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รายงานผลการด าเนนิงานตามแผนบริหารความเสีย่ง 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดอืน ( 1 ตลุาคม 2561 -  31 มนีาคม 2562) 
 

ประเด็นความเสีย่ง :  1. การสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ 
ปจัจยัเสีย่ง :  1. ผลการด าเนินงานของแผนงาน/โครงการไม่สามารถขับเคลื่อนแผนปฏิบัติงานประจ าปีให้บรรลุเป้าหมาย ระดบัความเสี่ยง โอกาส 4  ผลกระทบ 4  = 16 (สูงมาก) 
ผลการประเมินความเสีย่ง : โอกาสและผลกระทบเท่าเดมิ  เนื่องจาก  ยังไม่ถึงรอบการรายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงาน 

แนวทาง/มาตรการควบคมุ 
ความเสีย่ง 

ผลการด าเนนิงานตามแนวทาง/ 
มาตรการควบคมุความเสีย่ง 

ผลการประเมนิตวัชีว้ดั
ประเมนิความเสีย่ง 

ผูร้บัผดิชอบ/
ก าหนดเสรจ็ 

ผลการ
ประเมนิ

ความเสีย่ง 
1. สร้างระบบกลไกในการติดตามตัวชี้วัด
ตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ให้บรรลุเป้าหมาย โดยจ าแนกการ
ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานออกเป็น 4 
ระบบ ดังนี้ 
   1.1) ระบบก ากับติดตามตัวชี้วัดตาม
แผ นป ฏิบั ติ ง าน แล ะแ ผน กา ร ใ ช้ จ่ า ย
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ภาพรวม 35 KPI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. ตามที่กองนโยบายและแผนสร้างระบบกลไกในการติดตามตัวช้ีวัดตาม
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ให้บรรลุเป้าหมาย โดยจ าแนกการก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานออกเป็น 4 
ระบบ  มีผลการด าเนินการ ดังน้ี 
    
 

 
   1.1) อยู่ระหว่างเก็บรวบรวมข้อมูล สิ้น 31 มี.ค.62 
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

แผน : ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติ
งานประจ าปีสามารถขับเคลื่อน
ให้บรรลุเป้าหมายได้ อย่างน้อย
ร้อยละ 70 

ผล :  อยู่ ระหว่างด า เนินการ
รวบรวม เนื่องด้วยรอบรายงาน
ผลครั้งท่ี 1 สิ้นสุดวันท่ี 31 มี.ค. 
62 

กองนโยบายและ
แผน*/กันยายน 

2562 

เทา่เดมิ 
 

โอกาส 4  
ผลกระทบ 4  
 16 (สูงมาก) 
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แนวทาง/มาตรการควบคมุ 
ความเสีย่ง 

ผลการด าเนนิงานตามแนวทาง/ 
มาตรการควบคมุความเสีย่ง 

ผลการประเมนิตวัชีว้ดั
ประเมนิความเสีย่ง 

ผูร้บัผดิชอบ/
ก าหนดเสรจ็ 

ผลการ
ประเมนิ

ความเสีย่ง 
   1.2) ระบบก ากบัตดิตามผลการ
ด าเนนิงานโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
   1.3) ระบบก ากบัตดิตามผลการ
ด าเนนิงานงบลงทนุ มกีารด าเนนิการ 
 
 
 
 
 
 
   1.4) ระบบก ากบัตดิตามผลการเบกิจา่ย
งบด าเนนิงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   1.2) กองนโยบายและแผนก าหนดปฏิทินและมาตรการในการก ากับติดตามผล
การด าเนินโครงการ และแจ้งหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ   โดยมีระบบก ากับ
ติดตามผลการปฏิบัติงานประจ าปีที่ส าหรับใช้ในการก ากับติดตามผลการด าเนินงาน
โครงการของหน่วยงาน และรายงานผลการด าเนินงานโครงการทุกไตรมาสเสนอ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ทราบ ซึ่งกองนโยบายและแผนมีการรายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ สิ้นไตรมาส 1 (1 ต.ค.
2561-31 ธ.ค.2561) ต่อผู้บริหาร เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562  
 
    1.3) ระบบก ากับติดตามผลการด าเนินงานงบลงทุน มีการด าเนินการ ดังน้ี 

          - มีการพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับการก ากับติดตามผลการด าเนินงาน
งบลงทุน  
         - จัดท าสรุปผลการด าเนินงานงบลงทุน รายงานต่อผู้บริหารทุกสิ้นเดือน เพื่อ
ทราบและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อน าไปปรับปรุงผลการด าเนินงานให้ เป็นไปตาม
เป้าหมาย  ซึ่งกองนโยบายและแผนได้มีการรายงานผลการด าเนินงานงบลงทุน ณ 
วันท่ี 13 มีนาคม 2562 ต่อผู้บริหาร เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562  
 
   1.4) ได้มีการพัฒนาระบบก ากับติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตาม
มาตรการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และได้
รายงานผลการด าเนินการมาตรการก ากับติดตามใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ต่อที่ประชุมผู้บริหาร ครั้ งที่  1/2562 
(ประจ าเดือนมกราคม 2562) เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 
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แนวทาง/มาตรการควบคมุ 
ความเสีย่ง 

ผลการด าเนนิงานตามแนวทาง/ 
มาตรการควบคมุความเสีย่ง 

ผลการประเมนิตวัชีว้ดั
ประเมนิความเสีย่ง 

ผูร้บัผดิชอบ/
ก าหนดเสรจ็ 

ผลการ
ประเมนิ

ความเสีย่ง 
2. สนับสนุนงบประมาณและมอบหมาย
ผู้บริหารระดับรองอธิการบดีในการก ากับ
ดูแลโครงการ Quick win Project เพื่อ
ขับเคลือ่นผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ง านและแผนการ ใช้ จ่ า ย งบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้บรรลุ
เป้าหมายโดยเร็ว 
 
3. ก าหนดรอบระยะเวลา ก ากับ ติดตาม
และรายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตาม
แผ นป ฏิบั ติ ง าน แล ะแ ผน กา ร ใ ช้ จ่ า ย
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 โดยมีรอบระยะเวลาการรายงานผล
ต่อที่ประชุมผู้บริหาร และสภามหาวิทยาลัย 
ปีละ 2 ครั้ง (ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน และ-
ครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน) 

2. โครงการ Quick win Project เป็นโครงการเร่งด่วนที่จะท าในปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 เพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยระยะยาว 20 ปี  
(พ.ศ.2561-2580) และระยะปานกลาง 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ให้บรรลุตาม
ตัวช้ีวัดของมหาวิทยาลัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีการก ากับ ติดตาม
โดยผู้บริหารระดับรองอธิการบดี ซึ่งกองนโยบายและแผนได้แจ้งจัดสรรกรอบวงเงิน
งบประมาณ Quick win Project ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั้ง 5 ด้าน เมื่อ
วันท่ี 26 ตุลาคม 2561 จ านวนเงิน 16,300,000 บาท 
 
3. มหาวิทยาลัยมีการก าหนดรอบระยะเวลา ก ากับ ติดตามและรายงานผลการ
ด าเนินงานตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ปีละ 2 ครั้ง ครั้งท่ี 1 รอบ 6 เดือน  ซึ่งผลการด าเนินงาน
อยู่ระหว่างรวบรวม เนื่องด้วยรอบรายงานผลครั้งท่ี 1 สิ้นสุดวันท่ี 31 มี.ค.62 

 

4. พัฒนาวิธีและกระบวนการก ากับติดตาม
และรายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตาม
แผ นป ฏิบั ติ ง าน แล ะแ ผน กา ร ใ ช้ จ่ า ย
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ให้มีความน่าเชื่อถือ สะดวก รวดเร็ว 
โดยการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
"ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานประจ าปี" 
 
 
 
 
 
 

4 .อยู่ระหว่างพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับรายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัด
ภายใต้แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
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แนวทาง/มาตรการควบคมุ 
ความเสีย่ง 

ผลการด าเนนิงานตามแนวทาง/ 
มาตรการควบคมุความเสีย่ง 

ผลการประเมนิตวัชีว้ดั
ประเมนิความเสีย่ง 

ผูร้บัผดิชอบ/
ก าหนดเสรจ็ 

ผลการ
ประเมนิ

ความเสีย่ง 
5. ก าหนดมาตรการและเชื่อมโยงผลการ
ปฏิบัตงิานตวัชีว้ดัภายใตแ้ผนปฏบิตังิานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 เข้ากับการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร 
 

5. มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการก าหนดตัวช้ีวัดภายใต้แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจ าปี เป็น KPI ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการส าหรับ
ผู้บริหาร ซึ่งใช้ส าหรับรอบการประเมิน 2/2562 (1 มี.ค. – 31 ส.ค.62) 
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ประเด็นความเสีย่ง :  1. การสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ 
ปจัจยัเสีย่ง :  2. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ระดบัความเสีย่ง : โอกาส 3  ผลกระทบ 3  = 9 (สูง) 

ผลการประเมินความเสีย่ง :   โอกาสเกดิลดลง  เนื่องจาก ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2 สูงกว่าแผน ร้อยละ 4.17  และผลกระทบลดลง  เนื่องจาก เมื่อผลการเบิกจ่ายเป็นไปตาม
แผน ส่งผลต่อการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในอัตราเท่าเดิมหรือเพ่ิมข้ึน 

แนวทาง/มาตรการควบคมุ 
ความเสีย่ง 

ผลการด าเนนิงานตามแนวทาง/ 
มาตรการควบคุมความเสีย่ง 

ผลการประเมินตวัชีว้ดั
ประเมนิความเสีย่ง 

ผูร้บัผดิชอบ/
ก าหนดเสรจ็ 

ผลการ
ประเมนิ

ความเสีย่ง 
1. สรา้งระบบและกลไกก ากบั ตดิตามผล
การเบกิจา่ยงบประมาณประจ าป ี

   1.1 จัดท าแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ
ให้เป็นไปตามที่ส านักงบประมาณก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   1.2 พัฒนาระบบกลไกการเบิกจ่าย
งบประมาณให้เป็นไปตามแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกก ากับ ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจ าปี ดังนี ้
     1.1 กองนโยบายและแผนมีการด าเนินการจัดท าแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ
เป็นไปตามที่ส านักงบประมาณก าหนด  และมีแผนการเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัย 
ดังนี ้
               แผนประจ าไตรมาส  แผนสะสมประจ าไตรมาส 

ไตรมาสที ่1 30.51                 30.51 

ไตรมาสที่ 2 23.18                    53.69 

ไตรมาสที่ 3 24.95                    78.64 

ไตรมาสที่ 4 21.36                    100 
 
   1.2 กองคลังมีการด าเนินการ ดังนี้ 
          1)  มีหนังสือเร่งรัดการเบกิจ่ายให้แต่ละหน่วยงานเร่งด าเนนิการเบิกจ่ายให้
เป็นไปตามแผน เป็นรายไตรมาส 
          ๒)  กองคลังมีการจัดท าขั้นตอนในการเบิกจ่ายและได้มีการซักซ้อมให้แก่
เจ้าหน้าที่ คณะ  วิทยาลัย ส านัก  เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เพื่อให้เกิดความ
คล่องตัวในการด าเนินการ 
         3) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงิน ประจ าคณะ วิทยาลัย ส านัก พื้นที่สงขลา ตาม
ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ ๓๑๔/๒๕๖๒  ลงวันที่ ๒๙ 
มีนาคม ๒๕๖๒  เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยเกิดความคล่องตัว รวดเร็ว
ในการเบิกจ่าย 
 

แผน : ผลการเบิกจ่ายเป็นไป
ต า ม แ ผ น ก า ร เ บิ ก จ่ า ย
งบประมาณ (สะสม) รายไตร
มาส 

   -ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 30.51 
   -ไตรมาสที ่2 รอ้ยละ 53.69 
   -ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 78.64  
   -ไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 100
ผล : ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตาม
แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ 
(สะสม) รายไตรมาส 

   -ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 24.88  
   -ไตรมาสที ่2 รอ้ยละ 57.86 
 
ผลการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 2 สูง
กว่าแผน  รอ้ยละ  4.17  
(53.69-57.86) 

กองนโยบายและ
แผน*/กองคลัง*/
กันยายน 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 

ลดลง 
 

โอกาส 1 
ผลกระทบ 2   

2 (น้อย) 
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แนวทาง/มาตรการควบคมุ 
ความเสีย่ง 

ผลการด าเนนิงานตามแนวทาง/ 
มาตรการควบคุมความเสีย่ง 

ผลการประเมินตวัชีว้ดั
ประเมนิความเสีย่ง 

ผูร้บัผดิชอบ/
ก าหนดเสรจ็ 

ผลการ
ประเมนิ

ความเสีย่ง 
   1 . 3  ก า กั บ ติ ด ต า ม ก า ร เ บิ ก จ่ า ย
งบประมาณใหเ้ป็นไปตามแผน และรายงาน
ผลการด าเนินงานรายไตรมาส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   1.4 ก าหนดมาตรการควบคุม สร้าง
แรงจูงใจในการเบิกจ่ายงบประมาณ 

1.3  กองนโยบายและแผนมีการจัดท ารายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 13 มี.ค.62 เสนอต่อที่ประชุม
ผู้บริหาร เมื่อวันที่ 18 มี.ค.62 ในมิติต่างๆ ดังนี้ 
        1) ผลการเบิกจ่ายภาพรวม จ าแนกหน่วยเบิกจ่าย หมวดรายจ่าย และ
เปรียบเทียบข้อมูลการเบิกจ่ายย้อนหลัง 5 ปี เปรียบเทียบผลการเบิกจ่าย 9 มทร. 
        2) ผลการเบิกจ่ายโครงการ 
        3) ผลการเบิกจ่ายงบด าเนนิงาน 
        4) ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน 
        5) ผลการเบิกจ่ายงบประจ า 

กองคลังมีการจัดท าผลการเบิกจา่ยงบประมาณแผ่นดิน เป็นรายไตรมาส  ทุก
ไตรมาส โดยสิ้นไตรมาสที่ 2 แผนการเบิกจ่าย ร้อยละ 53.69 มหาวิทยาลัยมีการ
เบิกจ่าย ร้อยละ 57.86 ซึ่งเบิกจา่ยไดสู้งกว่าแผนร้อยละ 4.17 

 
   1.4 มีการน าเสนอแนวทางมาตรการเชิงบวก และลบ ส าหรับหน่วยเบิกจ่ายได้
ตามแผน และเบิกจ่ายต่ ากว่าแผน 
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ประเด็นความเสีย่ง :  2. คุณภาพการจัดการศึกษา 
ปจัจยัเสีย่ง :  1. การบริหารหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ./วิชาชีพ ระดบัความเสี่ยง : โอกาส 5  ผลกระทบ 1  = 5 (สูง) 
ผลการประเมินความเสีย่ง :   โอกาสและผลกระทบเท่าเดมิ  เนื่องจาก ยังด าเนินการตามแนวทาง/มาตรการควบคุมความเสี่ยงไม่ครบถ้วน โดยอยู่ระหว่างการด าเนินการจัดท าข้อมูลรหัส
ประจ าหลักสูตรของผู้สอน และข้อมูลหลักสูตรที่อาจารย์ประจ าตัวหลักสูตรเท่ากับ 5 คน ตามเกณฑ์ สกอ. 

แนวทาง/มาตรการควบคมุ 
ความเสีย่ง 

ผลการด าเนนิงานตามแนวทาง/ 
มาตรการควบคุมความเสีย่ง 

ผลการประเมินตวัชีว้ดั
ประเมนิความเสีย่ง 

ผูร้บัผดิชอบ/
ก าหนดเสรจ็ 

ผลการ
ประเมนิ

ความเสีย่ง 
1. จัดท าฐานข้อมูลผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
 
 
 
 
2. จัดท าฐานข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ
ของมหาวิทยาลั ย  โ ด ยมี ก ารก า หนด
หมายเลขรหัสประจ าหลักสูตรของอาจารย์
ผู้สอน (Isced) 
 
3. มีการก ากับติดตามทุกหลักสูตร ทุก 3 
เดือนให้มีการยืนยันผลการด า เนินงาน
หลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร/
วิชาชีพ 
 
4. พฒันาบคุลากรทีม่อียูใ่หม้คีณุสมบตัิ
เปน็ไปตามเกณฑม์าตรฐาน สกอ./วิชาชพี 
 

1. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดท าฐานข้อมูลผู้รับผิดชอบหลักสูตร
โดยบันทึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้เป็นปัจจุบัน หลังจากที่
คณะ/วิทยาลัยด าเนินการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบหลักสูตรและได้รับอนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัย   
 
2. อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
 
 
 
 
 

3. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ด าเนินการก ากับติดตามหลักสูตรให้มี
การยืนยันผลการด าเนินงานหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร/วิชาชีพ โดย
จัดท าหนังสือเวียนแจ้งไปยังคณะ/วิทยาลัย เพื่อก ากับติดตามผลการด าเนินงานของ
หลักสูตรของคณะ/วิทยาลัย  จากผลการติดตามเป็นไปตามเกณฑ์ทุกหลักสูตร 
 
4. มหาวิทยาลัยจะด าเนินการจัดโครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  โดยกองบริหารงานบุคคลเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ 
ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2562 
 

แผน : หลักสูตรผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน สกอ./วิชาชีพ ร้อยละ 
100 
 
ผ ล  :  ห ลั ก สู ต ร ผ่ า น เ ก ณ ฑ์
มาตรฐาน สกอ./วิชาชีพ ร้อยละ 
100 

       ในปีการศึกษา 2561 มี
จ านวนหลักสูตร 95 หลักสูตร 
ณ รอบรายงาน รอบ 6 เดือน 
ผ่านท้ังหมด 95 หลักสูตร 
 
 
 
 

สวท.*/กบค./
คณะ/วิทยาลยั/
กันยายน 2562 

เทา่เดมิ 
 

โอกาส 5  
ผลกระทบ 1   

(5) สูง 
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ประเด็นความเสีย่ง :  2. คุณภาพการจัดการศึกษา 
ปจัจยัเสีย่ง :  2. นักศึกษาออกกลางคัน     ระดบัความเสีย่ง : โอกาส 3  ผลกระทบ 3  = 9 (สูง) 
ผลการประเมินความเสีย่ง :   โอกาสและผลกระทบเท่าเดมิ  เนื่องจาก อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลนักศึกษาออกกลางคัน ภาคการศึกษาที่ 2/2561 

แนวทาง/มาตรการควบคมุ 
ความเสีย่ง 

ผลการด าเนนิงานตามแนวทาง/ 
มาตรการควบคุมความเสีย่ง 

ผลการประเมินตวัชีว้ดั
ประเมนิความเสีย่ง 

ผูร้บัผดิชอบ/
ก าหนดเสรจ็ 

ผลการ
ประเมนิ

ความเสีย่ง 
1. ปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อให้
นักศึกษาย้ายคณะ/สาขา ที่สอดคล้องกับ
สภาวะปัจจุบัน 
 
2. ปรับปรุงระบบสารสนเทศส าหรับ
อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่ออ านวยความสะดวก
ให้อาจารยท์ีป่รกึษาใหค้ าปรกึษาและตดิตาม
นักศึกษา 
 
3. มรีะบบการประเมนิอาจารยท์ีป่รกึษา 

1. อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลภาคการศึกษาที่ 2/2561 
 
 

 
2 .ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปรับปรุงระบบสารสนเทศเกี่ยวกับระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษาด้านการแสดงรายละเอียดข้อมูลผลการเรียน การลงทะเบียนเรียน 
ตารางเรียน สถานะการลงทะเบียนเรียน การช าระเงิน เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษา
ติดตามนักศึกษาด้านการเรียนได้สะดวกขึ้น 
 
3. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ด าเนินการจัดท าระบบประเมินอาจารย์ที่
ปรึกษาโดยเริ่มประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาตัง้แต่ปีการศึกษา 2561 โดยอยู่ระหว่างให้
นักศึกษาประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2561 ซึ่งจะสิ้นสุดการประเมินใน
วันที่ 18 เมษายน 2562 ซึ่งมีประเด็นการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา 3 ด้าน คือ  
1. ด้านคุณลักษณะของอาจารย์ที่ปรึกษา  2. ด้านวิชาการและการสนับสนุน
การศึกษา 3. ด้านบริการและพัฒนานักศึกษา 
 
 

แผน : จ านวนนักศึกษาออก
กลางคันไม่เกินร้อยละ 5 
 
ผล :  ไม่สามารถประเมินได้
เนื่องจากอยู่ระหว่างรวบรวม
ข้ อ มู ล ภ า ค ก า ร ศึ ก ษ า ที่ 
2/2561 
 
 
 
 

สวท.*/กันยายน 
2562 

เทา่เดมิ 
 

โอกาส 3  
ผลกระทบ 3   

9  (สูง) 
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ประเด็นความเสีย่ง :  2. คุณภาพการจัดการศึกษา 
ปจัจยัเสีย่ง :  3. โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ไม่เอ้ือต่อการเรียนรู้และใช้ชีวิตของนักศึกษาในปัจจุบัน ระดบัความเสีย่ง : โอกาส 2  ผลกระทบ 3  = 6 (ปานกลาง) 
ผลการประเมินความเสีย่ง :   โอกาสและผลกระทบเท่าเดมิ  เนื่องจาก อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ประจ าปีการศึกษา 2561 
แนวทาง/มาตรการควบคมุ 

ความเสีย่ง 
ผลการด าเนนิงานตามแนวทาง/ 

มาตรการควบคุมความเสีย่ง 
ผลการประเมินตวัชีว้ดั

ประเมนิความเสีย่ง 
ผูร้บัผดิชอบ/
ก าหนดเสรจ็ 

ผลการ
ประเมนิ

ความเสีย่ง 
1. ปรบัปรงุสิง่สนบัสนนุการเรยีนรูท้าง
กายภาพ 

   1.1 สภาพหอ้งเรยีนพรอ้มใชง้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   1.2 หอ้งสมดุมสีิง่สนบัสนนุทีเ่อื้อตอ่การ
เรยีนรูข้องนกัศกึษาทีท่นัสมยัและเพยีงพอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  มีการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ  ดังนี ้
     
     1.1 กองกลางได้ด าเนินการส ารวจข้อมูลห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โดยให้คณะ/
วิทยาลัย รายงานข้อมูลความพร้อมใช้งานของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และ
รายละเอียดของครุภัณฑ์ภายในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ซึ่งจากการส ารวจข้อมูล
ปรากฏว่า ห้องเรียนมีสิ่ งอ านวยการความสะดวกพื้นฐาน  (โต๊ะ – เก้าอี้ ,
เครื่องปรับอากาศ, เครื่องคอมพิวเตอร์, เครื่องโปรเจคเตอร์, เครื่องฉาย 3 มิติ
,เครื่องเสียง)  ในส่วนของห้องปฏิบัติการมีครุภัณฑ์และอุปกรณ์มีความพร้อมส าหรับ
ใช้ในการฝึกปฏิบัติของนักศึกษา 
      
     1.2 ในปีงบประมาณ 2562 ช่วง เดือน ตุลาคม 2561 –  มีนาคม 2562     
( รอบ 6 เดือน ) งานวิทยบริการและสารสนเทศได้รับจัดสรรงบประมาณเงินรายได้
เพื่อใช้ในการจัดซื้อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาเพื่อให้เกิดความทันสมัย 
ความเพียงพอและตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน โดยมีรายการต่างๆ ดังนี้ 

1) เครื่องสแกนเนอร์ เพื่อการบริการนักศึกษา   ด าเนินการเรียบร้อย 

โดยในปีงบประมาณ 2562 งานวิทยบริการและสารสนเทศได้จัดซื้อเครื่อง
สแกนเนอร์เพื่อการบริการนักศึกษา จ านวน 4 เครื่องเพื่อใช้ทดแทนเครื่องเดิมที่ มี
การช ารุดทรุดโทรม 

 
 
 
 
 

แผน : 1. นักศึกษามีความพึง
พอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

    - ความพึงพอใจของนักศึกษา
ต่อสภาพห้องเรียนท่ีพร้อมใช้
งาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

    - ความพึงพอใจต่อสิ่ง
สนับสนุนท่ีเอื้อในการเรียนรู้ของ
นักศึกษาท่ีทันสมัยและเพียงพอ
ส าหรับการใช้บริการห้องสมุด 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

2. ความพึงพอใจในการใช้ระบบ
เครือข่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 
ผล : อยู่ระหว่างการรวบรวม
ข้อมูลความพึงพอใจ  
 
 
 
 

สวท.*/ส านักวิทยฯ/
กองกลาง/คณะ/
วิทยาลัย/วิทยาเขต/
กันยายน 2562 

เทา่เดมิ 
 

โอกาส 2  
ผลกระทบ 3   
6 (ปานกลาง) 
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แนวทาง/มาตรการควบคมุ 
ความเสีย่ง 

ผลการด าเนนิงานตามแนวทาง/ 
มาตรการควบคุมความเสีย่ง 

ผลการประเมินตวัชีว้ดั
ประเมนิความเสีย่ง 

ผูร้บัผดิชอบ/
ก าหนดเสรจ็ 

ผลการ
ประเมนิ

ความเสีย่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Magazine)   ด าเนินการเรียบร้อย โดยใน
ปีงบประมาณ 2562 งานวิทยบริการและสารสนเทศได้ก าหนดหลักเกณฑ์และ
คัดเลือกนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Magazine) โดยได้คัดเลือกใช้บริการของ 
ส านักพิมพ์  อุ๊คบี บุฟเฟ่ ซึ่งมีหนังสือพิมพ์ นิตยสาร หนังสือ และหนังสือเสียง ทั้ง
ฉบับใหม่และย้อนหลัง กว่า 30,000 ฉบับบริการแก่นักศึกษา 

           3) หนังสอือเิลก็ทรอนกิส ์(e-Book) อยู่ระหว่างส ารวจความต้องการของผู้ใช้ 
เนื่องจากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) เป็นการจัดซื้อเพื่อใช้งานร่วมกันทุกพื้นที่ 
ท าให้จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานต่างๆ  และได้มี
การแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานเรียบร้อยแล้ว และขั้นตอนต่อไปจะเป็นการ
ส ารวจความต้องการใช้งานทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ไปยังทุกพ้ืนท่ี 

4) โครงการพัฒนาศักยภาพห้องสมุด  อยู่ระหว่างด าเนินการ โครงการ
พัฒนาศักยภาพห้องสมุด เดิมเป็นงบประมาณเงินรายได้ ค่าใช้สอย ค่าวัสดุต ารา
เรียน ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 ได้มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณดังกล่าวเป็น 
โครงการพัฒนาศักยภาพห้องสมุด ซึ่งใช้ส าหรับการจัดซื้อวัสดุต าราเรียน ทรัพยากร
อิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์ ปรับปรุงพื้นที่ กิจกรรมโครงการและอื่นๆ ตามความ
ต้องการของนักศึกษา  

นอกจากน้ีในปีงบประมาณ 2562 งานวิทยบริการและสารสนเทศยังได้รับ
จัดสรรงบประมาณกิจกรรมโครงการภายใต้ Quick Win Project ด้านจัดการศึกษา ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อีก 1 โครงการ คือ  

-โครงการจัดให้มีพื้นที่ส าหรับการเรียนรู้ (Ecosystem) Co-Working space  
อยู่ระหว่างด าเนินการ (ขั้นตอนพัสดุ)  ส าหรับโครงการจัดให้มีพื้นที่ส าหรับการ
เรียนรู้ (Ecosystem) Co-Working space งานวิทยบริการและสารสนเทศมีพื้นที่เดิมที่เป็น
การเรียนรู้แบบกลุ่ม ซึ้งมีพื้นเป็นแบบหญ้าเทียมอยู่แล้ว และงานวิทยบริการและ
สารสนเทศจัดท า โครงการจัดให้มีพื้นที่ส าหรับการเรียนรู้ (Ecosystem) Co-Working 

space เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น โต๊ะกลาง, เก้าอี้เม็ดโฟม, ช้ันวางรองเท้า, 

โซฟา, พาติช่ัน, ม่านกรองแสง, เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์และจอรับภาพ        
โดยครุภัณฑ์ห้องดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อให้สามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวก 
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แนวทาง/มาตรการควบคมุ 
ความเสีย่ง 

ผลการด าเนนิงานตามแนวทาง/ 
มาตรการควบคุมความเสีย่ง 

ผลการประเมินตวัชีว้ดั
ประเมนิความเสีย่ง 

ผูร้บัผดิชอบ/
ก าหนดเสรจ็ 

ผลการ
ประเมนิ

ความเสีย่ง 
 
 
 
 
 
 
 
2. ขยายและปรบัปรงุระบบเครอืขา่ยให้
เพยีงพอในการใหบ้รกิารดา้นการจดัการ
เรยีนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เหมาะแก่การเรียนรู้แบบกลุ่มและเป็นพื้นที่ส าหรับพักผ่อนในพ้ืนท่ีเดียวกันอีกด้วย 

อีกทั้ง ยังได้รับสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่เพื่อให้บริการนักศึกษาจาก
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยแบ่งเป็น 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ (PC)  จ านวน 60 เครื่อง 
2. เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook)  จ านวน  30 เครื่อง 
 
และในส่วนของบริการเพิ่มเติมที่งานวิทยบริการและสารสนเทศได้เพิ่มให้แก่

นักศึกษาโดยเพิ่มบริการห้องมัลติมีเดียขนาด 35 ที่นั่งอีก 1 ห้องโดยนักศึกษา
จะต้องรวมกลุ่มกันไม่น้อยกว่า 5 คนเพื่อขอใช้บริการ 

 
2.ในการขยายและปรับปรุงระบบเครือข่ายให้เพียงพอในการให้บริการด้านการ
จัดการเรียนการสอน ส านักวิทยบริการฯ ได้พัฒนาและปรับปรุงระบบเครือข่าย 
ระบบสารสนเทศ การบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานให้ได้มาก
ที่สุด โดยเฉพาะพื้นที่จัดสรรให้บริการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ได้วางแผนงานเพื่อการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ 2562 มีการพัฒนา
หลายด้านเพื่อแก้ปัญหาให้รองรับการใช้งานท่ีเพิ่มมากข้ึนอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
     2.1 ขยายชอ่งทางการสือ่สารทั้งภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั 

จากการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้น ทางส านักวิทยบริการฯ  ได้วางแผนการ
พัฒนาปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ โดยส ารวจความต้องการในการ
ใช้งานระบบเครือข่ายเพื่อปรับปรุงและขยายจุดบริการให้ครอบคลุมการใช้งาน 
โดยเฉพาะพื้นที่จัดสรรให้บริการการเรียนรู้นอกห้องเรียน นอกจากนั้นได้ขยายช่อง
ทางการสื่อสารทั้งภายใน (อินทราเน็ต) และภายนอกมหาวิทยาลัย (อินเทอร์เน็ต) 
ให้สามารถรองรับการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

 
 
 
 
 



12 
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ผลการ
ประเมนิ

ความเสีย่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ท าการขยายช่องทางในการรับส่งข้อมูลบนระบบเครือข่ายภายใน
มหาวิทยาลัย(ทุกพ้ืนท่ี) ให้รองรับปริมาณข้อมูล ปีงบประมาณ 2561  ความเร็วใน
การรับส่งข้อมูลระหว่างวิทยาเขต    อยู่ท่ี 200 Mbps (ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน) ใน
ปีงบประมาณ 2562 ปรับขยายเป็น 300 Mbps  (ณ ปัจจุบัน เพียงพอต่อการใช้
งาน) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนความเร็วภายในแต่ละพื้นท่ีที่ใช้งานแต่ละอาคาร ความเร็วจะปรับจาก 
100 Mbps เป็น 1000 Mbps โดยวางแผนปรับเปลี่ยนตามปีงบประมาณ ขณะนี้
ได้ปรับเปลี่ยน พื้นที่ สงขลา พื้นที่ขนอม พื้นที่ไสใหญ่ ในปีงบประมาณ 2563 มี
แผนในการของบประมาณเพื่อปรับเปลี่ยนในพ้ืนท่ีทุ่งใหญ่ พื้นที่ตรังและรัตภูมิ  

-ท าการขยายช่องทางในการรับส่งข้อมูลบนระบบเครือข่ายภายนอก
มหาวิทยาลัย ให้มากขึ้นเพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งาน โดยได้ของบประมาณเพื่อ
เช่าช่องทางการสื่อสาร และได้จัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังหน่วยงาน 
UniNet เพื่อขอยายช่องทางเพิ่มขึ้นจากเดิม 1 Gbps ขอเป็น 2 Gbps (รอ
อนุมัติ) ก็จะท าให้ช่องทางการสื่อสารเพียงพอรองรับการใช้งานในอนาคตอีก 2 – 
3 ปี 
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     2.2 ปรบัเปลีย่นอปุกรณใ์หร้องรบัการขยายชอ่งทางการสือ่สารทีส่งูขึน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนผัง แสดงแผนการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายเพื่อให้รองรับปริมาณการใช้งานในปี 2563 
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ผลการ
ประเมนิ

ความเสีย่ง 
 ผลจากการส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลจะต้องท าการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์

กระจายสัญญาณ (Switch) หลักของแต่ละอาคารทุกพื้นที่ ให้มีความเร็วมากขึ้น จาก
การใช้งานที่ความเร็ว 10/100 Mbps เป็น 10/100/1000 Mbps  จ านวนทั้งสิ้น 
126 ตัว โดยวางแผนในการจัดหาและเปลี่ยนอุปกรณ์ดังตาราง 

 
 
 
 

 
 
     หมายเหตุ  ณ ปัจจุบัน ได้ติดตั้งอุปกรณ์ ในพื้นที่ สงขลา พื้นที่ขนอม พื้นที่ไสใหญ่ เพื่อขยาย
เส้นทางให้รองรับปริมาณข้อมูลได้มากขึ้นตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ แต่อย่างไรก็ดียังมีจุดบริการอื่นๆ 
ในแต่ละพื้นที่อีกที่จะต้องปรับเปลี่ยน ตามแผนการปรับเปลี่ยนในแต่ละปีงบประมาณ 
 

2.3 ขยายและปรบัปรงุระบบเครอืขา่ยใหม้คีณุภาพครอบคลมุพืน้ทีก่าร
ใหบ้รกิารดา้นการจดัการเรยีนการสอน 

ในปี 2561 ส านักวิทยบริการฯ ได้ด าเนินการติดตั้งระบบเครือข่าย
ไ ร้ ส า ย ไ ด้ ม า ก ก ว่ า  9 0  %  ข อ ง อ า ค า ร ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น  ( 
https://arit.rmutsv.ac.th/th/content/published-wireless-478 ) จากอาคารเรียนทั้งหมด 
76 อาคาร ติดตั้งไปแล้ว 70 อาคาร คิดเป็นร้อยละ 92 ในปีงบประมาณ 2562 
ส านักวิทยบริการฯ ได้วางแผนในของบประมาณเพื่อปรับเปลี่ยนและขยายจุดบริการ
ให้ครอบคลุมพื้นที่การใช้งานมากขึ้นโดยเน้นพื้นที่จัดสรรให้บริการการเรียนรู้นอก
ห้องเรียน เพื่ออ านวยความสะดวกการใช้ระบบเครือข่ายนอกเวลาเรียนมากขึ้น แต่
ไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากไม่มีงบประมาณ (รอด าเนินการติดตั้งเพิ่มในปี
ถัดไป) 
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สรปุ 

จากการด าเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการต่อผู้ใช้งาน 
ขณะนี้ความพร้อมในการให้บริการทางด้านระบบเครือข่าย อุปกรณ์มีความทันสมัย 
มีความเร็วในการรับส่งข้อมูลที่มากข้ึน เพียงพอต่อการใช้งาน สามารถรองรับการใช้
งานท่ีมากขึ้น ในปี 2562 ส่วนการให้บริการเครือข่ายแบบไร้สายนั้นทางส านักวิทย
บริการฯ ได้ขยายพื้นท่ีการใช้งาน มากกว่า 90% 
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ประเด็นความเสีย่ง :  3. ความไม่โปร่งใสในการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง 
ปจัจยัเสีย่ง :  1. มีผลประโยชน์ทับซ้อนในการท างานและคุณธรรม จริยธรรมของผู้ปฏิบัติงานในการจัดซื้อจัดจ้าง ระดบัความเสี่ยง : โอกาส 1  ผลกระทบ 4  = 4 (สูง) 
ผลการประเมินความเสีย่ง :   โอกาสเทา่เดมิ  เนื่องจาก ยังไม่พบข้อร้องเรียนเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  และผลประทบเท่าเดมิ  

เนื่องจาก หากเกิดข้อร้องเรียนเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้นมาและกระทบเกี่ยวกับความเสียหายของมหาวิทยาลัย ต้องมีโทษตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

แนวทาง/มาตรการควบคมุ 
ความเสีย่ง 

ผลการด าเนนิงานตามแนวทาง/ 
มาตรการควบคุมความเสีย่ง 

ผลการประเมินตวัชีว้ดั
ประเมนิความเสีย่ง 

ผูร้บัผดิชอบ/
ก าหนดเสรจ็ 

ผลการ
ประเมนิ

ความเสีย่ง 
1. ก า หนดมาตรการ  ก ากั บ  ติ ด ตาม 
ตรวจสอบการด าเนินงานตามพ.ร.บ.การ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 
 
2. มีการจดัท าขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างตาม 
พ.ร.บ.การจดัซือ้จัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และแจ้งให้ทุก
หน่วยงานปฏิบัติตามขั้นตอนให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
 
3. มีการแสดงเจตจ านงที่แสดงถึงความ
โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 

1. มีการก ากับติดตามโดยรายงานผลการจดัซื้อจัดจ้างประจ าทุกเดือน (แบบ สขร.1)  
และมีระบบติดตามผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
 
 
 
 
2. มีการก ากับติดตามโดยรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าทุกเดือน (แบบ สขร.1)  

และมีระบบติดตามผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
 
 
 
 
 
3. มหาวิทยาลัยฯ ได้มีประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ  และได้ด าเนินการจัดท าประกาศ
มหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

 

แผน : ไม่มีการตรวจพบเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อนในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
 
ผล :  ในปีงบประมาณ พ.ศ . 
2562 ไม่มีการตรวจพบเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อนในการ
จัดซื้อจัดจ้าง  
 
( โดยในปี งบประมาณ พ.ศ .
2562  มีจ านวนรายการที่
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 
2,945 รายการ  ข้อมูล ณ 
วันท่ี 28 มี.ค. 2562) 
  
 
 
 
 

กองคลัง*/กันยายน 
2562 

เทา่เดมิ 
 

โอกาส 1 
ผลกระทบ 4   

4 (สูง) 
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ประเด็นความเสีย่ง :  4. งบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัยลดลง 
ปจัจยัเสีย่ง :  1. นักศึกษาใหม่ลดลง    ระดบัความเสีย่ง : โอกาส 3  ผลกระทบ 3  = 9 (สูง) 
ผลการประเมินความเสีย่ง :   โอกาสและผลกระทบเท่าเดมิ  เนื่องจาก อยู่ระหว่างการด าเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 

แนวทาง/มาตรการควบคมุ 
ความเสีย่ง 

ผลการด าเนนิงานตามแนวทาง/ 
มาตรการควบคุมความเสีย่ง 

ผลการประเมินตวัชีว้ดั
ประเมนิความเสีย่ง 

ผูร้บัผดิชอบ/
ก าหนดเสรจ็ 

ผลการ
ประเมนิ

ความเสีย่ง 
1 .  พัฒ น า ห ลั ก สู ต ร เ พื่ อ ร อ ง รั บ ก า ร
เปลีย่นแปลงและสอดคลอ้งกับอัตลักษณ์เชิง
พื้นที่ 
 
2 .  ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ห ลั ก สู ต ร ไ ป ยั ง
กลุ่มเป้าหมายใหม่ ๆ 

1. มหาวิทยาลัยได้พัฒนาหลักสูตรใหม่ในปีการศึกษา 2561 เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับอัตลักษณ์เชิงพื้นที่ จ านวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตร
วิศวกรรมเครื่องกลเรือ หลักสูตร 4 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 
2. มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการประชุมสัมพันธ์หลักสูตร เพื่อรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี
การศึกษา 2562 โดยได้ด าเนินการแต่งตั้งบุคลากรท าหน้าท่ีออกแนะแนว
การศึกษา เพื่อประชาสัมพันธ์หลกัสูตรตามพื้นที่ท่ีรับผิดชอบ ใน 14 จังหวัดภาคใต้  
ดังนี ้

1. สงขลา   สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา นราธวิาส  
2. วิทยาเขตนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี 

ชุมพร ระนอง 

3. วิทยาเขตตรัง  ตรัง กระบี่ ภเูก็ต พังงา 

ซึ่งได้ด าเนินการออกแนะแนวการศึกษา เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรตาม
สถานศึกษากลุ่มเป้าหมายตามพื้นที่ท่ีรับผิดชอบ โดยได้เพิ่มโรงเรยีนกลุม่เป้าหมายที่
ยังไม่เคยเข้าประชาสัมพันธ์หลักสูตรในปีการศึกษาที่ผ่านมา แต่และพื้นท่ี ดังนี ้

1. โรงเรียนในจังหวัดสตูล     จ านวน 4 โรงเรียน 
2. โรงเรียนในจังหวัดสงขลา  จ านวน 3 โรงเรียน 
3. โรงเรียนในจังหวัดกระบี่   จ านวน 2 โรงเรียน 
4. โรงเรียนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี   จ านวน 2 โรงเรียน 

ทั้งนี้ จะด าเนินการวางแผนการออกแนะแนวการศึกษา และศึกษาข้อมูล
โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายใหม่ให้มีจ านวนเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2562 
 

แผน :  จ านวนนักศึกษาใหม่
ลดลงจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา
ไม่เกินร้อยละ 5 
 
ผล : (อยู่ระหว่างการด าเนินการ
รั บ ส มั ค ร นั ก ศึ ก ษ า ใ ห ม่  ปี
การศึกษา 2562) 
 
  
 
 
 
 

สวท.*/คณะ/
วิทยาลัย/วิทยาเขต/
กันยายน 2562 

เทา่เดมิ 
 

โอกาส 3  
ผลกระทบ 3   

9  (สูง) 
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ประเด็นความเสีย่ง :  4. งบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัยลดลง 
ปจัจยัเสีย่ง :  2. การใช้ทรัพยากรที่ก่อให้เกิดรายได้ที่มีอยู่ยังไม่เต็มประสิทธิภาพ   ระดับความเสีย่ง : โอกาส 2  ผลกระทบ 4  = 8 (สูง) 
ผลการประเมินความเสีย่ง :   โอกาสและผลกระทบเท่าเดมิ  เนื่องจาก อยู่ระหว่างการสรุปข้อมูลรายได้ในการใช้ทรัพยากรทุกพืน้ท่ี ณ สิ้นปีงบประมาณ 

แนวทาง/มาตรการควบคมุ 
ความเสีย่ง 

ผลการด าเนนิงานตามแนวทาง/ 
มาตรการควบคุมความเสีย่ง 

ผลการประเมินตวัชีว้ดั
ประเมนิความเสีย่ง 

ผูร้บัผดิชอบ/
ก าหนดเสรจ็ 

ผลการ
ประเมนิ

ความเสีย่ง 
1. ก าหนดระเบยีบในการจดัหารายไดข้อง
มหาวทิยาลยัเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบั
สภาวการณป์จัจบุนั 
 
 
 
 
2. พัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัยที่สามารถ
ด า เ นิ น ก า ร จั ด ห า ร า ย ไ ด้ ไ ด้  แ ล ะ
ประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ฝ่ายกิจการพิเศษ ด าเนินการจัดประชุมพิจารณาร่างระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วย การจัดสวัสดิการภายใน เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 
2562 ร่วมกับรองอธิการบดี คณบดี/ผู้อ านวยการหน่วยงานจัดการเรียนการสอน
ทุกพื้นที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อก าหนดทิศทางการด าเนินงานการจัดหารายได้ใน
แต่ละพื้นที่  และน าร่างระเบียบที่ ได้ เข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในเดือน
พฤษภาคม 2562 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 
2. ฝ่ายกจิการพิเศษด าเนินการ ดงันี้ 
     1) ฝ่ายกิจการพิเศษ ลงพ้ืนท่ีประชุมหารือแนวทางการพัฒนาพ้ืนท่ีตามศักยภาพ
และการบริหารจัดการทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุด ร่วมกับคณะผู้บริหารมทร. 
ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราชและวิทยาเขตตรัง เพื่อน าข้อมูลและข้อเสนอแนะ
มาจัดท าแผนการพัฒนาพื้นที่ตามศักยภาพ ระหว่างวันที่ 14 – 15 พฤศจิกายน 
2561 
     2) น าแผนการพัฒนาพื้นที่ตามศักยภาพเข้าท่ีประชุมผู้บริหารเพื่อพิจารณา วันท่ี 
21 พฤศจิกายน 2561 
    สรุปรายได้จากการใช้ทรัพยากรที่ก่อให้เกิดรายได้ 
     - มหาวิทยาลัยมีรายได้จากการใช้ทรัพยากรท่ีก่อให้เกิดรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ.
2562   จ านวน......6,220,242.00.....บาท  
     - มหาวิทยาลัยมีรายได้จากการใช้ทรัพยากรท่ีก่อให้เกิดรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ.
2561   จ านวน.... 13,848,904.00...บาท  

แผน :  มีรายได้จากการใช้
ทรัพยากรที่ก่อให้ เกิดรายได้
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 
ต่อป ี
 
ผล : รอสรุปข้อมูลรายได้ในการ
ใ ช้ ท รั พ ย า ก ร ทุ ก พื้ น ที่  สิ้ น
ปีงบประมาณ 
(ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
รายได้จากการใช้ทรัพยากรที่
ก่อให้ เกิดรายได้  ณ รอบ 6 
เดือน ไม่สามารถสรุปได้ทุก
พื้นที่) 
 
  
 
 
 
 

ฝ่ายกิจการพิเศษ*/
หน่วยบริการ
วิชาการ/คณะ/
วิทยาลัย/วิทยาเขต 
/กันยายน 2562 

เทา่เดมิ 
โอกาส 2  

ผลกระทบ 4   
8 (สูง) 
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แนวทาง/มาตรการควบคมุ 
ความเสีย่ง 

ผลการด าเนนิงานตามแนวทาง/ 
มาตรการควบคุมความเสีย่ง 

ผลการประเมินตวัชีว้ดั
ประเมนิความเสีย่ง 

ผูร้บัผดิชอบ/
ก าหนดเสรจ็ 

ผลการ
ประเมนิ

ความเสีย่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. มีโครงการที่มีการบริการวิชาการที่
ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น 

     - มหาวิทยาลัยมีรายได้จากการใช้ทรัพยากรท่ีก่อให้เกิดรายได้ (ลดลง)  
   จ านวน......-7,628,662.00....บาท   
     - มหาวิทยาลัยมีรายได้จากการใช้ทรัพยากรท่ีก่อให้เกิดรายได้ (ลดลง)  
                ร้อยละ......... -55.09................. 

                            
 
3. หน่วยบริการวิชาการแกส่ังคม ได้ด าเนินโครงการเพื่อส่งเสรมิบรกิารวิชาการที่
ก่อให้เกิดรายได้ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดังนี ้
     1) โครงการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรเพื่องานบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ 
เพื่อให้ผู้ เข้าร่วมโครงการสามารถน าองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมา
ประยุกต์ใช้ในการก าหนดโครงการบริการวิชาการที่ก่อให้รายได้ต่อมหาวิทยาลัย 
และเพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และเทคนิคการ
ท างานบริการวิชาการ ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ 
     2) โครงการพัฒนาโจทย์การบริการวิชาเพื่อการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ของภูมิภาค เพื่อให้นักบริการวิชาการสามารถเขียนข้อเสนอโครงการถ่ายทอดองค์
ความรู้ เทคโนโลยี ให้แก่ชุมชนท้องถิ่นพื้นที่ ประกอบด้วย จังหวัดสงขลา จังหวัด
ตรัง และจังหวัดนครศรีธรรมราช ตอบสนองความต้องการและการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนท้องถิ่น และเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และระดมความคิดระหว่างนัก
บริการวิชาการของสถาบันอุดมศึกษากับประชาชนในชุมชน และท้องถิ่น ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
     3) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างหลักสูตรระยะสั้นและคอร์สเรียน
ออนไลน์เพื่องานบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ เพื่อสร้างหลักสูตรระยะสั้นและ
คอร์สเรียนออนไลน์ส าหรับใช้กับระบบการบริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ที่ให้
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แนวทาง/มาตรการควบคมุ 
ความเสีย่ง 

ผลการด าเนนิงานตามแนวทาง/ 
มาตรการควบคุมความเสีย่ง 

ผลการประเมินตวัชีว้ดั
ประเมนิความเสีย่ง 

ผูร้บัผดิชอบ/
ก าหนดเสรจ็ 

ผลการ
ประเมนิ

ความเสีย่ง 
สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยมีรายได้
จากการบริการทางวิชาการ 
 
    สรุปมหาวิทยาลัยมีโครงการที่มีการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น 
    เมื่อเปรียบเทียบจ านวนโครงการระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ไตรมาสที่ 2 (1 ต.ค. 61 -31 มี.ค. 62) มีจ านวน
โครงการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น  จ านวน 5 โครงการ แต่จ านวน
รายได้ลดลง 5,569,200 บาท คิดเป็น ร้อยละ  90.82  ดังตารางเปรียบเทียบ
รายได้จาการให้บริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ ต่อไปนี้ 

  
เปรียบเทยีบรายได้จากการให้บริการวิชาการโครงการบริการทางวิชาการ 

ที่ก่อให้เกิดรายได ้
 

 
 

 
 

 


