รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2557
ผานความเห็นชอบจาก
1. การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ในการประชุมครั้งที่ 14/2557 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557
2. การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในการประชุมครั้งที่ 1/2558
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2558
3. การประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการบริหารความเสีย่ ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในการประชุมครั้งที่ 1/2558
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558
4. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ในการประชุมครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558
5. การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในการประชุม
ครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2558
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในการประชุมครัง้ ที…่ ……….
เมื่อวันที่ คณะกรร
สํานักคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2557

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

คํานํา
สํ า นั ก คุ ณ ภาพการศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ ได จั ด ทํ า รายงานผล
การดําเนินงานตามแผนบริห ารความเสี่ยง มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยี ร าชมงคลสุวรรณภูมิ ปง บประมาณ
พ.ศ. 2557 (ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557) ที่ไดรับความเห็นชอบจาก สภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 2/2557 เมื่ อ วั น ที่ 15 กุ ม ภาพั น ธ 2557 โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อติดตามความคืบหนาของการดําเนินงาน และสรุปผลการดําเนินงานตามแนวทางระบบการ
บริหารความเสี่ยงในภาพรวมของมหาวิทยาลัย โดยมีการประเมินและวิเคราะหความเสี่ยงตามยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย และมีแนวทางในการจัดการความเสี่ยงที่สอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ ผลการดําเนินงานในบางสวนที่ยังไมไดรับการปรับปรุง และบางสวนที่จําเปนตองมีการปรับปรุง
ใหดีขึ้น เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายและนโยบายของมหาวิทยาลัย ตอไป

สํานักคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สารบัญ
บทสรุปผูบริหาร
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปงบประมาณ พ.ศ. 2557

หนา
1
5

บทสรุปผูบริหาร
แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ไดรับอนุมัติ
จากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2557 และไดเผยแพรใหแกหนวยงาน
ในสังกัดมหาวิทยาลัย เพื่อนําไปใชในการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ระบุไว โดยใชงบประมาณ ทั้งสิ้น
16,664,240.- บาท มีค วามเสี่ย งที่ดํา เนินการจัดการความเสี่ย ง 3 ดา น จํา นวน 16 เรื่อง ผลการดํา เนินงาน
บรรลุเปา หมาย จํา นวน 10 เรื่อง ไมบรรลุเปา หมาย จํานวน 6 เรื่อง ไดแ ก ความเสี่ยงดานนโยบาย ยุทธศาสตร
กลยุทธของมหาวิทยาลัย จํานวน 10 เรื่อง บรรลุเปา หมาย จํา นวน 5 เรื่อง ไมบ รรลุเปา หมาย จํา นวน 5 เรื่อง
ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน จํานวน 5 เรื่อง บรรลุเปาหมาย ทั้ง 5 เรื่อง และความเสี่ยงดานการปฏิบัติใหถูกตอง
ตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ จํานวน 1 เรื่อง ไมบรรลุเปาหมาย โดยสรุปตามแผนภาพ และตาราง ดังนี้
ภาพที่ 1 แสดงผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสีย่ งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2557
ความเสี่ยง
ไมบรรลุเปาหมาย
37.5 %

ความเสี่ยง
บรรลุเปาหมาย
62.5 %

ความเสี่ยงบรรลุเปาหมาย
จํานวน 10 เรื่อง คิดเปนรอยละ
62.5
ความเสี่ยงไมบรรลุเปาหมาย
จํานวน 6 เรื่อง คิดเปนรอยละ
37.5

ภาพที่ 2 แสดงผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสีย่ งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 แบงความเสี่ยงเปน 3 ดาน
6
5

50% 50%

100%

ความเสียงบรรลุเป้าหมาย

4
3
2
1

ความเสียงไม่บรรลุเป้ าหมาย
100%

0
ด้ านนโยบาย ด้ านการปฏิบตั ิงาน ด้ านการปฏิบตั ิให้
ยุทธศาสตร์ ฯ จํานวน จํานวน 5 เรื อง ถูกต้ องฯ จํานวน 1
10 เรื อง
เรื อง
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ภาพที่ 3 ตารางแสดงผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 แบงความเสี่ยงเปน 3 ดาน
เปาหมาย
คิดเปน
ลําดับ
ความเสี่ยง
จํานวน/เรื่อง ( บรรลุ)
รอยละ
( ไมบรรลุ)
1 ความเสี่ ย งด า นนโยบาย ยุ ท ธศาสตร กลยุ ท ธ ข อง
10
บรรลุ 5 เรื่อง
50
มหาวิทยาลัย
ไมบรรลุ 5 เรือ่ ง
50

1.1 การขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ “เปนมหาวิทยาลัยชั้นนํา
ดา นวิช าชีพและเทคโนโลยี เพื่อชุมชน สั ง คม ประเทศ
และนานาชาติ” ผลการดํา เนินงานไมบรรลุเปา หมายที่
กําหนดไว

1.2 ยุทธศาสตร “พัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ
มาตรฐานในระดั บ ช าติ แ ละนานาชา ติ ” ไม บ รรลุ
เป า ประสงค ด า นจํ า นวนผูส มั ค รและรั บ เขา ศึ ก ษาใน
มหาวิทยาลัยในปการศึกษา พ.ศ. 2557 ไมเปนไปตาม
แผนการรับนักศึกษา

1.3 ยุทธศาสตร “พัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ
มาตรฐานในระดั บ ช าติ แ ละนานาชา ติ ” ไม บ รรลุ
เปา ประสงคดา นบัณฑิตไดงานทํา หรือประกอบอาชี พ
อิสระภายในหนึ่งป ไมเปนไปตามเปา หมายที่กํา หนดไว
รอยละ 80

1.4 ยุ ท ธศาสตร “สร า งและพัฒ นางานวิ จัย หรือ งาน
สรา งสรรคเพื่อพัฒ นาชุม ชน สังคม และประเทศชาติ ”
ไมบรรลุเปาประสงคในป พ.ศ. 2557 จํานวนงานวิจัยหรือ
งานสร า งสรรค ที่ ตี พิ ม พ เ ผยแพร ใ นระดั บ ชาติ ห รื อ
นานาชาติไมเปนไปตามเปา หมาย 100 ผลงาน และ
จํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ที่นํา ไปใชประโยชน
ไมเปนไปตามเปาหมาย 50 ผลงาน

1.5 ยุท ธศาสตร “พัฒ นาคุ ณภาพของอาจารยแ ละ
บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ” ไม บ รรลุ เ ป า ประสงค ใ นป
พ.ศ. 2557 ดานรอยละของคา เฉลี่ยความพึงพอใจของ
นักศึกษาตอการสอนของอาจารย ไมถึงรอยละ 80

รายงานผลการดําเนิน งานตามแผนบริหารความเสี่ยง มทร.สุวรรณภูม ิ ปงบประมาณ พ.ศ. 2557
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ลําดับ

ความเสี่ยง
1.6 ยุท ธศาสตร “พัฒ นาคุ ณภาพของอาจารยแ ละ
บุคลากรสายสนับสนุน” ไมบรรลุเปาประสงคดานคุณวุฒิ
และตําแหนงทางวิชาการยัง ไมเปนไปตามเกณฑที่ สมศ.
กํา หนด (สมศ. รอบสาม กําหนดเกณฑ อาจารยตอ งมี
คุ ณ วุ ฒิ แ ล ะ ตํ า แ ห น ง ท า ง วิ ช า ก า ร ขึ้ น ไป ทุ ก ค น
คะแนนเต็ม 5)
1.7 ยุทธศาสตร“พัฒนาคุณภาพของอาจารยและบุคลากร
สายสนับสนุน”ไมบรรลุเปาประสงค ในป พ.ศ. 2557 ดาน
รอยละของคา เฉลี่ยความพึงพอใจในการใหบริการของ
ผูรับบริการตอการดําเนินงานของบุคลากร สายสนับสนุน
ไมถึง รอยละ 80
1.8 ยุทธศาสตร “การบริห ารจัด การมหาวิทยาลัยเชิ ง
บูรณาการดานหลักธรรมาภิบ าล และปรัช ญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” ในการบริหารการเงินและงบประมาณแบบ
มุงเนนผลงาน ไมบ รรลุเปา หมาย สง ผลให รายไดจ าก
งบประมาณแผนดินลดลงเนื่องจากความไมพ รอมของ
มหาวิทยาลัย
1.9 ยุ ท ธศาสตร “การบริ ห ารจั ด การมหาวิ ท ยาลั ย
เชิ ง บู ร ณาการด า นหลั ก ธรรมาภิ บ าล และปรั ช ญา
เศร ษฐกิ จ พอเพี ย ง” ในการบริ ห ารกา รเงิ น และ
งบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ไมบรรลุเปาหมายสงผลให
เงินรายไดข องมหาวิทยาลัยยังพึ่ง พิงรายไดจ ากการจัด
การศึกษาเปนหลักและมีรายไดลดลง
1.10 ยุท ธศาสตร “การบริ ห ารจั ด การมหาวิ ท ยาลั ย
เชิงบูรณาการดา นหลักธรรมาภิบ าล และปรัช ญาของ
เศร ษฐกิ จ พอเพี ย ง” ในการบริ ห ารกา รเงิ น และ
งบประมาณแบบมุงเนนผลงานไมบ รรลุ เปาหมาย สงผล
ใหรายจายของมหาวิทยาลัยสวนใหญเปนรายจา ยประจํา
สงผลใหไมมีงบประมาณสํา หรับรายจายเพื่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัยในดานตางๆ

จํานวน/เรื่อง

เปาหมาย
( บรรลุ)
( ไมบรรลุ)


คิดเปน
รอยละ
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ลําดับ

ความเสี่ยง

2

ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน
2.1 2.1 กา ร รั กษา คว าม ปล อดภั ย ในท รั พ ย สิ นข อ ง
มหาวิ ท ยาลั ย ไม รั ด กุ ม ส ง ผลให เกิ ด ความเสี ย หายใน
สิ น ทรั พ ย ข องมหาวิ ท ยาลั ย จาก อุ ท กภั ย อั ค คี ภั ย
อุบัติภัยอื่น การโจรกรรม และการรั่วไหล
2.2 การรักษาความปลอดภัยในชีวิตของบุค ลากรและ
นักศึกษาไมรัดกุมสงผลใหเกิดความไมปลอดภัยในสุขภาพ
และชีวิตของนักศึกษาและบุคลากร จาก อุทกภัย อัคคีภัย
และอุบัติภัย
2.3 การจัดทําฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริห ารของ
มหาวิทยาลัยไมค รบถว น สงผลใหกระบวนการตัดสินใจ
ของฝา ยบริห ารขาดฐานขอ มูล สารสนเทศที่ค รบถว น
ถูกตอง เหมาะสม และทันกาลประกอบการตัดสินใจ
2.4 ระบบการกํากับดูแลการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ยั ง ไม เ หมาะสมส ง ผลให นั ก ศึ ก ษาแตกความสามั ค คี
ทะเลาะวิวาท สรางความเสียหายตอบุคคลสินทรัพย และ
ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
2.5 ระบบการกํากับติดตามการดํา เนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยไมเหมาะสมสงผลให
การดําเนินงานไมบรรลุเปาหมาย ผลการประเมินระดับดี
มาก คะแนน 4.51 ขึ้นไป
3 ความเสี่ ย งด า นการปฏิ บั ติ ให ถู ก ต อ งตามกฎหมาย
กฎระเบียบ ขอบังคับ
สรุป

จํานวน/เรื่อง
5

เปาหมาย
( บรรลุ)
( ไมบรรลุ)
บรรลุ 5 เรื่อง


คิดเปน
รอยละ
100









1

ไมบรรลุ 1 เรือ่ ง

100

16

บรรลุ 10 เรื่อง
ไมบรรลุ 6 เรือ่ ง

62.5
37.5

รายงานผลการดําเนิน งานตามแผนบริหารความเสี่ยง มทร.สุวรรณภูม ิ ปงบประมาณ พ.ศ. 2557
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รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2557
ตั้งแต 1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557
ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ดําเนินการจัดทําแผนบริห ารความเสี่ยง ปงบประมาณ
พ.ศ. 2557 เพื่อใหการบริหารจัดการดานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบรรลุ
เปาหมายตามนโยบายและยุทธศาสตรที่กําหนดไว โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในนํา
แผนยุทธศาสตรการพัฒ นามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557-2560 และผลการดําเนินงานบริห ารความเสี่ยงในปกอน
มาวิเคราะหจัดทําเปนความเสี่ยงในดานตางๆ โดยระบุ ความเสี่ยง สาเหตุของความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงจาก
โอกาสที่จะเกิด และระดับ ความรุนแรงของผลกระทบ ทั้งในเชิง คุณภาพ เชิงปริมาณ รวมทั้งประเมินมาตรการ
ควบคุมที่ควรมี และที่มีอยูแลววาสามารถชวยควบคุมความเสี่ยงหรือปจจัยเสี่ยงไดเพียงพอหรือไม จากนั้นจึงจัดทํา
แผนบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน โดยการนํากลยุทธ มาตรการหรือแผนงานมาใชในการวางแผนการดําเนินงาน
และกํากับติดตามการดําเนินงานของหนวยงานในมหาวิทยาลัย เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงหรือความเสียหาย
จากผลกระทบในการดําเนินงานตางๆ ที่ไมมีกิจกรรมควบคุมหรือมีไมเพียงพอ
แผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจํา ปงบประมาณ พ.ศ. 2557
โดยใชแ นวทางการแกไ ข การลด และการควบคุมความเสี่ยง มาเปนมาตรการดําเนินการ งบประมาณ ทั้ง สิ้น
16,664,240.- บาท และมหาวิทยาลัย ไดมอบหมายใหหนว ยงานที่รับ ผิดชอบในแตล ะกิจ กรรมดํา เนินการตาม
แผนบริหารความเสี่ยง ซึ่งหนวยงานไดดําเนินการตามกิจกรรมที่กําหนด และมีการรายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนบริห ารความเสี่ย ง รอบ 12 เดือน (ตั้ง แต 1 ตุล าคม 2556 - 30 กันยายน 2557) ไดว างแผนการจัดการ
ความเสี่ยง 3 ดาน จํานวน 16 เรื่อง ผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย จํานวน 10 เรื่อง ไมบรรลุเปาหมาย จํา นวน
6 เรื่อง ไดแ ก ความเสี่ยงดา นนโยบาย ยุทธศาสตร กลยุท ธของมหาวิทยาลัย จํานวน 10 เรื่อง บรรลุเปาหมาย
จํานวน 5 เรื่อง ไมบรรลุเปาหมาย จํานวน 5 เรื่อง ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน จํา นวน 5 เรื่อง บรรลุเปาหมาย
ทั้ง 5 เรื่อง และความเสี่ยงดานการปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ จํา นวน 1 เรื่อง ไมบรรลุ
เปาหมาย
ทั้งนี้รายงานผลการดําเนินงานดังกลาวไดรับความเห็นชอบจากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งที่ 14/2557 เมื่อวั นที่ 11 ธัน วาคม 2557 ที่ ป ระชุ มคณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ย งและ
การควบคุมภายในมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้ง ที่ 1/2558 เมื่อวั นที่ 19 กุมภาพันธ 2558 และที่ป ระชุ ม
คณะกรรมการพิจ ารณาผลการบริหารความเสี่ยง ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558
โดยมีรายละเอียดผลการดําเนินงาน ดังนี้

รายงานผลการดําเนิน งานตามแผนบริหารความเสี่ยง มทร.สุวรรณภูม ิ ปงบประมาณ พ.ศ. 2557
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ผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปงบประมาณ
พ.ศ. 2557 ตั้งแต 1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557
เปาหมาย
บรรลุ ไม ผูกํากับติดตาม/
ลําดับ ความเสี่ยง
คาเปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
บรรลุ ผูรับผิดชอบ
() ()
ความเสี่ยงดานนโยบายยุทธศาสตร ยุทธศาสตร กลยุทธของมหาวิทยาลัย
 อธิการบดี
1 1.1 การขับเคลือ่ น มีการดําเนินการ ผลการดําเนินงาน
ยุทธศาสตร
ตามกระบวนการ ไมบรรลุเปาหมาย เนื่องจากคาเปาหมาย
ผศ.ไพศาล
การพัฒนา
จัดทําแผนยุทธ ตามตัวบงชี้ใน แผนยุทธศาสตร
บุรินทรวัฒนา/
มหาวิทยาลัย
ศาสตร การพัฒนา การพัฒนามหาวิทยาลัย กําหนดไว
รองอธิการบดี
เทคโนโลยีราช
มหาวิทยาลัย
จํานวน 40 ตัวบงชี้ ผลการดําเนินงาน
รศ.ดร.สุรชัย
มงคลสุวรรณภูมิ ครบถวนสงผลให สูงกวาแผน/เปนไป ตามแผน 28 ตัวบงชี้
มัจฉาชีพ
“เปนมหาวิทยาลัย บรรลุเปาหมาย คิดเปนรอยละ 70 ตัวบงชีท้ ี่ตา่ํ กวาแผน
รองอธิการบดี
ชั้นนําดานวิชาชีพ ตามตัวบงชี้ใน
จํานวน 9 ตัวบงชี้ คิดเปนรอยละ 22.50
อ.พงศวทิ ย
และเทคโนโลยี
แผนยุทธศาสตร อยูระหวางดําเนินการ 3 ตัวบงชี้
วุฒวิ ิริยะ
เพื่อชุมชน สังคม การพัฒนา
คิดเปนรอยละ 7.50
ผอ.สํานักงาน
ประเทศ และ
มหาวิทยาลัยฯ
(ตัวบงชี้ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
อธิการบดี
นานาชาติ” ผลการ ไมนอยกวา
มหาวิทยาลัย จํานวน 40
ผอ.สํานัก
ดําเนินงานไมบรรลุ รอยละ 72
ตัวบงชี้ บรรลุคา เปาหมาย 28 ตัวบงชี้
วิทยบริการฯ
เปาหมายที่
= 28 x100 = คิดเปนรอยละ 70 )
ผอ.กอง
กําหนดไว
40
นโยบาย
ดําเนินการตามการจัดการความเสี่ยงแลว
และแผน
15 เรือ่ ง ดังนี้
ผอ. กองบริหาร
1. ประเมินผลและวิเคราะหผลการ
งานบุคคล
ดําเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
ผอ. กองคลัง
พ.ศ. 2554-2559
ผอ.สํานัก
2. ทบทวนแผนพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ.
คุณภาพ
2554-2559
การศึกษา
3. จัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557-2560
4. จัดประชุมหัวหนาหนวยงานเพื่อ
ถายทอดตัวชี้วัดและคาเปาหมายของ
แผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย
สูหนวยงาน
รายงานผลการดําเนิน งานตามแผนบริหารความเสี่ยง มทร.สุวรรณภูม ิ ปงบประมาณ พ.ศ. 2557
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ลําดับ

ความเสี่ยง

คาเปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

เปาหมาย
บรรลุ ไม ผูกํากับติดตาม/
บรรลุ ผูรับผิดชอบ
() ()

5. ทบทวนคํารับรองการปฏิบัตริ าชการของ
หนวยงานในสังกัดประกอบดวยตัวชี้วัดและ
คาเปาหมายของแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
มหาวิทยาลัยทีห่ นวยงานไดรับการถายทอด
และตัวชีว้ ัดตามพันธกิจของหนวยงาน
6. กํากับติดตามการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามคํารับรองอยางตอเนื่อง
และเปนขอเท็จจริง
7. มหาวิทยาลัยอยูร ะหวางทดลองใช
ระบบการรายงานผลการเบิกจาย
งบประมาณ โดยใชเทคโนโลยีและ
มอบหมายใหสาํ นักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ปรับปรุงระบบให
สะดวกในการบันทึกขอมูล และไมเปน
การสรางภาระเพิ่ม
8. มีการประชุมสัมมนาระหวางผูบ ริหาร
ทุกระบบในการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําควบคูก ับการจัดทําแผนบริหาร
ความเสี่ยงและแผนประกันคุณภาพ
การศึกษา
9. ใชกระบวนการในแผนบริหาร
ความเสี่ยงขับเคลือ่ นใหบรรลุเปาหมาย
ในการจัดทําคําเสนอของบประมาณ
พ.ศ. 2558
10. จัดทําปฏิทินการเสนอขอ
งบประมาณและแผนการดําเนินงานใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยใหมีผลตอ
การจัดสรรงบประมาณ ป พ.ศ. 2558
โดยใหมีเงื่อนไขเวลาที่สอดคลองกัน
11. ปรับปรุงระบบการสือ่ สารเพื่อลด
ชองวางในการสงตอขอมูลทั้งรูปแบบ
Top Down และ Bottom Up
รายงานผลการดําเนิน งานตามแผนบริหารความเสี่ยง มทร.สุวรรณภูม ิ ปงบประมาณ พ.ศ. 2557
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ลําดับ

ความเสี่ยง

คาเปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

เปาหมาย
บรรลุ ไม ผูกํากับติดตาม/
บรรลุ ผูรับผิดชอบ
() ()

12. จัดอบรมผูบ ริหารทุกระดับใน
หลักสูตร “กระบวนการจัดทําแผนกลยุทธ
และการถายทอดแผนกลยุทธสูการ
ปฏิบัติ ระหวางวันที่ 19-20 มิ.ย. 57
ณ โรงแรมเดอะบลูม บาย ทีวีพูล เขาใหญ
อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา
13. ปรับสัดสวนการใหคะแนนประเมิน
บุคลากรระหวางหัวหนางาน คณบดี
รองอธิการบดี อธิการบดี ใหเหมาะสมกับการ
มอบหมายงาน โดย ผูอาํ นวยการสํานักงาน
อธิการบดีประเมินผูอ าํ นวยการกอง และใน
สวนของคณบดีอยูระหวางดําเนินการ
14. ปรับวิธกี ารประเมินบุคลากรในฐาน
สมรรถนะใหแตกตางกันตามตัวชี้วัดที่แต
ละหนวยงานไดรับ โดยแจงหนวยงานใน
สังกัดดําเนินการตาม (ขอ 8) แหงขอบังคับ
มทร.สุวรรณภูมิ วาดวยหลักเกณฑและ
วิธกี ารประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
บุคลากร มทร.สุวรรณภูมิ โดยหัวหนางาน
มอบหมายภาระงานตามตัวชีว้ ัด และ
คํารับรองการปฏิบัตริ าชการจัดสัดสวน
คะแนนตามภาระงานในแตละรอบการ
ประเมิน
15. อยูร ะหวางดําเนินการจัดทําสรางความ
เชื่อมโยงระหวางคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของหนวยงานในสังกัดกับระบบ
การประเมินบุคลากรในฐานสมรรถนะ

รายงานผลการดําเนิน งานตามแผนบริหารความเสี่ยง มทร.สุวรรณภูม ิ ปงบประมาณ พ.ศ. 2557
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เปาหมาย
บรรลุ ไม ผูกํากับติดตาม/
ลําดับ ความเสี่ยง
คาเปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
บรรลุ ผูรับผิดชอบ
() ()
 รองอธิการบดี
1.2 ยุทธศาสตร
แผนการรับนักศึกษา ปการศึกษา พ.ศ. 2557 รับนักศึกษาจริง
“พัฒนาการจัด
ปการศึกษา
ดานวิทยาศาสตร และดานสังคมศาสตร
อ.พงศวทิ ย
การ ศึกษาใหมี
พ.ศ. 2557
จํานวน 4,280 คน ไมเปนไปตามแผน
วุฒวิ ิริยะ/
คุณภาพมาตรฐาน ดานวิทยาศาสตร การรับที่กาํ หนดไว
ผูชว ยอธิการบดี
ในระดับชาติและ และดาน
ผศ.ทรงวิทย
นานาชาติ”
สังคมศาสตร
เจริญกิจธนลาภ
ไมบรรลุเปาประสงค จํานวน 4,932 คน
คณบดีทกุ คณะ
ดานจํานวนผูส มัคร
และรับเขาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยในป
การศึกษา พ.ศ. 2557
ไมเปนไปตาม
แผนการรับนักศึกษา
 รองอธิการบดี
1.3 ยุทธศาสตร
บัณฑิตไดงานทํา ผลการสํารวจฯ บัณฑิตไดงานทําหรือ
“พัฒนาการจัด
หรือประกอบ
ประกอบอาชีพอิสระ จํานวน 1,400 คน
อ.พงศวทิ ย
การศึกษาใหมี
อาชีพอิสระ
คิดเปนรอยละ 73.92 และไมไดทาํ งาน
วุฒวิ ิริยะ/
คุณภาพมาตรฐาน ภายใน 1 ป
จํานวน 494 คน คิดเปนรอยละ 26.08
คณบดี
ในระดับชาติและ รอยละ 80
คณะศิลปศาสตร
นานาชาติ” ไมบรรลุ
คณบดีคณะทีม่ ี
เปาประสงค
นักศึกษาสังกัด
ดานบัณฑิตได
รองอธิการบดี
งานทําหรือประกอบ
ผศ.สุวิทย
อาชีพอิสระภายใน
วงษยืน/
หนึ่งปไมเปนไปตาม
ผอ.กองกลาง
เปาหมายที่กาํ หนด
คณบดีทกุ คณะ
ไวรอยละ 80
รองอธิการบดี
รศ.สหายพล
มีชูนึก/
ผอ. กองพัฒนา
นักศึกษา
ผอ. กองบริหาร
ทรัพยากร
รายงานผลการดําเนิน งานตามแผนบริหารความเสี่ยง มทร.สุวรรณภูม ิ ปงบประมาณ พ.ศ. 2557
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เปาหมาย
บรรลุ ไม ผูกํากับติดตาม/
บรรลุ ผูรับผิดชอบ
() ()
 รองอธิการบดี
รศ.ระวีวรรณ
สุวรรณศร/
คณบดีทกุ คณะ
ผอ.สถาบัน
วิจัยและพัฒนา
ผอ.สํานักวิทย
บริการฯ

ความเสี่ยง

คาเปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

1.4 ยุทธศาสตร
“สรางและพัฒนา
งานวิจัยหรือ
งานสรางสรรคเพื่อ
พัฒนาชุมชน สังคม
และประเทศชาติ”
ไมบรรลุเปาประสงค
ในป พ.ศ. 2557
จํานวนงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรคที่
ตีพิมพเผยแพรใน
ระดับชาติหรือ
นานาชาติไมเปนไป
ตามเปาหมาย 100
ผลงาน และจํานวน
งานวิจัยหรือ
งานสรางสรรคที่
นําไปใชประโยชน
ไมเปนไปตาม
เปาหมาย 50 ผลงาน
1.5 ยุทธศาสตร
“พัฒนาคุณภาพของ
อาจารยและบุคลากร
สายสนับสนุน” ไม
บรรลุเปาประสงค
ในป พ.ศ. 2557
ดานรอยละของ
คาเฉลี่ยความ
พึงพอใจของ
นักศึกษาตอการ
สอนของอาจารย
ไมถงึ รอยละ 80

งานวิจัยหรือ
งานสรางสรรคที่
ตีพิมพเผยแพรใน
ระดับชาติหรือ
นานาชาติ
จํานวน 100 ผลงาน
งานวิจัยหรือ
งานสรางสรรคที่
นําไปใชประโยชน
จํานวน 50 ผลงาน

งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตพี ิมพ
เผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติ
จํานวน 272 ผลงาน และงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรคที่นาํ ไปใชประโยชน
จํานวน 49 ผลงาน (ปการศึกษา 2556)

ความพึงพอใจ
ของนักศึกษาตอ
การสอนของ
อาจารย
รอยละ 80


ผลการสํารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาทีม่ ีตอการจัดการเรียน การ
สอนของอาจารย คิดเปนรอยละ 86.80
ภาคเรียนที่ 1 = 4.323
ภาคเรียนที่ 2 = 4.357
8.68/2
=4.34*100/5
=86.80
(จากเอกสารสรุปผลการประเมินความพึง
พอใจของผูเรียนทีม่ ีตอคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 และ
2 ของสํานักสงเสริมวิชาการฯ)

รองอธิการบดี
รศ.ดร.สุรชัย
มัจฉาชีพ/
รองอธิการบดี
อ.พงศวทิ ย
วุฒวิ ิริยะ/
คณบดีทกุ คณะ
ผอ. สํานักงาน
อธิการบดี
ผอ.กองบริหาร
งานบุคคล

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มทร.สุวรรณภูมิ ปงบประมาณ พ.ศ. 2557
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ความเสี่ยง

1.6 ยุทธศาสตร
“พัฒนาคุณภาพของ
อาจารยและบุคลากร
สายสนับสนุน” ไม
บรรลุเปาประสงค
ดานคุณวุฒแิ ละ
ตําแหนงทางวิชาการ
ยังไมเปนไปตาม
เกณฑที่ สมศ.
กําหนด (สมศ.
รอบสาม กําหนด
เกณฑ อาจารยตอง
มีคุณวุฒแิ ละ
ตําแหนงทางวิชาการ
ขึ้นไปทุกคน
คะแนนเต็ม 5)
1.7 ยุทธศาสตร
“พัฒนาคุณภาพ
ของอาจารยและ
บุคลากรสาย
สนับสนุน” ไม
บรรลุเปาประสงค
ในป พ.ศ. 2557
ดานรอยละของ
คาเฉลี่ยความ
พึงพอใจในการ
ใหบริการของ

เปาหมาย
บรรลุ ไม ผูกํากับติดตาม/
คาเปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
บรรลุ ผูรับผิดชอบ
() ()
รองอธิการบดี
รศ.ระวีวรรณ
สุวรรณศร
ผอ.สถาบันวิจัย
และพัฒนา
 รองอธิการบดี
คาเปาหมายในป ผลที่ได คะแนน 2.04 ดัชนีคุณภาพ 2.44
การศึกษา 2556 โดยอาจารยทั้งสิ้น 561 คน
รศ.ดร.สุรชัย
(ปงบประมาณ
(ตามเกณฑ สมศ.)
มัจฉาชีพ/
พ.ศ. 2557)
อาจารยประจําที่ดาํ รงตําแหนงทาง
รองอธิการบดี
คะแนน 3.75
วิชาการ ผศ. รศ.
อ.พงศวทิ ย
ดัชนีคุณภาพ 4.5 จํานวน 151.5 คน ดังนี้
วุฒวิ ิริยะ/
ผศ. ปริญญาตรี = 10 คน
คณบดีทกุ คณะ
ผศ. ปริญญาโท = 108.5 คน
ผอ. สํานักงาน
ผศ. ปริญญาเอก = 17 คน
อธิการบดี
รศ. ปริญญาโท = 11 คน
ผอ.กองบริหาร
รศ. ปริญญาเอก = 5 คน
งานบุคคล

ความพึงพอใจใน
การใหบริการของ
ผูรบั บริการตอ
การดําเนินงาน
ของบุคลากร
สายสนับสนุน
รอยละ 80

ผลสํารวจความพึงพอใจของผูรบั บริการ)
คิดเปนรอยละ 86.60
(จากรายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา/
หนวยงานเทียบเทาปการศึกษา 2556
ไดแก สํานักงานอธิการบดี สํานัก
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียนสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสถาบันวิจัยและพัฒนา (ตัวบงชี้ 2.1
มีระดับความพึงพอใจของผูรบั บริการ)
มีผลลัพธเฉลี่ย คิดเปนรอยละ 86.60



รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มทร.สุวรรณภูมิ ปงบประมาณ พ.ศ. 2557

รองอธิการบดี
รศ.ดร.สุรชัย
มัจฉาชีพ/
ผอ.กองบริหาร
งานบุคคล
หัวหนาหนวยงาน
ในสังกัดทุก
หนวยงาน
ผอ.สํานัก
คุณภาพ
การศึกษา
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ความเสี่ยง
ผูรับบริการตอ
การดําเนินงานของ
บุคลากร สาย
สนับสนุนไมถงึ
รอยละ 80
1.8 ยุทธศาสตร
“การบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัย
เชิงบูรณาการ
ดานหลัก
ธรรมาภิบาล และ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” ในการ
บริหารการเงินและ
งบประมาณแบบ
มุงเนนผลงาน
ไมบรรลุเปาหมาย
สงผลใหรายได
จากงบประมาณ
แผนดินลดลง
เนื่องจากความ
ไมพรอมของ
มหาวิทยาลัย
1.9 ยุทธศาสตร
“การบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัย
เชิงบูรณาการดาน
หลักธรรมาภิบาล
และปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง” ในการ
บริหารการเงิน

เปาหมาย
บรรลุ ไม ผูกํากับติดตาม/
บรรลุ ผูรับผิดชอบ
() ()

คาเปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

งบประมาณ
แผนดินที่ไดรับ
จัดสรรใน
ปงบประมาณ
2558 ≥
752,140,900.-บาท

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



รองอธิการบดี
รศ.สุรชัย
มัจฉาชีพ/
ผอ.กอง
นโยบาย
และแผน
ผอ.กองคลัง

ประมาณการเงิน
รายไดในป
งบประมาณ
พ.ศ. 2558 สูงกวา
เงินรายไดใน
ปงบประมาณ
พ.ศ. 2557 ≥
186,461,200.- บาท
(ประมาณการป

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



อธิการบดี
ผศ.ไพศาล
บุรินทรวัฒนา
/รองอธิการบดี
ทุกทาน
รองอธิการบดี
รศ.สุรชัย
มัจฉาชีพ

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มทร.สุวรรณภูมิ ปงบประมาณ พ.ศ. 2557
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ความเสี่ยง

คาเปาหมาย

และงบประมาณ 2557
แบบมุง เนน
= 222,950,500.ผลงาน ไมบรรลุ บาท)
เปาหมายสงผลให
เงินรายไดของ
มหาวิทยาลัยยัง
พึ่งพิงรายไดจาก
การจัดการศึกษา
เปนหลักและมี
รายไดลดลง

1.10 ยุทธศาสตร
“การบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยเชิง
บูรณาการ ดานหลัก
ธรรมาภิบาล และ
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง”
ในการบริหาร
การเงินและ
งบประมาณแบบ
มุงเนนผลงาน

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

เปาหมาย
บรรลุ ไม ผูกํากับติดตาม/
ผลการดําเนินงาน
บรรลุ ผูรับผิดชอบ
() ()
รองอธิการบดี
อ.พงศวทิ ย
วุฒวิ ิริยะ/
คณบดีทกุ คณะ
รองอธิการบดี
ผศ.สุวิทย
วงษยืน/
ผอ.กองกลาง
ผอ.กองบริหาร
ทรัพยากร
รองอธิการบดี
รศ.สหายพล
มีชูนึก/
ผอ.กองพัฒนา
นักศึกษา
ผูชว ยอธิการบดี
ผศ.ทรงวิทย
เจริญกิจธนลาภ
หัวหนาหนวยงาน
ในสังกัด
มหาวิทยาลัย

ดําเนินการตามมาตรการจัดการ
อธิการบดี
ความเสี่ยง 5 ขอ คิดเปน รอยละ 62.50
ผศ.ไพศาล
ดําเนินการแลว ดังนี้
บุรินทรวัฒนา/
1. ปรับปรุงโครงสรางการบริหารงาน
รองอธิการบดี
ดําเนินการทบทวนและปรับปรุงโครงสราง
ผูชว ยอธิการบดี
หนวยงานสายสนับสนุนของ มทร.สุวรรณ
รองอธิการบดี
ภูมิ ในการประชุม คณะกรรมการบริหาร
รศ.ดร.สุรชัย
ของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/57 เมื่อวันที่ 12
มัจฉาชีพ
มิ.ย. 57 ณ อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา
รองอธิการบดี
ระเบียบวาระที่ 5.1
ผศ.สุวิทย
วงษยืน

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มทร.สุวรรณภูมิ ปงบประมาณ พ.ศ. 2557
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ความเสี่ยง
ไมบรรลุ เปาหมาย
สงผลใหรายจาย
ของมหาวิทยาลัย
สวนใหญเปน
รายจายประจํา
สงผลใหไมมี
งบประมาณสําหรับ
รายจายเพื่อการ
พัฒนามหาวิทยาลัย
ในดานตางๆ

คาเปาหมาย

ผลการดําเนินงาน
2. วิเคราะหภาระงานและอัตรากําลัง
ดําเนินการจัดทําคําสัง่ ที่ 206/57 เรื่อง
แตงตัง้ คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
และลงพื้นทีต่ รวจการปฏิบัติงานฯ เมื่อวันที่
21-30 เม.ย. 57
3. วางแผนระยะยาวในการจัดการศึกษา
แตละพื้นที่ไมใหซา้ํ ซอนเพื่อลดคาใชจา ย
ดําเนินการยายคณะวิทยาศาสตร และ
คณะศิลปศาสตร มารวมที่ ศูนยหันตรา
เพื่อลดคาใชจา ยในการบริหารจัดการ
และการดําเนินงาน
4. วิเคราะหคา ใชจา ยดานสาธารณูปโภค
จําแนกรายหนวยงาน เพื่อศึกษาความ
คุมคาและ เพื่อกําหนดมาตรการประหยัด
พลังงานและคาใชจา ยดําเนินการนําผล
การวิเคราะหคา ใชจายดานสารธารณูปโภค
จําแนก รายหนวยงาน มาศึกษาความคุมคา
เพื่อนํามากําหนดมาตรการการประหยัด
พลังงานและคาใชจาย
5. กํากับติดตามการใชจายอยางรัดกุม
ดําเนินการประชุมเรงรัดติดตามผล
การดําเนินงานและการใชจาย
งบประมาณเปนรายไตรมาส
อยูระหวางดําเนินการ
1. จัดทําแผนอัตรากําลังโดยคํานึงถึง
งบประมาณและคาใชจาย
2. กําหนดแนวทางการประเมินผลหนวยงาน
ในลักษณะ Cost Center และ Profit Center
เพื่อประเมินผลสัมฤทธิข์ องหนวยงาน
3. ปรับเปลี่ยนอุปกรณไฟฟาทั้งระบบ แสงสวาง
และเครื่องปรับอากาศใหประหยัดพลังงาน
โดยประสานกับการไฟฟาฝายผลิต

เปาหมาย
บรรลุ ไม ผูกํากับติดตาม/
บรรลุ ผูรับผิดชอบ
() ()
รองอธิการบดี
อ.พงศวทิ ย
วุฒวิ ิริยะ/
คณบดีทกุ คณะ
ผอ.กอง
นโยบาย
และแผน
ผอ.กองกลาง
ผอ.กองบริหาร
ทรัพยากร

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มทร.สุวรรณภูมิ ปงบประมาณ พ.ศ. 2557
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คาเปาหมาย

ความเสี่ยงดานการปฏิบัตงิ าน
2 2.1 การรักษา
ไมเกิดความ
ความปลอดภัยใน เสียหายใน
ทรัพยสินของ
สินทรัพยของ
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยจาก
ไมรัดกุม สงผลให อุทกภัย อัคคีภัย
เกิดความเสียหาย อุบัติภัยอื่น
ในสินทรัพยของ การโจรกรรม
มหาวิทยาลัย
และการรัว่ ไหล
จาก อุทกภัย
อัคคีภัย อุบัติภัย
อื่น
การโจรกรรม
และการรัว่ ไหล

ผลการดําเนินงาน

เปาหมาย
บรรลุ ไม ผูกํากับติดตาม/
บรรลุ ผูรับผิดชอบ
() ()


ไมเกิดความเสียหายตอสินทรัพยของ
มหาวิทยาลัย เนื่องจากไดดําเนินการ
ดังนี้
1. จัดใหมีระบบการเตือนภัยที่เหมาะสม
ดําเนินการจัดอบรมและซักซอมการอพยพ
เมื่อเกิดอุบัติภัยฝกอบรมใหความรูกบั
พนักงานรักษาความปลอดภัย และ
ตรวจเช็คสภาพระบบเตือนภัยอยูใน
สภาพใชงานไดปกติ
2. ติดตั้งกลองวงจะปดในพื้นที่ทสี่ าํ คัญ
ดําเนินติดตั้งกลองวงจะปดในพื้นที่
ที่สาํ คัญและตรวจเช็คสภาพอุปกรณ
ใหพรอมใชงานอยูเสมอ
3. จัดอุปกรณปองกันอัคคีภัยใหทวั่ ถึง
ทุกพื้นที่ และตรวจสภาพสม่าํ เสมอ
ดําเนินการติดตั้งอุปกรณปองกันอัคคีภัย
อยางทัว่ ถึงและตรวจเช็คสภาพอุปกรณ
ใหพรอมใชงานอยูเสมอ
4. จัดทําระบบทะเบียนคุมพัสดุครุภัณฑ
ใหครบถวน เปนปจจุบันและตรวจสอบ
สม่าํ เสมอดําเนินการจัดทําทะเบียนคุม
พัสดุ ครุภัณฑ ประจําของแตละศูนย
พื้นที่ และตรวจเช็คเปนประจําทุกป
ในชวงสิ้นป งบประมาณ เดือน ก.ย.– ต.ค.
5. ปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยทั้ง
ภายในและภายนอกอาคาร ดําเนินการ
ประชุมเพื่อหามาตรการปองกันรักษา
ความปลอดภัย
อยูระหวางดําเนินการ
1. จัดตั้งศูนยกลางรับแจงเหตุ เพื่อ
ประสานงานไดทันที

รองอธิการบดี
ผศ.สุวิทย
วงษยืน/
คณบดีทกุ คณะ
ผอ.กองกลาง
ผอ.กองบริหาร
ทรัพยากร
ผอ.กองคลัง

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มทร.สุวรรณภูมิ ปงบประมาณ พ.ศ. 2557
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ความเสี่ยง

2.2 การรักษา
ความปลอดภัยใน
ชีวิตของบุคลากร
และนักศึกษา
ไมรัดกุมสงผลให
เกิดความไมปลอดภัย
ในสุขภาพและ
ชีวิตของนักศึกษา
และบุคลากร จาก
อุทกภัย อัคคีภัย
และอุบัตภิ ัย

คาเปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

เปาหมาย
บรรลุ ไม ผูกํากับติดตาม/
บรรลุ ผูรับผิดชอบ
() ()

2. ปรับเสนทางจราจร แยกพื้นทีส่ ว น
การศึกษา และพื้นทีบ่ า นพักบุคลากร
ดําเนินการจัดทําแผนกิจกรรมตัดถนน
สายหลักแปลง 1 จากหนาหอประชุมใหญ
ตรงออกดานหลังแปลง 4 เพื่อจัดแบงเขต
พื้นที่ระหวางบานพักบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยกับพื้นที่จัดการเรียน
การสอนออกจากกัน เพื่อความปลอดภัย
และความสะดวกในการบริหารจัดการ
มีความปลอดภัย ไมเกิดอุบัติภัยทีส่ งผลตอความปลอดภัย 
ในสุขภาพและ
ของบุคลากรและนักศึกษา เนื่องจาก
ชีวิตของนักศึกษา มหาวิทยาลัยดําเนินการ ดังนี้
และบุคลากร จาก 1.จัดใหมรี ะบบการเตือนภัยที่เหมาะสม
อุทกภัย อัคคีภัย ดําเนินการจัดอบรมและซักซอมการ
และอุบัตภิ ัย
อพยพเมื่อเกิดอุบัตภิ ัยฝกอบรมใหความรู
กับพนักงานรักษาความปลอดภัย และ
ตรวจเช็คสภาพระบบ
2. ติดตัง้ กลองวงจะปดในพื้นที่ทสี่ าํ คัญ
ดําเนินติดตั้งกลองวงจะปดในพื้นที่
ที่สาํ คัญและตรวจเช็คสภาพอุปกรณ
ใหพรอมใชงานอยูเสมอ
3. จัดอุปกรณปองกันอัคคีภัยใหทวั่ ถึง
ทุกพื้นที่ และตรวจสภาพสม่าํ เสมอ
ดําเนินการติดตั้งอุปกรณปองกันอัคคีภัย
อยางทัว่ ถึงและตรวจเช็คสภาพอุปกรณ
ใหพรอมใชงานอยูเสมอ
4. จัดทําระบบทะเบียนคุมพัสดุครุภัณฑ
ใหครบถวน เปนปจจุบันและตรวจสอบ
สม่าํ เสมอดําเนินการจัดทําทะเบียนคุม
พัสดุ ครุภัณฑ ประจําของแตละศูนย
พื้นที่ และตรวจเช็คเปนประจําทุกป
ในชวงสิ้นป งบประมาณ เดือน ก.ย.– ต.ค.
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มทร.สุวรรณภูมิ ปงบประมาณ พ.ศ. 2557

รองอธิการบดี
ผศ.สุวิทย
วงษยืน/
คณบดีทกุ คณะ
ผอ.กองกลาง
ผอ.กองบริหาร
ทรัพยากร
ผอ.สํานัก
คุณภาพ
การศึกษา
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คาเปาหมาย

2.3 การจัดทํา
ฐานขอมูล
สารสนเทศเพื่อ
การบริหารของ
มหาวิทยาลัยไม
ครบถวน สงผลให
กระบวนการ
ตัดสินใจของ
ฝายบริหาร
ขาดฐานขอมูล
สารสนเทศที่
ครบถวน ถูกตอง
เหมาะสม และ
ทันกาลประกอบ
การตัดสินใจ

มีฐานขอมูล
สารสนเทศที่
ครบถวนถูกตอง
เหมาะสม และ
ทันกาล

2.4 ระบบการ
กํากับดูแลการจัด
กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษายังไม
เหมาะสมสงผล
ใหนักศึกษาแตก
ความสามัคคี
ทะเลาะวิวาท

จัดกิจกรรมของ
นักศึกษาที่
เหมาะสมและ
สงผลใหนักศึกษา
ไมแตกความสามัคคี
ไมทะเลาะวิวาทกัน
และเกิดเหตุ
ความเสียหายตอ

ผลการดําเนินงาน
5. อบรมและซักซอมการอพยพเมื่อเกิด
อุบัติภัย ดําเนินการจัดทําแผนการ
ซักซอมการอพยพเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
อยูระหวางดําเนินการ
1. จัดตั้งศูนยกลางรับแจงเหตุ เพื่อ
ประสานงานไดทันที
มีฐานขอมูลสารสนเทศทีค่ รบถวน
ถูกตอง เหมาะสมในการตัดสินใจ
จํานวน 7 ฐานขอมูล ไดแก
1. ระบบทะเบียนนักศึกษา
2. ระบบ LMS (Learning
Management System)
3. ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
4. ระบบฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพื่อ
การสืบคน
5. ระบบงานวิจยั
6. ระบบงบประมาณ
7. ระบบเพื่อการบริหารจัดการ MIS

ในป 2557 ไมมีเหตุนักศึกษาไมทะเลาะ
วิวาทกันทีส่ งผลใหเกิดความเสียหายตอ
บุคคลสินทรัพย และชือ่ เสียงของ
มหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยได
ดําเนินการ ดังนี้
-มีการมอบนโยบายการบริหารจัดการ
ดานกิจการนักศึกษา โดยอธิการบดี
เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 57

เปาหมาย
บรรลุ ไม ผูกํากับติดตาม/
บรรลุ ผูรับผิดชอบ
() ()





รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มทร.สุวรรณภูมิ ปงบประมาณ พ.ศ. 2557

รองอธิการบดี
อ.พงศวทิ ย
วุฒวิ ิริยะ
รองอธิการบดี
รศ.ดร.สุรชัย
มัจฉาชีพ/
ผอ. สํานัก
วิทยบริการฯ
ผอ. สํานักงาน
อธิการบดี
ผอ.สถาบันวิจัย
และพัฒนา
ผอ. สํานัก
สงเสริม
วิชาการฯ
รองอธิการบดี
อ.พงศวทิ ย
วุฒวิ ิริยะ
รองอธิการบดี
รศ.สหายพล
มีชูนึก/
คณบดีคณะที่
มีนักศึกษา
สังกัด
ผอ. กองพัฒนา
นักศึกษา
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เปาหมาย
บรรลุ ไม ผูกํากับติดตาม/
ลําดับ ความเสี่ยง
คาเปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
บรรลุ ผูรับผิดชอบ
() ()
สรางความเสียหาย บุคคลสินทรัพย -แตงตั้งคณะกรรมการผูค วบคุมกิจกรรม
ผอ.กองบริหาร
ตอบุคคลสินทรัพย และชือ่ เสียงของ รับนองใหมและประชุมเชียร ของแตละ
ทรัพยากร
และชือ่ เสียงของ มหาวิทยาลัย
คณะ และศูนยพื้นที่
มหาวิทยาลัย
-มีมาตรการการจัดกิจกรรมรับนองใหม
และประชุมเชียรในสถาบันอุดมศึกษา
และทุกคณะ ทุกศูนย
-ทุกคณะมีประกาศกําหนดกิจกรรม
ตอนรับนองใหมและประชุมเชียร

2.5 ระบบการ
การประกันคุณภาพ การตรวจประเมินคุณภาพภายใน
รองอธิการบดี
กํากับติดตาม
การศึกษาผลการ ปการศึกษา 2556 ผลการประเมิน
อ.พงศวทิ ย
การดําเนินงาน
ประเมิน ระดับดีมาก ระดับดีมาก คะแนน 4.54
วุฒวิ ิริยะ/
การประกัน
คะแนน 4.51 ขึ้นไป
หัวหนาหนวยงาน
คุณภาพการศึกษา
ในสังกัด
ของมหาวิทยาลัย
มทรส.
ไมเหมาะสม สงผล
ใหการดําเนินงาน
ไมบรรลุเปาหมาย
ผลการประเมิน
ระดับดีมาก
คะแนน 4.51 ขึ้นไป
ความเสี่ยงดานการปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ
 รองอธิการบดี
3 การเบิกจาย
การเบิกจาย
ผลการเบิกจายงบประมาณ ประจําป
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ในภาพรวม
รศ.ดร.สุรชัย
มีวธิ ีการปฏิบัติที่ ไมเปนไปตาม
ไตรมาสที่ 4 หรือ รอบ 12 เดือน
มัจฉาชีพ/
กําหนดขึ้นใหม แผนงานที่กาํ หนด งบประมาณแผนดิน รอยละ 93.53
ผอ.กอง
หลายประการ
ไว ในภาพรวมไตร (ขอมูล ณ วันที่ 31 กันยายน 2557)
นโยบาย
ที่เปนมาตรการ มาสที่ 4
มีการกํากับติดตามการดําเนินงาน ดังนี้
และแผน
ที่ไมสอดคลองกัน ไมนอยกวา
1. มีการติดตามโดยการจัดประชุมเรงรัด
ซึ่งเปนปจจัย
รอยละ 95
ติดตามการใชจา ยงบประมาณ พ.ศ.
ภายนอกทีค่ วบคุม (ไตรมาสที่ 3
2557 ทุกสิ้นไตรมาส
ไมได
รอยละ 70)
ครั้งที่ 1 วันที่ 9 ธ.ค. 56
ครั้งที่ 2 วันที่ 14 ม.ค. 57
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มทร.สุวรรณภูมิ ปงบประมาณ พ.ศ. 2557
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ลําดับ

ความเสี่ยง

คาเปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

เปาหมาย
บรรลุ ไม ผูกํากับติดตาม/
บรรลุ ผูรับผิดชอบ
() ()

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 เพื่อการบริหารงาน
ดานงบประมาณ” โดยใหทุกหนวยงาน
รายงานผลการใชจา ยงบประมาณแบบ
Real time ตั้งแตป งบประมาณ
พ.ศ. 2557
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