แผนบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

S 1. การย้ายสถานศึกษา

3

3

ระดับความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง
ผลกระทบ

1. นักศึกษาออกระหว่างปีการศึกษา

ประเมินความ
เสี่ยง

โอกาส

ความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง

1. ด้านการจัดการศึกษา
แนวทาง/มาตรการควบคุมความเสี่ยง

9
สูง

1. ปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อให้นักศึกษา
ย้ายคณะ/สาขา ที่สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบัน
2. มีกลไกขับเคลื่อนอาจารย์ที่ปรึกษาในการดูแล
นักศึกษา

เป้าหมาย จานวนนักศึกษาออกกลางคัน
ไม่เกินร้อยละ 5
2. ปัญหาครอบครัวและขาดทุน
ทรัพย์ในการศึกษาต่อ

2. จานวนนักศึกษาแรกเข้าไม่เป็นไปตาม S
แผนรับ
เป้าหมาย หลักสูตรรับผู้เรียนได้ตามแผน
ร้อยละ 80

1. หลักสูตรไม่ตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรียน

3

3

9
สูง

ตัวชี้วัดประเมิน
ความเสี่ยงตาม
มาตรการ

ผู้รับผิดชอบ/
กาหนดเสร็จ

ปรับปรุงระเบียบ
ข้อบังคับแล้วเสร็จ
100%

สวท.*/
คณะ/วิทยาลัย/
กันยายน 2563

1. ส่งเสริมการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่
ขาดทุนทรัพย์
2. มีช่องทางให้นักศึกษาสามารถผ่อนผันการ
ชาระค่าธรรมเนียมการศึกษากรณีมีเหตุจาเป็น
3. ส่งเสริมให้อาจารย์ประจาหลักสูตรและ
อาจารย์ที่ปรึกษามีความสัมพันธ์ทใี่ กล้ชิด เพื่อให้
คาปรึกษานักศึกษา
1. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
มีการปรับปรุง
การเปลีย่ นแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ
หลักสูตรอย่างน้อย 5
ตลาดแรงงาน เทคโนโลยี และ ผู้ใช้บัณฑิต เช่น
หลักสูตร
- ปรับปรุงหลักสูตรเป็นหลักสูตรสร้างความ
ร่วมมือกับสถานประกอบการ
- ปรับปรุงหลักสูตร ให้มีการเรียนการสอนที่
ทันสมัยต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต
(Thailand4.0)

สวท*/
คณะ/วิทยาลัย/
กันยายน 2563

1

ระดับความเสี่ยง

ผลกระทบ

ปัจจัยเสี่ยง
โอกาส

ประเภทความเสี่ยง

ความเสี่ยง

ประเมินความ
เสี่ยง
แนวทาง/มาตรการควบคุมความเสี่ยง

ตัวชี้วัดประเมิน
ความเสี่ยงตาม
มาตรการ

ผู้รับผิดชอบ/
กาหนดเสร็จ

2. ปิดหรือยุบรวมหลักสูตร ที่ไม่ตอบโจทย์กับยุค
ปัจจุบัน
3. ปรับแผนและกลยุทธ์การรับนักศึกษาให้
สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน
2. จานวนนักศึกษาที่มาสมัครเข้า
เรียนระดับมหาวิทยาลัยมีแนวโน้ม
ลดลงตามอัตราการเกิดที่ลดลง

-

-

3. การประชาสัมพันธ์ในเชิงรุกยัง
ไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย

1. ปรับปรุงเนื้อหาการประชาสัมพันธ์โดยใช้
Social Media มากขึ้น และจัดกิจกรรมเสริม
การประชาสัมพันธ์ เช่น
- ผลงานนักศึกษา
- ทุนการศึกษา
- จุดเด่นของหลักสูตร (อาชีพที่เกี่ยวข้อง
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
เสริมในหลักสูตร)
- ค่ายวิชาการภาคฤดูร้อน
2. ให้แต่ละคณะ/วิทยาลัย มีระบบ
ประชาสัมพันธ์สร้างความร่วมมือไปยังโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้น

มีการแนะแนวตาม
กลุ่มเป้าหมาย
เพิ่มขึ้นร้อยละ50

2

แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ขาดการประชาสัมพันธ์
หลักสูตร/โครงการที่ก่อให้เกิด
รายได้ ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

3

3

ระดับความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง
ผลกระทบ

1. จานวนรายได้จากการบริการวิชาการ O
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด

ประเมินความ
เสี่ยง

โอกาส

ความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง

2. ด้านการบริการวิชาการ

9
สูง

แนวทาง/มาตรการควบคุมความเสี่ยง

ตัวชี้วัดประเมิน
ความเสี่ยงตาม
มาตรการ

1. สร้างช่องทางการประชาสัมพันธ์และ
เครือข่ายความร่วมมือด้านบริการ
วิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้

มีสื่อประชาสัมพันธ์
เครือข่ายความ
ร่วมมือด้านบริการ
วิชาการที่ก่อให้เกิด
รายได้เกิดขึ้น

2. หน่วยงานไม่มีแผนงาน
หลักสูตร/โครงการที่ก่อให้เกิด
รายได้

1. จัดทาแผนงานหลักสูตร/โครงการ
ที่ก่อให้เกิดรายได้อย่างเป็นระบบ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบกากับ
ติดตาม รายงานผลการปฏิบตั ิงานเป็นประจา

มีแผนงานโครงการ
ที่ก่อให้เกิดรายได้
อย่างน้อย 1
โครงการ

3. กฎระเบียบในการทางานมี
ความยุ่งยากซับซ้อน

1. เสนอมหาวิทยาลัยฯ เพื่อปรับปรุงกฎระเบียบ
ให้สามารถดาเนินการได้ง่ายขึ้นเหมาะสม และ
ไม่ให้มีความซับซ้อน

เป้าหมาย รายได้จากการให้บ ริการ
วิชาการเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10

ผู้รับผิดชอบ/
กาหนดเสร็จ

หน่วยบริการ
วิชาการ*/คณะ/
วิทยาลัย
30 กันยายน 2563

3

แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เป้ าหมาย ตัว ชี้วั ดตามแผนปฏิบั ติงาน
ประจ าปี ส ามารถขั บ เคลื่ อ นให้ บ รรลุ
เป้าหมายได้ อย่างน้อยร้อยละ 70

1. ผลการดาเนินงานของแผนงาน/ 4
โครงการไม่สามารถขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติงานประจาปีให้บรรลุ
เป้าหมาย

ผลกระทบ

ปัจจัยเสี่ยง

4

ระดับความเสี่ยง

1. ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานและ
O
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
พ.ศ.2563 ไม่สามารถขับเคลื่อนให้บรรลุ
ค่าเป้าหมาย

ประเมินความ
เสี่ยง

โอกาส

ความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง

3. ด้านการบริหารจัดการองค์กร
แนวทาง/มาตรการควบคุมความเสี่ยง

16
สูง
มาก

1. สร้างระบบกลไกในการติดตามตัวชี้วัดตาม
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้บรรลุ
เป้าหมาย โดยจาแนกการกากับ ติดตามผลการ
ดาเนินงานออกเป็น 4 ระบบ ดังนี้
1.1) ระบบกากับติดตามตัวชี้วัดตาม
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ภาพรวม 35
KPI
1.2) ระบบกากับติดตามผลการดาเนินงาน
โครงการ
1.3) ระบบกากับติดตามผลการดาเนินงานงบ
ลงทุน
1.4) ระบบกากับติดตามผลการเบิกจ่ายงบ
ดาเนินงาน

ตัวชี้วัดประเมิน
ความเสี่ยงตาม
มาตรการ
ตัวชี้วัดตาม
แผนปฏิบัติงาน
ประจาปีสามารถ
ขับเคลื่อนให้บรรลุ
เป้าหมายได้ อย่าง
น้อยร้อยละ 70

ผู้รับผิดชอบ/
กาหนดเสร็จ

กองนโยบายและ
แผน*/
30 กันยายน 2563

2. สนับสนุนงบประมาณและมอบหมายผูบ้ ริหาร
ระดับรองอธิการบดีในการกากับดูแลโครงการ
Quick win Project เพื่อขับเคลื่อนผลการ
ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ให้บรรลุเป้าหมายโดยเร็ว
4

ระดับความเสี่ยง

ผลกระทบ

ปัจจัยเสี่ยง
โอกาส

ประเภทความเสี่ยง

ความเสี่ยง

ประเมินความ
เสี่ยง
แนวทาง/มาตรการควบคุมความเสี่ยง

ตัวชี้วัดประเมิน
ความเสี่ยงตาม
มาตรการ

ผู้รับผิดชอบ/
กาหนดเสร็จ

3. กาหนดรอบระยะเวลา กากับ ติดตามและ
รายงานผลการดาเนินงานตัวชี้วัดตาม
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีรอบ
ระยะเวลาการรายงานผลต่อที่ประชุมผู้บริหาร
และสภามหาวิทยาลัย ปีละ 2 ครั้ง
- ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน
- ครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน
4. พัฒนาวิธีและกระบวนการกากับติดตามและ
รายงานผลการดาเนินงานตัวชี้วัดตาม
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้มีความ
น่าเชื่อถือ สะดวก รวดเร็ว โดยการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ "ระบบติดตามผลการ
ปฏิบัติงานประจาปี"
5. กาหนดมาตรการและเชื่อมโยงผลการ
ปฏิบัติงานตัวชี้วัดภายใต้แผนปฏิบตั ิงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 เข้ากับการประเมินผล
การปฏิบัตริ าชการของผู้บริหาร

5

เป้าหมาย ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
สื่อการเรียนรูด้ ิจิทัลมากกว่าร้อยละ 80
2. การประชาสัมพันธ์ไม่ต่อเนื่อง

4

5

ระดับความเสี่ยง

1. สื่อการเรียนรู้ดจิ ิทัลไม่
ครอบคลุมศาสตร์การสอน

ผลกระทบ

O

ปัจจัยเสี่ยง
โอกาส

2. การเข้าใช้งานสื่อการเรียนรูด้ ิจทิ ัล
น้อย

ประเภทความเสี่ยง

ความเสี่ยง

ประเมินความ
เสี่ยง
แนวทาง/มาตรการควบคุมความเสี่ยง

20
สูง
มาก

1. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดซื้อหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์
2. สารวจความต้องการของผู้ใช้บริการทุกเดือน
3. มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดซื้อ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณารายการ
ทรัพยากรก่อนจัดซื้อ

ตัวชี้วัดประเมิน
ความเสี่ยงตาม
มาตรการ

ผู้รับผิดชอบ/
กาหนดเสร็จ

ความพึงพอใจต่อสิ่ง สานักวิทยบริการ*/
สนับสนุนการเรียนรู้ 30 กันยายน 2563
มากกว่าร้อยละ 80

1. จัดทาแผนการประชาสัมพันธ์สอื่ การเรียนรู้ จานวนการใช้งานสื่อ
ดิจิทัล
การเรียนรู้ดจิ ิทัล
2. จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ผ่าน
มากกว่า 4,000
ช่องทางต่างๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านคณะ, สื่อ
ครั้ง/เดือน
โซเชียลมีเดีย, แผ่นพับ และกิจกรรมส่งเสริมการ
ใช้ห้องสมุด

หมายเหตุ : ประเภทความเสีย่ ง : ด้านกลยุทธ์ (S) , ด้านการปฏิบัติงาน (O) ,ด้านการเงิน (F), ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C)
* หมายถึง หน่วยงานที่รายงานผลการประเมินความเสีย่ งต่อมหาวิทยาลัย

6

เอกสารแนบ
เกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง
(การประเมินโอกาส-ผลกระทบ)

7

เกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จาก การประเมินโอกาส(Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยง

โอกาส x ผลกระทบ = ระดับความเสี่ยง

8

1. ด้านกลยุทธ์
1.1 เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง นักศึกษาออกระหว่างปีการศึกษา
โอกาส
ระดับ
5
4
3
2
1

ความหมาย
จานวนนักศึกษาออกกลางคัน มากกว่าร้อยละ 14
จานวนนักศึกษาออกกลางคัน ร้อยละ 10-14
จานวนนักศึกษาออกกลางคัน ร้อยละ 6-9
จานวนนักศึกษาออกกลางคัน ร้อยละ 2 -5
จานวนนักศึกษาออกกลางคัน น้อยกว่าร้อยละ 2

ระดับ
5
4
3
2
1

ความหมาย
จานวนนักศึกษาลงทะเบียนลดลงจากภาคการศึกษาที่ผ่านมา มากกว่าร้อยละ 14
จานวนนักศึกษาลงทะเบียนลดลงจากภาคการศึกษาที่ผ่านมา ร้อยละ 10-14
จานวนนักศึกษาลงทะเบียนลดลงจากภาคการศึกษาที่ผ่านมา ร้อยละ 6-9
จานวนนักศึกษาลงทะเบียนลดลงจากภาคการศึกษาที่ผ่านมา ร้อยละ 2 -5
จานวนนักศึกษาลงทะเบียนลดลงจากภาคการศึกษาที่ผ่านมา น้อยกว่าร้อยละ 2

ผลกระทบ

1.2 เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง จานวนนักศึกษาแรกเข้าไม่เป็นไปตามแผนรับ
โอกาส
ระดับ
5
4
3
2
1

ความหมาย
รับนักศึกษาได้ไม่ถึง 85% 2ปี ติดต่อกัน นับย้อนจากปีปัจจุบัน
รับนักศึกษาได้ไม่ถึง 85% ณ ปีปัจจุบัน
รับนักศึกษาได้มากกว่าหรือเท่ากับ 85% ณ ปีปัจจุบัน
รับนักศึกษาได้มากกว่าหรือเท่ากับ 85% 2ปี ติดต่อกัน นับย้อนจากปีปัจจุบัน
รับนักศึกษาได้มากกว่าหรือเท่ากับ 85% 3ปี ติดต่อกัน นับย้อนจากปีปัจจุบัน

ผลกระทบ
ระดับ
5
4
3
2
1

ความหมาย
รับนักศึกษาได้ไม่ถึง 80% ของแผนที่กาหนด
รับนักศึกษาได้ถึง 80% แต่ไม่ถึง 85% ของแผนที่กาหนด
รับนักศึกษาได้ถึง 85% แต่ไม่ถึง 90% ของแผนที่กาหนด
รับนักศึกษาได้ถึง 90% แต่ไม่ถึง 95% ของแผนที่กาหนด
รับนักศึกษาได้มากกว่าหรือเท่ากับ 95% ของแผนที่กาหนด
9

2. ด้านการบริการวิชาการ
2.1 เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง จานวนรายได้จากการบริการวิชาการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
โอกาส
ระดับ
5
4
3
2
1

ความหมาย
ไม่มรี ายได้เกิดจากการให้บริการวิชาการ
รายได้จากการให้บริการวิชาการเพิ่มขึ้น อย่างน้อยร้อยละ 5
รายได้จากการให้บริการวิชาการเพิ่มขึ้น อย่างน้อยร้อยละ 10
รายได้จากการให้บริการวิชาการเพิ่มขึ้น อย่างน้อยร้อยละ 20
รายได้จากการให้บริการวิชาการเพิ่มขึ้น อย่างน้อยร้อยละ 30

ระดับ
5
4
3
2
1

ความหมาย
ไม่มรี ายได้ของมหาวิทยาลัย เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาน้อยกว่าร้อยละ 15
รายได้ของมหาวิทยาลัย เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา อย่างน้อยร้อยละ 15
รายได้ของมหาวิทยาลัย เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา อย่างน้อยร้อยละ 20
รายได้ของมหาวิทยาลัย เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา อย่างน้อยร้อยละ 25
รายได้ของมหาวิทยาลัย เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา มากกว่าร้อยละ 25 ขึ้นไป

ผลกระทบ
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3. ด้านการบริการจัดการองค์กร
3.1 เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี พ.ศ.2563 ไม่สามารถขับเคลื่อนให้บรรลุค่าเป้าหมาย
โอกาส
ระดับ
5
4
3
2
1

ความหมาย
ตัวชี้วัดของแผนงาน/โครงการ ภายใต้แผนปฏิบตั ิงานประจาปี มากกว่าร้อยละ 50 ไม่บรรลุเป้าหมาย
ตัวชี้วัดของแผนงาน/โครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติงานประจาปี ร้อยละ 41-50 ไม่บรรลุเป้าหมาย
ตัวชี้วัดของแผนงาน/โครงการ ภายใต้แผนปฏิบตั ิงานประจาปี ร้อยละ 31-40 ไม่บรรลุเป้าหมาย
ตัวชี้วัดของแผนงาน/โครงการ ภายใต้แผนปฏิบตั ิงานประจาปี ร้อยละ 21-30 ไม่บรรลุเป้าหมาย
ตัวชี้วัดของแผนงาน/โครงการ ภายใต้แผนปฏิบตั ิงานประจาปี อย่างน้อยร้อยละ 20 ไม่บรรลุเป้าหมาย

ระดับ
5
4
3
2
1

ความหมาย
แผนปฏิบัติงานประจาปีสามารถดาเนินการให้บรรลุเป้าหมาย น้อยกว่าร้อยละ 51
แผนปฏิบัติงานประจาปีสามารถดาเนินการให้บรรลุเป้าหมาย อย่างน้อยร้อยละ 51-60
แผนปฏิบัติงานประจาปีสามารถดาเนินการให้บรรลุเป้าหมาย อย่างน้อยร้อยละ 61-70
แผนปฏิบัติงานประจาปีสามารถดาเนินการให้บรรลุเป้าหมาย อย่างน้อยร้อยละ 71-80
แผนปฏิบัติงานประจาปีสามารถดาเนินการให้บรรลุเป้าหมาย อย่างน้อยร้อยละ 81-90

ผลกระทบ

3.2 เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง การเข้าใช้งานสื่อการเรียนรู้ดิจิตอลน้อย
โอกาส

ระดับ
5
4
3
2
1

ความหมาย
ผู้ใช้ทราบว่ามีสื่อการเรียนรูด้ ิจิทัลให้บริการ
มีการใช้งานของผู้ใช้น้อยกว่า 2,000 ครั้ง/เดือน
มีการใช้งานของผู้ใช้ 2,001 - 3,000 ครั้ง/เดือน
มีการใช้งานของผู้ใช้ 3,001 - 4,000 ครั้ง/เดือน
มีการใช้งานของผู้ใช้มากกว่า 4,000 ครั้ง/เดือน

ระดับ
5
4
3
2
1

ความหมาย
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อสื่อการเรียนรู้ดิจิทัล น้อยกว่าร้อยละ 70
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อสื่อการเรียนรูด้ ิจิทัล น้อยกว่าร้อยละ 75
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อสื่อการเรียนรูด้ ิจิทัล น้อยกว่าร้อยละ 80
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อสื่อการเรียนรูด้ ิจิทัล น้อยกว่าร้อยละ 85
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อสื่อการเรียนรูด้ ิจิทัล น้อยกว่าร้อยละ 90

ผลกระทบ
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