตาม “ระบบ
สารสนเทศ เพ่ือการบริหารงาน 
ดานงบประมาณ” โดยใหทุกหนวยงาน
รายงานผลการใชจายงบประมาณแบบ 
Real time ตั้งแตป งบประมาณ  
พ.ศ. 2557                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




