หน่วยงาน

ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง
(ความเสี่ยง)

Impact

สานักงานพัสดุ ผลประโยชน์ทับ ซ้อน ในการจัดชื้อ
จัดจ้าง

ความเสี่ยง
(ด้าน)

ด้านการ
ปฏิบัติงาน

ควบคุมภายใน

สานักงานพัสดุ รายงานผลการ
ปฏิบัติงานไม่ตรง
ตามระยะเวลาที่
กาหนด

-

ด้านการ
ปฏิบัติงาน

ควบคุมภายใน

สานักงานสภา รายงานผลการ
สถาบัน
ปฏิบัติงานไม่ตรง
ตามระยะเวลาที่
กาหนด
ควบคุมภายใน

-

ด้านการ
ปฏิบัติงาน

เป้าหมายการบริการความ
เสี่ยง

ไม่มีการร้องเรียนการ
ปฏิบัติงาน/การบริการ

ปัจจัยเสี่ยง
(สาเหตุ)

1. การกาหนด
รายละเอียดเพื่อเอื้อ
ประโยชน์ให้แก่เครือ
ญาติ พวกพ้องของตนเอง
2. กาหนดรายละเอียด
เพื่อรับผลตอบแทนจาก
ผู้ประกอบการ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน รอบระยะเวลา 6 เดือน ประจาปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 มีนาคม 2563)
กิจกรรมควบคุม
การ
ผลการดาเนินการ ผลการดาเนินการและระยะเวลาดาเนินการ โอกาส, ผลกระทบ = ลาดับ โอกาส, ผลกระทบ = ลาดับ
ประเมินผล
และระยะเวลา
(รายละเอียดการดาเนินการ)
ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)
การควบคุม
ดาเนินการ
ก่อนการจัดการ
หลังการจัดการ

ปัญหาและอุปสรรค / แนว
ทางแก้ไข

โอกาส 1 ผลกระทบ 1 = 1
(ต่า)

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ/
E-mail/เบอร์
โทรศัพท์

หมายเหตุ
(งบประมาณ/
ค่าใช้จ่าย)

1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ / : ได้ผลตามที่ ดาเนินการแล้วเสร็จ
กรรมการในการกาหนด คาดหมาย
รายละเอียด
(1.วงเงินเกิน 100,000.บาท แต่งตั้งในรูปแบบ
กรรมการกาหนดราคากลาง
(2.วงเงิน 100,000.- บาท
ขึ้นไป แต่งตั้งในรูปแบบ
คณะกรรมการกาหนด
รายละเอียด)
2.จัดทาแบบฟอร์มให้
กรรมการยืนยันความ
โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
3.ทาเอกสารยืนยันจาก
คณะกรรมการ/หน่วยงาน
ร่างขอบเขตงานหรือ
รายละเอียด ในการรับฟัง
ความคิดเห็น วงเงินตั้งแต่
500,000.- บาท (ตามข้อ
45 (1))

1.ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกาหนด
โอกาส 1 ผลกระทบ 1 = 1
รายละเอียด อย่างชัดเจน ในรูปแบบของคาสั่ง (ต่า)
2.ได้มีแบบฟอร์มเพื่อให้คณะกรรมการลงนาม
เพื่อยืนยันความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างในแต่
ละรายการ
3.มีการจัดทาบันทึกรายงานการเห็นชอบการ
กาหนดรายละเอียด/ราคากลาง พร้อมให้
คณะกรรมการลงนามในเอกสาร

ระดับนโยบาย
ไม่ใช้งบประมาณ
รองอธิการบดี
อาวุโสฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรและ
บริการ/รอง
อธิการบดีฝ่าย
ทรัพยากรกายภาพ
และสิ่งแวดล้อม

มีการรายงานผลการ
1. ข้อมูลรายการที่
ปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 จัดซื้อจัดจ้าง มีจานวน
ของเดือนถัดไป
มาก ต้องใช้ระยะเวลา
ในการรวบรวมข้อมูล
1. รายงานผลการเบิกจ่าย
(งบลงทุน) เงิน
งบประมาณ
2. รายงานผลการ
ปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติการ

1. หน่วยงานมีการแบ่ง
/ : ได้ผลตามที่ อยู่ระหว่าง
งานและมอบหมาย
คาดหมาย
ดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบในการ
รายงานผลเพิ่มเติม
2. หน่วยงานได้มีการ
ชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้
ให้แก่เจ้าหน้า่ที่
ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูล
ในการรายงานผล
3. ผู้บริหารหน่วยงานมี
การกากับ ติดตาม เร่งรัด
ผลการปฏิบัติงาน

1.มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนในทุก โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 1.ต้องใช้ระยะเวลาในการ
ระดับนโยบาย
ไม่ใช้งบประมาณ
สัปดาห์ และทุกเดือน ได้ทันตามระยะเวลาที่
(ปานกลาง)
(ปานกลาง)
รวบรวมข้อมูลภายในสานักงาน รองอธิการบดีฝ่าย
กาหนด
แผนงาน

มีการรายงานผลการ
ผู้รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 รายงานผลของแต่ละ
ของเดือนถัดไป
งานรายงานผลการ
ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตาม
1. รายงานผลการเบิกจ่าย ระยะเวลาที่กาหนด
(งบลงทุน) เงิน
งบประมาณ
2. รายงานผลการ
ปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติการ

ผู้รับผิดชอบในแต่ละ
/ : ได้ผลตามที่ ดาเนินการแล้วเสร็จ รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน รอบ
ตัวชี้วัดต้องรายงานผล
คาดหมาย
ระยะเวลา 6 เดือน (1 ต.ค.2562 - 31 มีนาคม
การปฏิบัติงานให้กับ
2563)
ผู้รับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายในการรายงาน
ผลในภาพรวมของ
สานักงานสภาสถาบัน
ภายในวันที่ 1 ของเดือน
ถัดไป

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
(ถ้าไม่มีให้ระบุว่าไม่ใช้
งบประมาณ)
ไม่ใช้งบประมาณ

ระดับปฏิบัติการ
สานักงานพัสดุ/ทุก
ส่วนงาน

ไม่ใช้งบประมาณ

ระดับปฏิบัติการ
สานักงานพัสดุ

โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 โอกาส 3 ผลกระทบ 1 = 5 เนื่องจากโครงการอบรมที่จะ
(ปานกลาง)
(ปานกลาง)
ดาเนินการจัดอบรมในไตรมาส
ที่ 2 และ 3 ไม่ได้รับการอนุมัติ
จากสานักงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เนื่องจาก
สถานการณ์การระบาดของโรค
COVID-19 จึงต้องยกเลิกทั้ง 2
โครงการ

ระดับนโยบาย
ไม่ใช้งบประมาณ
รองอธิการบดีฝ่าย
แผนงาน
ระดับปฏิบัติการ
สานักงานสภา
สถาบัน

ไม่ใช้งบประมาณ

หน่วยงาน

ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง
(ความเสี่ยง)

วิทยาลัย
รายงานผลการ
นวัตกรรมการ ปฏิบัติงานไม่ตรง
ผลิตขั้นสูง
ตามระยะเวลาที่
กาหนด

Impact

-

ความเสี่ยง
(ด้าน)

ด้านการ
ปฏิบัติงาน

ควบคุมภายใน

สานักงานคลัง รายงานผลการ
ปฏิบัติงานไม่ตรง
ตามระยะเวลาที่
กาหนด

-

ด้านการ
ปฏิบัติงาน

ควบคุมภายใน

คณะ
แพทยศาสตร์

รายงานผลการ
ปฏิบัติงานไม่ตรง
ตามระยะเวลาที่
กาหนด

-

ด้านการ
ปฏิบัติงาน

ควบคุมภายใน

คณะศิลปศาสตร์ รายงานผลการ
ปฏิบัติงานไม่ตรง
ตามระยะเวลาที่
กาหนด
ควบคุมภายใน

-

ด้านการ
ปฏิบัติงาน

เป้าหมายการบริการความ
เสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง
(สาเหตุ)

กิจกรรมควบคุม

การ
ประเมินผล
การควบคุม

ผลการดาเนินการ
และระยะเวลา
ดาเนินการ

ผลการดาเนินการและระยะเวลาดาเนินการ
(รายละเอียดการดาเนินการ)

โอกาส, ผลกระทบ = ลาดับ โอกาส, ผลกระทบ = ลาดับ
ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)
ก่อนการจัดการ
หลังการจัดการ

ปัญหาและอุปสรรค / แนว
ทางแก้ไข

มีการรายงานผลการ
1. ขาดผู้รับผิดชอบใน
ปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 การรายงานผล
ของเดือนถัดไป
2. บุคคลากรใหม่ไม่ได้
รับการถ่ายทอดองค์
1. รายงานผลการเบิกจ่าย ความรู้ในเรื่องของการ
(งบลงทุน) เงิน
รายงานผล
งบประมาณ
3. ผู้บริหารหน่วยงาน
2. รายงานผลการ
ขาดการติดตามเร่งรัด
ปฏิบัติงานตาม
ผลการปฏิบัติงาน
แผนปฏิบัติการ

1. หน่วยงานมีการ
O : ได้ผลแต่ยงั อยู่ระหว่าง
มอบหมายผู้รับผิดชอบใน ไม่สมบูรณ์
ดาเนินการ
การรายงานผล
2. หน่วยงานได้มีการ
ชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้
ให้แก่เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูล
ในการรายงานผล
3. กาหนดระยะเวลาส่ง
ข้อมูลชัดเจน
4. ผู้บริหารหน่วยงานมี
การกากับ ติดตาม เร่งรัด
ผลการปฏิบัติงาน

1. มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบโครงการ OKR
ตามด้านผลกระทบ 4 ด้าน เป็นผู้ดูแลโครงการ
ต่างๆ
โดยจัดทาเป็นคาสั่งมอบหมายทีมผู้รับผิดชอบ
ตามด้านต่างๆ

มีการรายงานผลการ
1. ขาดผู้รับผิดชอบใน
ปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 การรายงานผล
ของเดือนถัดไป
2. บุคคลากรใหม่ไม่ได้
รับการถ่ายทอดองค์
1. รายงานผลการเบิกจ่าย ความรู้ในเรื่องของการ
(งบลงทุน) เงิน
รายงานผล
งบประมาณ
3. ผู้บริหารหน่วยงาน
2. รายงานผลการ
ขาดการติดตามเร่งรัด
ปฏิบัติงานตาม
ผลการปฏิบัติงาน
แผนปฏิบัติการ

1. หน่วยงานมีการ
/ : ได้ผลตามที่ ดาเนินการแล้วเสร็จ
มอบหมายผู้รับผิดชอบใน คาดหมาย
การรายงานผล
2. หน่วยงานได้มีการ
ชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้
ให้แก่เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูล
ในการรายงานผล
3. ผู้บริหารหน่วยงานมี
การกากับ ติดตาม เร่งรัด
ผลการปฏิบัติงาน

ตามหนังสือที่ อว 7001.06/ 0365 ลงวันที่ 8
โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13
เมษายน 2563 เรื่อง การจัดทาแผน-ผลการ
(ปานกลาง)
(ปานกลาง)
ปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563
กาหนดให้หน่วยงานในสานักงานอธิการบดี
จัดทารายงานแผน-ผลการปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ 2563 หลังจากลงนามข้อตกลงการ
ปฏิบัติงานแล้ว

มีการรายงานผลการ
1. ขาดผู้รับผิดชอบใน
ปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 การรายงานผล
ของเดือนถัดไป
2. บุคคลากรใหม่ไม่ได้
รับการถ่ายทอดองค์
1. รายงานผลการเบิกจ่าย ความรู้ในเรื่องของการ
(งบลงทุน) เงิน
รายงานผล
งบประมาณ
3. ผู้บริหารหน่วยงาน
2. รายงานผลการ
ขาดการติดตามเร่งรัด
ปฏิบัติงานตาม
ผลการปฏิบัติงาน
แผนปฏิบัติการ

1. หน่วยงานมีการ
/ : ได้ผลตามที่ ดาเนินการแล้วเสร็จ ดาเนินการรายงานแล้วเสร็จครบตามกาหนด
มอบหมายผู้รับผิดชอบใน คาดหมาย
การรายงานผล
2. หน่วยงานได้มีการ
ชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้
ให้แก่เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูล
ในการรายงานผล
3. ผู้บริหารหน่วยงานมี
การกากับ ติดตาม เร่งรัด
ผลการปฏิบัติงาน

โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 โอกาส 1 ผลกระทบ 1 = 1
(ปานกลาง)
(ต่า)

มีการรายงานผลการ
1. บุคคลากรใหม่ไม่ได้
ปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 รับการถ่ายทอดองค์
ของเดือนถัดไป
ความรู้ในเรื่องของการ
รายงานผล
1. รายงานผลการเบิกจ่าย 2. ผู้บริหารหน่วยงาน
(งบลงทุน) เงิน
ขาดการติดตามเร่งรัด
งบประมาณ
ผลการปฏิบัติงาน
2. รายงานผลการ
ปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติการ

1. หน่วยงานได้มีการ
O : ได้ผลแต่ยงั อยู่ระหว่าง
ชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้
ไม่สมบูรณ์
ดาเนินการ
ให้แก่เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูล
ในการรายงานผล
2. ผู้บริหารหน่วยงานมี
การกากับ ติดตาม เร่งรัด
ผลการปฏิบัติงาน

โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 โอกาส 1 ผลกระทบ 3 = 11 มีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
(ปานกลาง)
(ปานกลาง)
สถาบัน และรูปแบบการ
รายงานผลของแผนการปฎิบัติ
การใหม่จากสานักงานบริหาร
ยุทธศาสตร์

ดาเนินการรายงานผลการปฎิบัติงานตามแผน
ปฎิบัติงาน เป็นไปตามที่สถาบันกาหนด

โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 ปัญหาโรคระบาด COVID-19
(ปานกลาง)
(ปานกลาง)
ทาให้โครงงานชะงัก และไม่
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ/
E-mail/เบอร์
โทรศัพท์

หมายเหตุ
(งบประมาณ/
ค่าใช้จ่าย)

ระดับนโยบาย
ไม่ใช้งบประมาณ
รองอธิการบดีฝ่าย
แผนงาน

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
(ถ้าไม่มีให้ระบุว่าไม่ใช้
งบประมาณ)
ไม่ใช้งบประมาณ

ระดับปฏิบัติการ
วิทยาลัยนวัตกรรม
การผลิตขั้นสูง

ระดับนโยบาย
ไม่ใช้งบประมาณ
รองอธิการบดีฝ่าย
แผนงาน

ไม่ใช้งบประมาณ

ระดับปฏิบัติการ
สานักงานคลัง

ไม่มี

ระดับนโยบาย
ไม่ใช้งบประมาณ
รองอธิการบดีฝ่าย
แผนงาน

ไม่ใช้งบประมาณ

ระดับปฏิบัติการ
คณะแพทยศาสตร์

ระดับนโยบาย
ไม่ใช้งบประมาณ
รองอธิการบดีฝ่าย
แผนงาน
ระดับปฏิบัติการ
คณะศิลปศาสตร์

ไม่ใช้งบประมาณ

หน่วยงาน

คณะ
อุตสาหกรรม
อาหาร

ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง
(ความเสี่ยง)

รายงานผลการ
ปฏิบัติงานไม่ตรง
ตามระยะเวลาที่
กาหนด

Impact

-

ความเสี่ยง
(ด้าน)

ด้านการ
ปฏิบัติงาน

ควบคุมภายใน

สานักงานนิติ
การ

รายงานผลการ
ปฏิบัติงานไม่ตรง
ตามระยะเวลาที่
กาหนด

-

ด้านการ
ปฏิบัติงาน

ควบคุมภายใน

วิทยาลัยวิจัย รายงานผลการ
นวัตกรรมทาง ปฏิบัติงานไม่ตรง
การศึกษา
ตามระยะเวลาที่
กาหนด

-

ด้านการ
ปฏิบัติงาน

ควบคุมภายใน

วิทยาเขตชุมพร รายงานผลการ
เขตรอุดมศักดิ์ ปฏิบัติงานไม่ตรง
ตามระยะเวลาที่
กาหนด
ควบคุมภายใน

-

ด้านการ
ปฏิบัติงาน

เป้าหมายการบริการความ
เสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง
(สาเหตุ)

กิจกรรมควบคุม

การ
ประเมินผล
การควบคุม

ผลการดาเนินการ
และระยะเวลา
ดาเนินการ

ผลการดาเนินการและระยะเวลาดาเนินการ
(รายละเอียดการดาเนินการ)

โอกาส, ผลกระทบ = ลาดับ โอกาส, ผลกระทบ = ลาดับ
ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)
ก่อนการจัดการ
หลังการจัดการ

มีการรายงานผลการ
1. ขาดผู้รับผิดชอบใน
ปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 การรายงานผล
ของเดือนถัดไป
2. เจ้าหน้าที่ไม่ได้รับ
การถ่ายทอดองค์ความรู้
1. รายงานผลการเบิกจ่าย ในเรื่องของการรายงาน
(งบลงทุน) เงิน
ผล
งบประมาณ
3. ผู้บริหารหน่วยงาน
2. รายงานผลการ
ขาดการติดตามเร่งรัด
ปฏิบัติงานตาม
ผลการปฏิบัติงาน
แผนปฏิบัติการ

1. หน่วยงานมีการ
/ : ได้ผลตามที่ ดาเนินการแล้วเสร็จ
มอบหมายผู้รับผิดชอบใน คาดหมาย
การรายงานผล
2. หน่วยงานได้มีการ
ชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้
ให้แก่เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูล
ในการรายงานผล
3. ผู้บริหารหน่วยงานมี
การกากับ ติดตาม เร่งรัด
ผลการปฏิบัติงาน

ดาเนินการรายงานผลการปฏิบัติงานทั้ง รายงาน โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 โอกาส 1 ผลกระทบ 2 = 3
ผลการเบิกจ่าย (งบลงทุน) เงินงบประมาณ และ (ปานกลาง)
(ต่า)
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
ส่งไปยังสถาบันฯ ทันภายในระยะเวลาที่กาหนด
คือไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

มีการรายงานผลการ
บุคลากรบางคนอาจยัง
ปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ไม่เข้าใจในการเก็บ
ของเดือนถัดไป
ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อใช้ใน
การรายงานผลการ
1. รายงานผลการเบิกจ่าย ปฏิบัติงาน ทาให้การ
(งบลงทุน) เงิน
รวบรวมและวิเคราะห์
งบประมาณ
ข้อมูลเพื่อการรายงาน
2. รายงานผลการ
ต้องใช้เวลานาน
ปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติการ

หน่วยงานได้มีการชี้แจง O : ได้ผลแต่ยงั อยู่ระหว่าง
และอธิบายถึงความจาเป็น ไม่สมบูรณ์
ดาเนินการ
ในการ
จัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการ
รายงานผล ให้แก่บุคลากร
ทราบ

บุคลากรเข้าใจและให้ความสาคัญกับการ
จัดเก็บข้อมูลที่จาเป็นต้องใช้ในการ
รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด
ของสานักงาน ทาให้การรายงานผล
การดาเนินงานสามารถทาได้สะดวก

ปัญหาและอุปสรรค / แนว
ทางแก้ไข

ไม่มี

หมายเหตุ
(งบประมาณ/
ค่าใช้จ่าย)

ระดับนโยบาย
ไม่ใช้งบประมาณ
รองอธิการบดีฝ่าย
แผนงาน

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
(ถ้าไม่มีให้ระบุว่าไม่ใช้
งบประมาณ)
ไม่ใช้งบประมาณ

ระดับปฏิบัติการ
คณะอุตสาหกรรม
เกษตร

โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 เนื่องจากเป็นการรายงานผล
(ปานกลาง)
(ปานกลาง)
การดาเนินงานในรอบ
ระยะเวลา 6 เดือน ผลที่ได้จึง
ยังไม่สมบูรณ์

ระดับนโยบาย
ไม่ใช้งบประมาณ
รองอธิการบดีฝ่าย
แผนงาน

ไม่ใช้งบประมาณ

ระดับปฏิบัติการ
สานักงานนิติการ

มีการรายงานผลการ
1. ขาดผู้รับผิดชอบใน 1. เร่งเปิดรับการสมัครของ O : ได้ผลแต่ยงั อยู่ระหว่าง
ปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 การรายงานผล
เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนใน ไม่สมบูรณ์
ดาเนินการ
ของเดือนถัดไป
2. จานวนบุคลากรกับ อัตราที่มีอยู่
ภาระงานของวิทยาลัยฯ
1. รายงานผลการเบิกจ่าย ไม่สมดุลกัน
(งบลงทุน) เงิน
งบประมาณ
2. รายงานผลการ
ปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติการ

การดาเนินการมีความเสี่ยงไม่ทันต่อระยะเวลาที่ โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 มีบุคลากร ไม่เพียงพอ กับ
กาหนด เกิดความล่าช้า
(ปานกลาง)
(ปานกลาง)
ภาระงานวิทยาลัย แก้ไขโดย
รอเปิดรับสมัครบุคลากรเพิ่ม

มีการรายงานผลการ
1. ขาดผู้รับผิดชอบใน
ปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 การรายงานผล
ของเดือนถัดไป
2. บุคคลากรใหม่ไม่ได้
รับการถ่ายทอดองค์
1. รายงานผลการเบิกจ่าย ความรู้ในเรื่องของการ
(งบลงทุน) เงิน
รายงานผล
งบประมาณ
3. ผู้บริหารหน่วยงาน
2. รายงานผลการ
ขาดการติดตามเร่งรัด
ปฏิบัติงานตาม
ผลการปฏิบัติงาน
แผนปฏิบัติการ

ดาเนิการรายงานผลการเบิกจ่าย (งบลงทุน) เงิน โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 โอกาส 1 ผลกระทบ 2 = 3
งบประมาณแผ่นดิน และรายงานผลการ
(ปานกลาง)
(ต่า)
ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ภายในระยะเวลา
ที่กาหนด ไม่เกินวันที่ 10 ของเดือน

1. หน่วยงานมีการ
/ : ได้ผลตามที่ ดาเนินการแล้วเสร็จ
มอบหมายผู้รับผิดชอบใน คาดหมาย
การรายงานผล
2. หน่วยงานได้มีการ
ชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้
ให้แก่เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูล
ในการรายงานผล
3. ผู้บริหารหน่วยงานมี
การกากับ ติดตาม เร่งรัด
ผลการปฏิบัติงาน

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ/
E-mail/เบอร์
โทรศัพท์

ระดับนโยบาย
525,100 (งบเงิน
รองอธิการบดีฝ่าย รายได้สถาบัน)
แผนงาน

ยังไม่เกิดค่าใช้จ่าย
เนื่องจาก ยังไม่มี
บุคลากรเพิ่มขึ้น

ระดับปฏิบัติการ
วิทยาลัยวิจัย
นวัตกรรมทาง
การศึกษา

ไม่มี

ระดับนโยบาย
ไม่ใช้งบประมาณ
รองอธิการบดีฝ่าย
แผนงาน
ระดับปฏิบัติการ
วิทยาเขตชุมพร
เขตรอุดมศักดิ์

ไม่ใช้งบประมาณ

หน่วยงาน

สานักงาน
บริหาร
ยุทธศาสตร์

ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง
(ความเสี่ยง)

รายงานผลการ
ปฏิบัติงานไม่ตรง
ตามระยะเวลาที่
กาหนด

Impact

ความเสี่ยง
(ด้าน)

รายงานผลการ
ปฏิบัติงานไม่ตรง
ตามระยะเวลาที่
กาหนด

รายงานผลการ
ปฏิบัติงานไม่ตรง
ตามระยะเวลาที่
กาหนด

รายงานผลการ
ปฏิบัติงานไม่ตรง
ตามระยะเวลาที่
กาหนด
ควบคุมภายใน

การ
ประเมินผล
การควบคุม

ผลการดาเนินการ
และระยะเวลา
ดาเนินการ

ผลการดาเนินการและระยะเวลาดาเนินการ
(รายละเอียดการดาเนินการ)

โอกาส, ผลกระทบ = ลาดับ โอกาส, ผลกระทบ = ลาดับ
ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)
ก่อนการจัดการ
หลังการจัดการ

ปัญหาและอุปสรรค / แนว
ทางแก้ไข

มีการรายงานผลการ
1. ขาดผู้รับผิดชอบใน
ปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 การรายงานผล
ของเดือนถัดไป
2. บุคคลากรใหม่ไม่ได้
รับการถ่ายทอดองค์
1. รายงานผลการเบิกจ่าย ความรู้ในเรื่องของการ
(งบลงทุน) เงิน
รายงานผล
งบประมาณ
3. ผู้บริหารหน่วยงาน
2. รายงานผลการ
ขาดการติดตามเร่งรัด
ปฏิบัติงานตาม
ผลการปฏิบัติงาน
แผนปฏิบัติการ

1. หน่วยงานมีการ
O : ได้ผลแต่ยงั อยู่ระหว่าง
มอบหมายผู้รับผิดชอบใน ไม่สมบูรณ์
ดาเนินการ
การรายงานผล
2. หน่วยงานได้มีการ
ชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้
ให้แก่เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูล
ในการรายงานผล
3. ผู้บริหารหน่วยงานมี
การกากับ ติดตาม เร่งรัด
ผลการปฏิบัติงาน

การจัดทารายงานแผน-ผลการปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ 2563 จะดาเนินการ
หลังจากอธิการบดีลงนามข้อตกลงการ
ปฏิบัติงานแล้ว

-

ด้านการ
ปฏิบัติงาน

มีการรายงานผลการ
1. ขาดผู้รับผิดชอบใน
ปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 การรายงานผล
ของเดือนถัดไป
2. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับ
การถ่ายทอดองค์ความรู้
1. รายงานผลการเบิกจ่าย ในเรื่องของการรายงาน
(งบลงทุน) เงิน
ผล
งบประมาณ
3. ผู้บริหารหน่วยงาน
2. รายงานผลการ
ขาดการติดตามเร่งรัด
ปฏิบัติงานตาม
ผลการปฏิบัติงาน
แผนปฏิบัติการ

1. หน่วยงานมีการ
O : ได้ผลแต่ยงั อยู่ระหว่าง
มอบหมายผู้รับผิดชอบใน ไม่สมบูรณ์
ดาเนินการ
การรายงานผล
2. หน่วยงานได้มีการ
ชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้
ให้แก่เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูล
ในการรายงานผล
3. ผู้บริหารหน่วยงานมี
การกากับ ติดตาม เร่งรัด
ผลการปฏิบัติงาน

1. ผู้รับผิดชอบดาเนินการในการรายงานผลโดย โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 โอกาส 2 ผลกระทบ 1 = 2
มีผู้บริหารช่วยให้คาแนะนาและติดตาม
(ปานกลาง)
(ต่า)

มีการรายงานผลการ
1. ขาดผู้รับผิดชอบใน
ปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 การรายงานผล
ของเดือนถัดไป
2. บุคคลากรใหม่ไม่ได้
รับการถ่ายทอดองค์
1. รายงานผลการเบิกจ่าย ความรู้ในเรื่องของการ
(งบลงทุน) เงิน
รายงานผล
งบประมาณ
3. ผู้บริหารหน่วยงาน
2. รายงานผลการ
ขาดการติดตามเร่งรัด
ปฏิบัติงานตาม
ผลการปฏิบัติงาน
แผนปฏิบัติการ

1. หน่วยงานมีการ
O : ได้ผลแต่ยงั อยู่ระหว่าง
มอบหมายผู้รับผิดชอบใน ไม่สมบูรณ์
ดาเนินการ
การรายงานผล
2. หน่วยงานได้มีการ
ชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้
ให้แก่เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูล
ในการรายงานผล
3. ผู้บริหารหน่วยงานมี
การกากับ ติดตาม เร่งรัด
ผลการปฏิบัติงาน

1.มีการติดตามผล
2. มอบหมายผู้รับผิดชอบ

มีการรายงานผลการ
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ไม่เร่งรัดในการติดตาม
ของเดือนถัดไป
รายงานผลการ
ปฏิบัติงานภาย
1. รายงานผลการเบิกจ่าย ในระยะเวลาที่กาหนด
(งบลงทุน) เงิน
2. ขาดระบบในการ
งบประมาณ
ติดตามรายงานผลการ
2. รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติการ

1. มีการกาหนดกรอบ
O : ได้ผลแต่ยงั อยู่ระหว่าง
เวลาที่ชัดเจนในการ
ไม่สมบูรณ์
ดาเนินการ
รายงานผลการปฏิบัติงาน
(ภายใน 7 วันหลังจัด
โครงการ)
2. ปรับปรุงระบบการ
กากับ การติดตาม และ
การรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน ให้สะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น

มีการดาเนินการ กากับ ติดตาม รายงานผลการ โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 1.ได้ดาเนินการแต่งตั้ง
จัดโครงการ โดยอนุกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ (ปานกลาง)
(ปานกลาง)
คณะอนุกรรมการบริหาร
ยุทธศาสตร์ เพื่อติดตาม
แผนการปฏิบัติ โดยมีการ
กาหนดกรอบเวลา หรือ
Timeline ที่ชัดเจนในการ
รายงานผลการปฏิบัติงาน เช่น
ภายใน 7 วันหลังจัดโครงการ
2.มีการมอบหมายงาน และนา
Google Sheet มาใช้ในการ
ติดตามและรายงานผลการ
ปฏิบัติงานให้สะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น

-

ด้านการ
ปฏิบัติงาน

ควบคุมภายใน

คณะ
วิทยาศาสตร์

กิจกรรมควบคุม

ด้านการ
ปฏิบัติงาน

ควบคุมภายใน

สานักงาน
บริหารวิชาการ
และคุณภาพ
การศึกษา

ปัจจัยเสี่ยง
(สาเหตุ)

-

ควบคุมภายใน

สานักงาน
กิจการ
ต่างประเทศ

เป้าหมายการบริการความ
เสี่ยง

-

ด้านการ
ปฏิบัติงาน

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ/
E-mail/เบอร์
โทรศัพท์

หมายเหตุ
(งบประมาณ/
ค่าใช้จ่าย)

โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 มีบางหน่วยงานส่งข้อมูลมายัง ระดับนโยบาย
ไม่ใช้งบประมาณ
(ปานกลาง)
(ปานกลาง)
OSM เลยระยะเวลาที่กาหนด รองอธิการบดีฝ่าย
เนื่องจากอยู่ระหว่างลงนาม
แผนงาน
ข้อตกลงการปฏิบัติงาน
ระดับปฏิบัติการ
แนวทางแก้ไข
สานักงานบริหาร
สถาบันได้กาหนดตาราง
ยุทธศาสตร์
ติดตามผลการดาเนินงานและ
เวียนแจ้งให้ทุกส่วนงาน
รับทราบและถือปฏิบัติ
ไม่มี

ระดับนโยบาย
ไม่ใช้งบประมาณ
รองอธิการบดีฝ่าย
แผนงาน

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
(ถ้าไม่มีให้ระบุว่าไม่ใช้
งบประมาณ)
ไม่ใช้งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

ระดับปฏิบัติการ
สานักงานกิจการ
ต่างประเทศ

โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 โอกาส 3 ผลกระทบ 1 = 5
(ปานกลาง)
(ปานกลาง)

เนื่องจากมีสถานการณ์
โรคติดต่อโควิดจึงไม่สามารถ
ติดตามข้อมูลได้ตามระยะเวลา
ที่กาหนด โดยมีแนวทางการ
แก้ไขติดตามผ่านระบบ
อิเล็คทรอนิกส์

ระดับนโยบาย
ไม่มีค่าใช้จ่าย
รองอธิการบดีฝ่าย
แผนงาน

ไม่มีค่าใช้จ่าย

ระดับปฏิบัติการ
สานักงานบริหาร
วิชาการและ
คุณภาพการศึกษา

ระดับนโยบาย
ไม่ใช้งบประมาณ
รองอธิการบดีฝ่าย
แผนงาน
ระดับปฏิบัติการ
คณะวิทยาศาสตร์

ไม่ใช้งบประมาณ

หน่วยงาน

ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง
(ความเสี่ยง)

สานักทะเบียน รายงานผลการ
และประมวลผล ปฏิบัติงานไม่ตรง
ตามระยะเวลาที่
กาหนด

Impact

-

ความเสี่ยง
(ด้าน)

ด้านการ
ปฏิบัติงาน

ควบคุมภายใน

คณะ
รายงานผลการ
วิศวกรรมศาสตร์ ปฏิบัติงานไม่ตรง
ตามระยะเวลาที่
กาหนด
ควบคุมภายใน

-

ด้านการ
ปฏิบัติงาน

เป้าหมายการบริการความ
เสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง
(สาเหตุ)

กิจกรรมควบคุม

การ
ประเมินผล
การควบคุม

ผลการดาเนินการ
และระยะเวลา
ดาเนินการ

ผลการดาเนินการและระยะเวลาดาเนินการ
(รายละเอียดการดาเนินการ)

โอกาส, ผลกระทบ = ลาดับ โอกาส, ผลกระทบ = ลาดับ
ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)
ก่อนการจัดการ
หลังการจัดการ

ปัญหาและอุปสรรค / แนว
ทางแก้ไข

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ/
E-mail/เบอร์
โทรศัพท์

หมายเหตุ
(งบประมาณ/
ค่าใช้จ่าย)

มีการรายงานผลการ
1. การจ้าง
ปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 คุณสมบัติเฉพาะ
ของเดือนถัดไป
ความสามารถ
ผู้ประกอบการ ทาให้
1. รายงานผลการเบิกจ่าย เกิดความล่าช้า ในการ
(งบลงทุน) เงิน
หาผู้ประกอบ การจัด
งบประมาณ
จ้างล่าช้า
2. รายงานผลการ
2. การสรรหา
ปฏิบัติงานตาม
ผู้ประกอบการต้องมี
แผนปฏิบัติการ
ความน่าเชื่อถือ หายาก
เนื่องจากเป็นงานเฉพาะ
ด้าน ไม่สามารถเปิดเผย
ได้ ไม่ตรงตามคุณสมบัติ
ที่ต้องการ
3. TOR ล่าช้า เนื่องจาก
ไม่มีผู้เชี่ยวชาญในการ
กาหนดคุณสมบัตTิ OR
จึงทาให้ทุกขั้นตอน
ดาเนินการต่อไม่ได้
4. ระบบสารสนเทศเดิม
มีความซับซ้อน
บารุงรักษายาก
5. ระเบียบข้อบังคับ
และความต้องการของ
ผู้ใช้งานมีการ
เปลี่ยนแปลง

1. ผู้บริหารหน่วยงานมี
O : ได้ผลแต่ยงั อยู่ระหว่าง
การกากับ ติดตาม เร่งรัด ไม่สมบูรณ์
ดาเนินการ
ผลการปฏิบัติงาน
2. ผู้ปฏิบัติงานรายงานผล
การปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติการต่อที่
ประชุมในหน่วยงาน
3. เพิ่มผู้รับผิดชอบ/
คณะทางาน/ผู้บริหารดูแล
รับผิดชอบระบบ
สารสนเทศ ในการจัดทา
TOR
4. เสนอให้สถาบันจัดตั้ง
หน่วยงานพัฒนาระบบ
สารสนเทศใหม่ เนื่องจาก
ต้องการความต่อเนื่องและ
การรักษาความปลอดภัย
ของระบบ
5. เสนอให้มีการจัดจ้าง
ผู้จัดการโครงการด้าน
ระบบสารสนเทศ

1. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกากับ ติดตาม เร่งรัด โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13
ผลการปฏิบัติงาน
(ปานกลาง)
(ปานกลาง)
2. ผู้ปฏิบัติงานรายงานผลการปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติการต่อที่ประชุมในหน่วยงาน
3. เพิ่มผู้รับผิดชอบ/คณะทางาน/ผู้บริหารดูแล
รับผิดชอบระบบสารสนเทศ ในการจัดทา TOR
4. เสนอให้สถาบันจัดตั้งหน่วยงานพัฒนาระบบ
สารสนเทศใหม่ เนื่องจากต้องการความต่อเนื่อง
และการรักษาความปลอดภัยของระบบ
5. เสนอให้มีการจัดจ้างผู้จัดการโครงการด้าน
ระบบสารสนเทศ

1.เนื่องจากสถานการณ์โควิด ผู้
จัดจ้างยังไม่สามารถเข้ามาได้
2.การจัดทา TOR ล่าช้า
เนื่องจากเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
งานสารสนเทศได้มีการจัดทา
ระบบ การขอเอกสารและเพิ่ม
ช่องทางการชาระเงิน ทาง
Online ระดับปริญญาตรีและ
ระดับบัณฑิตศึกษา
3.เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน
สารสนเทศได้มีการจัดทา
ระบบการรายงานตัวของ
นักศึกษาใหม่ ทาง Online
ระดับปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษา
4.เนื่องจากสถานการณ์
covic-19 สานักฯ ต้องการ
ปรับแผนการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณไปใช้จ่ายในเรื่อง
เร่งด่วนตามสถานการณ์ที่
เกิดขึ้น

ระดับนโยบาย
ไม่ใช้งบประมาณ
รองอธิการบดีฝ่าย
แผนงาน

มีการรายงานผลการ
1. ขาดผู้รับผิดชอบใน
ปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 การรายงานผล
ของเดือนถัดไป
2. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับ
การถ่ายทอดองค์ความรู้
1. รายงานผลการเบิกจ่าย ในเรื่องของการรายงาน
(งบลงทุน) เงิน
ผล
งบประมาณ
3. ผู้บริหารหน่วยงาน
2. รายงานผลการ
ขาดการติดตามเร่งรัด
ปฏิบัติงานตาม
ผลการปฏิบัติงาน
แผนปฏิบัติการ

1. หน่วยงานมีการ
O : ได้ผลแต่ยงั อยู่ระหว่าง
มอบหมายผู้รับผิดชอบใน ไม่สมบูรณ์
ดาเนินการ
การรายงานผล
2. หน่วยงานได้มีการ
ชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้
ให้แก่เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูล
ในการรายงานผล
3. ผู้บริหารหน่วยงานมี
การกากับ ติดตาม เร่งรัด
ผลการปฏิบัติงาน

อยู่ระหว่างการปรับปรุงการดาเนินงานให้เป็นไป โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 โอกาส 2 ผลกระทบ 3 = 12 การดาเนินการเพื่อ
ตามเป้าหมายมากที่สุด
(ปานกลาง)
(ปานกลาง)
ประสานงานและขอข้อมูลใน
บางเรื่องจากหน่วยงานต่างๆ
อาจมีความล่าช้ากว่าปกติ
โดยเฉพาะในช่วงเวลานี้ที่มี
ปัญหาการแพร่ระบาดของโรค
COVID 19

ระดับนโยบาย
ไม่ใช้งบประมาณ
รองอธิการบดีฝ่าย
แผนงาน

ระดับปฏิบัติการ
สานักทะเบียนและ
ประมวลผล

ระดับปฏิบัติการ
คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
(ถ้าไม่มีให้ระบุว่าไม่ใช้
งบประมาณ)
ไม่ใช้งบประมาณ
เนื่องจากให้ทาง
สถาบันเป็น
ผู้รับผิดชอบ ในการ
จัดซื้อจัดจ้างโดยตรง

ไม่ใช้งบประมาณ

หน่วยงาน

ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง
(ความเสี่ยง)

คณะครุศาสตร์ รายงานผลการ
อุตสาหกรรม ปฏิบัติงานไม่ตรง
และเทคโนโลยี ตามระยะเวลาที่
กาหนด

Impact

-

ความเสี่ยง
(ด้าน)

ด้านการ
ปฏิบัติงาน

ควบคุมภายใน

สานัก
หอสมุดกลาง

รายงานผลการ
ปฏิบัติงานไม่ตรง
ตามระยะเวลาที่
กาหนด

-

ด้านการ
ปฏิบัติงาน

รายงานผลการ
ปฏิบัติงานไม่ตรง
ตามระยะเวลาที่
กาหนด
ควบคุมภายใน

ปัจจัยเสี่ยง
(สาเหตุ)

-

ด้านการ
ปฏิบัติงาน

กิจกรรมควบคุม

การ
ประเมินผล
การควบคุม

ผลการดาเนินการ
และระยะเวลา
ดาเนินการ

ผลการดาเนินการและระยะเวลาดาเนินการ
(รายละเอียดการดาเนินการ)

โอกาส, ผลกระทบ = ลาดับ โอกาส, ผลกระทบ = ลาดับ
ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)
ก่อนการจัดการ
หลังการจัดการ

1. รายงานผลการเบิกจ่าย O : ได้ผลแต่ยงั อยู่ระหว่าง
(งบลงทุน) เงินงบประมาณ ไม่สมบูรณ์
ดาเนินการ
:
1.1 ทางคณะฯ มีการ
ควบคุมและรายงานความ
คืบหน้าผลการจัดซื้อจัด
จ้างทุกวันที่ 25 ของทุก
เดือนโดยไม่เกินวันที่ 10
ของเดือนถัดไป
1.2 ส่วนยุทธศาสตร์ควร
กาหนดกรอบระยะเวลา
ในการขออนุมัติรายการ
แผนที่ชัดเจน

มีการรายงานผลการ
1. ขาดผู้รับผิดชอบใน
ปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 การรายงานผล
ของเดือนถัดไป

1. หน่วยงานมีการ
O : ได้ผลแต่ยงั อยู่ระหว่าง
มอบหมายผู้รับผิดชอบใน ไม่สมบูรณ์
ดาเนินการ
การรายงานผล
2. ผู้บริหารหน่วยงานมี
การกากับ ติดตาม เร่งรัด
ผลการปฏิบัติงาน

ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบ
โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 ไม่มี
ตรวจสอบและรายงานผลการปฏิบัติงานให้
(ปานกลาง)
(ปานกลาง)
ผู้บริหารรับทราบ ไม่เกินวันที่ 8 ของเดือนถัดไป

1. หน่วยงานมีการ
O : ได้ผลแต่ยงั อยู่ระหว่าง
มอบหมายผู้รับผิดชอบใน ไม่สมบูรณ์
ดาเนินการ
การรายงานผล
2. หน่วยงานได้มีการ
ชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้
ให้แก่เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูล
ในการรายงานผล
3. ผู้บริหารหน่วยงานมี
การกากับ ติดตาม เร่งรัด
ผลการปฏิบัติงาน

1.มีการกาหนดผู้รับผิดชอบในการรายงานผล
โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 โอกาส 2 ผลกระทบ 3 = 12
รายบุคคล
(ปานกลาง)
(ปานกลาง)
2.มีการจัดประชุมเพื่อชี้แจงและให้ความรู้เรื่อง
การรายงานในระดับส่วนงาน
3.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผล

มีการรายงานผลการ
1. ขาดผู้รับผิดชอบใน
ปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 การรายงานผล
ของเดือนถัดไป
2. บุคคลากรใหม่ไม่ได้
รับการถ่ายทอดองค์
1. รายงานผลการเบิกจ่าย ความรู้ในเรื่องของการ
(งบลงทุน) เงิน
รายงานผล
งบประมาณ
3. ผู้บริหารหน่วยงาน
2. รายงานผลการ
ขาดการติดตามเร่งรัด
ปฏิบัติงานตาม
ผลการปฏิบัติงาน
แผนปฏิบัติการ

2. รายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ
การ :
2.1 หน่วยงานมีการ
มอบหมายผู้รับผิดชอบใน
การรายงานผล
2.2 ผู้บริหารหน่วยงานมี
การกากับ ติดตาม เร่งรัด
ผลการปฏิบัติงาน

1. รายงานผลการเบิกจ่าย (งบลงทุน) เงิน
โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13
งบประมาณ
(ปานกลาง)
(ปานกลาง)
- รายงานความก้าวหน้าผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ครุภัณฑ์/ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ด้วยเงิน
งบประมาณและเงินรายได้ เป็นรายเดือนทุก
เดือน กรณีปีงบประมาณ 2563 คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมฯ ได้รับแผนจัดซื้อ/จัดจ้างที่
สามารถจัดซื้อ/จัดจ้างได้ ในเดือนธันวาคม 2562
จึงได้รายงานความก้าวหน้าในเดือน มกราคม
2563 (ระยะเวลา : ตลอดปีงบประมาณ 2563
เป็นรายเดือน)

ปัญหาและอุปสรรค / แนว
ทางแก้ไข

มีการรายงานผลการ
1. รายงานผลการ
ปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 เบิกจ่าย (งบลงทุน) เงิน
ของเดือนถัดไป
งบประมาณ :
ได้รับแผนจัดซื้อจัดจ้างที่
1. รายงานผลการเบิกจ่าย ไม่มีระยะเวลาที่ชัดเจน
(งบลงทุน) เงิน
มีการปรับแก้ไข
งบประมาณ
2. รายงานผลการ
ปฏิบัติงานตาม
2. รายงานผลการ
แผนปฏิบัติการ
ปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติการ :
ผู้รับผิดชอบโครงการส่ง
รายงานสรุปผลโครงการ
ส่งไม่ตรงตามกาหนด
ระยะเวลา

1. รายงานผลการเบิกจ่าย
(งบลงทุน) เงิน
งบประมาณ
2. รายงานผลการ
ปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติการ

ควบคุมภายใน

วิทยาลัยนาโน
เทคโนโลยีพระ
จอมเกล้า
ลาดกระบัง

เป้าหมายการบริการความ
เสี่ยง

รายงานผลการปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติการ
: ระยะเวลาในการจัดส่ง การ
จัดทาแผน-ผล ช้าเกินไปทาให้
การจัดทารายงานผลส่งให้กับ
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดล่าช้าไปด้วย

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ/
E-mail/เบอร์
โทรศัพท์

หมายเหตุ
(งบประมาณ/
ค่าใช้จ่าย)

ระดับนโยบาย
ไม่ใช้งบประมาณ
รองอธิการบดีฝ่าย
แผนงาน

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
(ถ้าไม่มีให้ระบุว่าไม่ใช้
งบประมาณ)
ไม่ใช้งบประมาณ

ระดับปฏิบัติการ
คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี

2. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
- เนื่องจากการรายงานผลทางสานักงานบริหาร
ยุทธศาสตร์ ได้ส่งการจัดทาแผน-ผลการ
ปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มา
ในวันที่ 8 เมษายน 2563 และแผนงานต้องนาไป
จัดทาข้อมูล ซึ่งอยู่ในระหว่างการจัดทา จึงทาให้
ยังส่งไปให้กับผู้รับผิดชอบข้อมูลแต่ละด้านไม่ได้

ระดับนโยบาย
ไม่ใช้งบประมาณ
รองอธิการบดีฝ่าย
แผนงาน

ไม่ใช้งบประมาณ

ระดับปฏิบัติการ
สานักหอสมุดกลาง

เนื่องจากปีงบประมาณ 2563
สถาบันได้มีการเปลี่ยนการ
วัดผลความสาเร็จของงาน จาก
เดิม วัดแบบ KPI เปลี่ยนเป็น
วัดแบบ OKRs ทาให้เจ้าหน้าที่
ยังไม่เข้าใจ และยังสับสนกับ
วิธีดาเนินการ/เพิ่มความถี่ใน
การติดตามผลและ
ประสานงานกับส่วนงานที่
เกี่ยวข้องให้มากขึ้นกว่าเดิม

ระดับนโยบาย
ไม่ใช้งบประมาณ
รองอธิการบดีฝ่าย
แผนงาน
ระดับปฏิบัติการ
วิทยาลัยนาโน
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าลาดกระบัง

ไม่ใช่งบประมาณ

หน่วยงาน

วิทยาลัย
อุตสาหกรรม
การบิน
นานาชาติ

ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง
(ความเสี่ยง)

รายงานผลการ
ปฏิบัติงานไม่ตรง
ตามระยะเวลาที่
กาหนด

Impact

-

ความเสี่ยง
(ด้าน)

ด้านการ
ปฏิบัติงาน

ควบคุมภายใน

คณะ
รายงานผลการ
เทคโนโลยีการเก ปฏิบัติงานไม่ตรง
ษตร
ตามระยะเวลาที่
กาหนด

-

ด้านการ
ปฏิบัติงาน

ควบคุมภายใน

สานักบริการ
คอมพิวเตอร์

รายงานผลการ
ปฏิบัติงานไม่ตรง
ตามระยะเวลาที่
กาหนด

-

ด้านการ
ปฏิบัติงาน

ควบคุมภายใน

คณะการ
บริหารและ
จัดการ

รายงานผลการ
ปฏิบัติงานไม่ตรง
ตามระยะเวลาที่
กาหนด
ควบคุมภายใน

-

ด้านการ
ปฏิบัติงาน

เป้าหมายการบริการความ
เสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง
(สาเหตุ)

กิจกรรมควบคุม

การ
ประเมินผล
การควบคุม

ผลการดาเนินการ
และระยะเวลา
ดาเนินการ

ผลการดาเนินการและระยะเวลาดาเนินการ
(รายละเอียดการดาเนินการ)

โอกาส, ผลกระทบ = ลาดับ โอกาส, ผลกระทบ = ลาดับ
ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)
ก่อนการจัดการ
หลังการจัดการ

มีการรายงานผลการ
1. ขาดผู้รับผิดชอบใน
ปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 การรายงานผล
ของเดือนถัดไป
2. บุคคลากรใหม่ไม่ได้
รับการถ่ายทอดองค์
1. รายงานผลการเบิกจ่าย ความรู้ในเรื่องของการ
(งบลงทุน) เงิน
รายงานผล
งบประมาณ
3. ผู้บริหารหน่วยงาน
2. รายงานผลการ
ขาดการติดตามเร่งรัด
ปฏิบัติงานตาม
ผลการปฏิบัติงาน
แผนปฏิบัติการ

1. หน่วยงานมีการ
O : ได้ผลแต่ยงั อยู่ระหว่าง
มอบหมายผู้รับผิดชอบใน ไม่สมบูรณ์
ดาเนินการ
การรายงานผล
2. หน่วยงานได้มีการ
ชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้
ให้แก่เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูล
ในการรายงานผล
3. ผู้บริหารหน่วยงานมี
การกากับ ติดตาม เร่งรัด
ผลการปฏิบัติงาน

สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้เรียนรู้และ โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 โอกาส 2 ผลกระทบ 2 = 4
รับทราบข้อมูลที่จาเป็น ต่อการรายงานผล และ (ปานกลาง)
(ต่า)
มีการมอบหมายให้ผู้บริการช่วยกากับและดูแล
การปฏิบัติงานเรื่องการรายงานความเสี่ยงด้วย

มีการรายงานผลการ
1. ผู้บริหารหน่วยงาน
ปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ขาดการติดตามเร่งรัด
ของเดือนถัดไป
ผลการปฏิบัติงาน
2.ผู้รับผิดชอบโครงการ/
1. รายงานผลการเบิกจ่าย กิจกรรมรายงานผลการ
(งบลงทุน) เงิน
จัดโครงการมายังคณะ
งบประมาณ
ล่าช้า
2. รายงานผลการ
3.บุคคลากรใหม่ไม่ได้
ปฏิบัติงานตาม
รับการถ่ายทอดองค์
แผนปฏิบัติการ
ความรู้ในเรื่องของการ
รายงานผล

1. หน่วยงานมีการ
O : ได้ผลแต่ยงั อยู่ระหว่าง
มอบหมายผู้รับผิดชอบใน ไม่สมบูรณ์
ดาเนินการ
การรายงานผล
2. หน่วยงานได้มีการ
ชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้
ให้แก่เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูล
ในการรายงานผล
3. ผู้บริหารหน่วยงานมี
การกากับ ติดตาม เร่งรัด
ผลการปฏิบัติงาน

คณะสามารถรายงานผลการปฏิบัติการได้ ไม่เกิน โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 โอกาส 1 ผลกระทบ 2 = 3
วันที่ 10 ของเดือนถัดไป ตามที่สถาบันกาหนด (ปานกลาง)
(ต่า)

มีการรายงานผลการ
มีการปรับปรุงบุคลากร
ปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ภายใน หน่วยงาน
ของเดือนถัดไป
บุคลากรที่ดูแลด้านการ
รายงานผลมีการ
1. รายงานผลการเบิกจ่าย โยกย้ายทาให้ขาดความ
(งบลงทุน) เงิน
ต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน
งบประมาณ
2. รายงานผลการ
ปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติการ

1. หน่วยงานมีการ
O : ได้ผลแต่ยงั อยู่ระหว่าง
มอบหมายผู้รับผิดชอบใน ไม่สมบูรณ์
ดาเนินการ
การรายงานผลภายหลัง
จากปรับปรุงโครงสร้าง
หน่วยงานแล้ว
2. กาหนดให้ฝ่ายต่างๆ
รายงานผลการเบิกจ่าย
(งบการลงทุน) เงิน
งบประมาณ และรายงาน
ผลการปฏิบัติงานตาม
แผนการปฏิบัติงานในการ
ประชุมรายสัปดาห์

มีการติดตามผลการเบิกจ่ายงบโครงการต่างๆ
ในที่ประชุมประจาเดือนและรายงานผลการ
ปฏิบัติงานแต่ละบุคคลเป็นรายสัปดาห์

มีการรายงานผลการ
1. ขาดผู้รับผิดชอบใน
ปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 การรายงานผล
ของเดือนถัดไป
2. บุคคลากรใหม่ไม่ได้
รับการถ่ายทอดองค์
1. รายงานผลการเบิกจ่าย ความรู้ในเรื่องของการ
(งบลงทุน) เงิน
รายงานผล
งบประมาณ
3. ผู้บริหารหน่วยงาน
2. รายงานผลการ
ขาดการติดตามเร่งรัด
ปฏิบัติงานตาม
ผลการปฏิบัติงาน
แผนปฏิบัติการ

1. มอบหมายผู้รับผิดชอบ O : ได้ผลแต่ยงั อยู่ระหว่าง
แต่ละภาควิชาและ
ไม่สมบูรณ์
ดาเนินการ
หลักสูตรให้ชัดเจน
2. มีการถ่ายทอดองค์
ความรู้ (KM) หรืออบรม
ความรู้ให้กับบุคลากรใหม่
ในเรื่องการปฏิบัติงาน
3. ผู้บริหารกาหนด Time
line ในการติดตามการ
รายงานผลทุก ๆ เดือน
เพื่อกากับติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน

1. อยู่ระหว่างการดาเนินการ
2. มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน

ปัญหาและอุปสรรค / แนว
ทางแก้ไข

-

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ/
E-mail/เบอร์
โทรศัพท์

หมายเหตุ
(งบประมาณ/
ค่าใช้จ่าย)

ระดับนโยบาย
ไม่ใช้งบประมาณ
รองอธิการบดีฝ่าย
แผนงาน

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
(ถ้าไม่มีให้ระบุว่าไม่ใช้
งบประมาณ)
ไม่ใช้งบประมาณ

ระดับปฏิบัติการ
วิทยาลัย
อุตสาหกรรมการ
บินนานาชาติ

มีการติดตามการรายงานผล
ปฏิบัติการให้เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่กาหนดไว้ในแผน

ระดับนโยบาย
ไม่ได้ใช้งบประมาณ ไม่ได้ใช้งบประมาณ
รองอธิการบดีฝ่าย
แผนงาน
ระดับปฏิบัติการ
คณะ
เทคโนโลยีการเกษต
ร

โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 บุคลากรที่กาหนดแผน/ผล
(ปานกลาง)
(ปานกลาง)
การปฏิบัติงานยังต้องศึกษา
เรียนรู้วิธีการปฏิบัติงาน จึงให้
สอบถามขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานต่างๆกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

ระดับนโยบาย
ไม่ใช้งบประมาณ
รองอธิการบดีฝ่าย
แผนงาน

ไม่ใช้งบประมาณ

ระดับปฏิบัติการ
สานักบริการ
คอมพิวเตอร์

โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 เนื่องจากรอแบบฟอร์มการ
ระดับนโยบาย
ไม่ใช้งบประมาณ
(ปานกลาง)
(ปานกลาง)
รายงานผลการปฏิบัติงานจาก รองอธิการบดีฝ่าย
ส่วนกลาง
แผนงาน
ระดับปฏิบัติการ
คณะการบริหาร
และจัดการ

ไม่ใช้งบประมาณ

หน่วยงาน

ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง
(ความเสี่ยง)

วิทยาลัย
รายงานผลการ
วิศวกรรมสังคีต ปฏิบัติงานไม่ตรง
ตามระยะเวลาที่
กาหนด

Impact

-

ความเสี่ยง
(ด้าน)

ด้านการ
ปฏิบัติงาน

ควบคุมภายใน

สานักบริหาร
งานวิจัยและ
นวัตกรรมพระ
จอมเกล้า
ลาดกระบัง

รายงานผลการ
ปฏิบัติงานไม่ตรง
ตามระยะเวลาที่
กาหนด

-

ด้านการ
ปฏิบัติงาน

ควบคุมภายใน

คณะ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

รายงานผลการ
ปฏิบัติงานไม่ตรง
ตามระยะเวลาที่
กาหนด
ควบคุมภายใน

-

ด้านการ
ปฏิบัติงาน

เป้าหมายการบริการความ
เสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง
(สาเหตุ)

กิจกรรมควบคุม

การ
ประเมินผล
การควบคุม

ผลการดาเนินการ
และระยะเวลา
ดาเนินการ

ผลการดาเนินการและระยะเวลาดาเนินการ
(รายละเอียดการดาเนินการ)

มีการรายงานผลการ
1. บุคคลากรใหม่ไม่ได้
ปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 รับการถ่ายทอดองค์
ของเดือนถัดไป
ความรู้ในเรื่องของการ
รายงานผล
1. รายงานผลการเบิกจ่าย 2. ผู้บริหารหน่วยงาน
(งบลงทุน) เงิน
ขาดการติดตามเร่งรัด
งบประมาณ
ผลการปฏิบัติงาน
2. รายงานผลการ
3 ผู้รับผิดชอบมีหลาย
ปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ที่จะต้อง
แผนปฏิบัติการ
รับผิดชอบทาให้ต้องมี
การจัดลาดับความสาคัณ
ในการทางาน

1. หน่วยงานมีการ
x : ไม่ได้ผล
อยู่ระหว่าง
มอบหมายผู้รับผิดชอบใน ตามที่คาดหมาย ดาเนินการ
การรายงานผล
2. ผู้บริหารหน่วยงานมี
การกากับ ติดตาม เร่งรัด
ผลการปฏิบัติงาน

การจัดทารายงานแผน-ผลการปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ 2563 จะดาเนินการ
หลังจากอธิการบดีลงนามข้อตกลงการ
ปฏิบัติงานแล้ว

มีการรายงานผลการ
1. ขาดผู้รับผิดชอบใน
ปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 การรายงานผล
ของเดือนถัดไป
2. บุคคลากรใหม่ไม่ได้
รับการถ่ายทอดองค์
1. รายงานผลการเบิกจ่าย ความรู้ในเรื่องของการ
(งบลงทุน) เงิน
รายงานผล
งบประมาณ
3. ผู้บริหารหน่วยงาน
2. รายงานผลการ
ขาดการติดตามเร่งรัด
ปฏิบัติงานตาม
ผลการปฏิบัติงาน
แผนปฏิบัติการ

1. หน่วยงานมีการ
โปรดเลือก
มอบหมายผู้รับผิดชอบใน
การรายงานผล
2. หน่วยงานได้มีการ
ชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้
ให้แก่เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูล
ในการรายงานผล
3. ผู้บริหารหน่วยงานมี
การกากับ ติดตาม เร่งรัด
ผลการปฏิบัติงาน

1. มีการกาหนดผู้รับผิดชอบในการรายงานผล
รายบุคคล
2.มีการจัดประชุมเพื่อชี้แจงและให้ความรู้เรื่อง
การรายงานในระดับส่วนงาน
3.ผู้บริหารมีการกากับติดตาม เร่งรัดผลการ
ปฏิบัติงานทุกเดือน

มีการรายงานผลการ
1. ขาดผู้รับผิดชอบใน
ปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 การรายงานผล
ของเดือนถัดไป
2. บุคคลากรใหม่ไม่ได้
รับการถ่ายทอดองค์
1. รายงานผลการเบิกจ่าย ความรู้ในเรื่องของการ
(งบลงทุน) เงิน
รายงานผล
งบประมาณ
3. ผู้บริหารหน่วยงาน
2. รายงานผลการ
ขาดการติดตามเร่งรัด
ปฏิบัติงานตาม
ผลการปฏิบัติงาน
แผนปฏิบัติการ

1. หน่วยงานมีการ
/ : ได้ผลตามที่ ดาเนินการแล้วเสร็จ
มอบหมายผู้รับผิดชอบใน คาดหมาย
การรายงานผล
2. หน่วยงานได้มีการ
ชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้
ให้แก่เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูล
ในการรายงานผล
- ผู้บริหารหน่วยงานมีการ
กากับ ติดตาม เร่งรัด ผล
การปฏิบัติงาน
- ทาความเข้าใจกับ
บุคลากร ทั้งที่มีหน้าที่
รายงานตัวชี้วัด และที่
ไม่ได้มีหน้าที่ดังกล่าว ให้
ทราบถึงความแตกต่าง
ของภาระงานที่ได้รับ
มอบหมายตามหน้าที่
ความสาคัญของการ
รายงานตัวชี้วัด ความ
ตระหนักในการร่วมกัน
ช่วยเหลือและรับผิดชอบ
ของบุคลากรทุกคน ต่อ
การรายงานตัวชี้วัด
- ขอความร่วมมือ ให้
ผู้รับผิดชอบรายงานผล
การดาเนินการให้ตรงตาม
ระยะเวลาที่กาหนด ให้
บุคลากรอื่น ๆ ให้การ
ช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ที่

โปรดเลือก

โอกาส, ผลกระทบ = ลาดับ โอกาส, ผลกระทบ = ลาดับ
ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)
ก่อนการจัดการ
หลังการจัดการ

ปัญหาและอุปสรรค / แนว
ทางแก้ไข

โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13
(ปานกลาง)
(ปานกลาง)

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ/
E-mail/เบอร์
โทรศัพท์

หมายเหตุ
(งบประมาณ/
ค่าใช้จ่าย)

ระดับนโยบาย
ไม่ใช้งบประมาณ
รองอธิการบดีฝ่าย
แผนงาน

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
(ถ้าไม่มีให้ระบุว่าไม่ใช้
งบประมาณ)
ไม่ใช้งบประมาณ

ระดับปฏิบัติการ
วิทยาลัยวิศวกรรม
สังคีต

โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)
(ปานกลาง)

กิจกรรมได้ดาเนินการ (รอบ 6 เดือน)
โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 โอกาส 1 ผลกระทบ 1 = 1
1. ได้มีการมอบหมายผู้ประสานงานตามโครงการ (ปานกลาง)
(ต่า)
OKRs เรียบร้อยแล้ว
2. ไตรมาส 2 ได้รายงานผลโครงการ OKRs ทุก
Impact ตามแบบฟอร์ม วต และ รายงานการ
ประเมินผลหัวหน้าส่วนงาน (GFR) เรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563

ระดับนโยบาย
ไม่ใช้งบประมาณ
รองอธิการบดีฝ่าย
แผนงาน

ไม่ใช้งบประมาณ

ระดับปฏิบัติการ
สานักบริหาร
งานวิจัยและ
นวัตกรรมพระจอม
เกล้าลาดกระบัง

1. ทาความเข้าใจกับบุคลากร
ทั้งที่มีหน้าที่รายงานตัวชี้วัด
และที่ไม่ได้มีหน้าที่ดังกล่าว ให้
ทราบถึงความแตกต่างของ
ภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
ตามหน้าที่ ความสาคัญของ
การรายงานตัวชี้วัด ความ
ตระหนักในการร่วมกัน
ช่วยเหลือและรับผิดชอบของ
บุคลากรทุกคน ต่อการ
รายงานตัวชี้วัด
2. ขอความร่วมมือ ให้
ผู้รับผิดชอบรายงานผลการ
ดาเนินการให้ตรงตาม
ระยะเวลาที่กาหนด ให้
บุคลากรอื่น ๆ ให้การช่วยเหลือ
ในด้านต่าง ๆ ที่จะเป็น
ประโยชน์ทาให้สามารถ
รายงานผลได้ตามกาหนด และ
มีการจูงใจให้ทาการรายงาน
ผลตรงตามระยะเวลาที่กาหนด
เช่น การให้รางวัลในรูปแบบ
ใดรูปแบบหนึ่ง

ระดับนโยบาย
ไม่ใช้งบประมาณ
รองอธิการบดีฝ่าย
แผนงาน
ระดับปฏิบัติการ
คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ไม่ใช้งบประมาณ

หน่วยงาน

สานักวิชา
ศึกษาทั่วไป

ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง
(ความเสี่ยง)

รายงานผลการ
ปฏิบัติงานไม่ตรง
ตามระยะเวลาที่
กาหนด

Impact

-

ความเสี่ยง
(ด้าน)

ด้านการ
ปฏิบัติงาน

ควบคุมภายใน

คณะ
รายงานผลการ
สถาปัตยกรรม ปฏิบัติงานไม่ตรง
ศาสตร์
ตามระยะเวลาที่
กาหนด

รายงานผลการ
ปฏิบัติงานไม่ตรง
ตามระยะเวลาที่
กาหนด
ควบคุมภายใน

ปัจจัยเสี่ยง
(สาเหตุ)

กิจกรรมควบคุม

การ
ประเมินผล
การควบคุม

ผลการดาเนินการ
และระยะเวลา
ดาเนินการ

ผลการดาเนินการและระยะเวลาดาเนินการ
(รายละเอียดการดาเนินการ)

โอกาส, ผลกระทบ = ลาดับ โอกาส, ผลกระทบ = ลาดับ
ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)
ก่อนการจัดการ
หลังการจัดการ

มีการรายงานผลการ
1. ผู้รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 รายงานผลมีภาระงาน
ของเดือนถัดไป
มาก
2. ผู้บริหารหน่วยงาน
1. รายงานผลการเบิกจ่าย ขาดการติดตามเร่งรัด
(งบลงทุน) เงิน
ผลการปฏิบัติงาน
งบประมาณ
2. รายงานผลการ
ปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติการ

1. ผู้รับผิดชอบในการ
O : ได้ผลแต่ยงั อยู่ระหว่าง
รายงานผลจัดสรรภาระ ไม่สมบูรณ์
ดาเนินการ
งานที่ได้รับมอบหมายให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
2. ผู้บริหารหน่วยงานมี
การกากับ ติดตาม เร่งรัด
ผลการปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบตระหนักถึงความรับผิดชอบในการ โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 โอกาส 2 ผลกระทบ 2 = 4
รายงานผลการปฏิบัติงานให้ตรงตามระยะเวลาที่ (ปานกลาง)
(ต่า)
กาหนดและเร่งจัดทารายงานดังกล่าว

ปัญหาและอุปสรรค / แนว
ทางแก้ไข

บริหารจัดการภาระงาน
ของผู้รับผิดชอบ
ให้เหมาะสม

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ/
E-mail/เบอร์
โทรศัพท์

หมายเหตุ
(งบประมาณ/
ค่าใช้จ่าย)

ระดับนโยบาย
ไม่ใช้งบประมาณ
รองอธิการบดีฝ่าย
แผนงาน

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
(ถ้าไม่มีให้ระบุว่าไม่ใช้
งบประมาณ)
ไม่ใช้งบประมาณ

ระดับปฏิบัติการ
สานักวิชาศึกษา
ทั่วไป

-

ด้านการ
ปฏิบัติงาน

มีการรายงานผลการ
1. ขาดระบบติดตาม
ปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 และจัดการข้อมูล
ของเดือนถัดไป
IOT/MIS
2. ขาดมาตรการ
1. รายงานผลการเบิกจ่าย แรงจูงใจในการนาเข้า
(งบลงทุน) เงิน
ข้อมูลให้
งบประมาณ
อาจารย์รายงานผลการ
2. รายงานผลการ
ดาเนินงาน
ปฏิบัติงานตาม
3. การรายงานผลการ
แผนปฏิบัติการ
ดาเนินงานล้าช้า

1.จัดทาระบบติดตามและ O : ได้ผลแต่ยงั อยู่ระหว่าง
จัดการข้อมูล IOT/MIS
ไม่สมบูรณ์
ดาเนินการ
2.บุคลากรพัฒนาศักยภาพ
ในการใช้ระบบติดตาม
3.หน่วยงานได้มีการ
ชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้
ให้แก่เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูล
ในการรายงานผล
4.กาหนดมาตรการ สร้าง
แรงจูงใจให้อาจารย์ในการ
สร้างสรรค์และรายงานผล
การดาเนินงาน
5.กาหนดใหมีการรายงาน
ผลการดาเนินงานทุกเดือน
และนาผลการดาเนินงาน
เข้าที่ประชุม
คณะกรรมการประจาส่วน
งานเป็นรายไตรมาส
6.พิจารณาหาแนวทางใน
การพัฒนาและปรับปรุง
การดาเนินงานอย่าง
ต่อเนื่องรวมถึงมาตรการ
เพื่อบังคับใช้ในกรณีที่ไม่
รายงานผลการดาเนินงาน
ตามกาหนด

มีการดาเนินงานภายในระยะเวลาที่กาหนด

-

ด้านการ
ปฏิบัติงาน

มีการรายงานผลการ
1. บุคคลากรใหม่ไม่ได้
ปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 รับการถ่ายทอดองค์
ของเดือนถัดไป
ความรู้ในเรื่องของการ
รายงานผล
1. รายงานผลการเบิกจ่าย 2. ผู้บริหารหน่วยงาน
(งบลงทุน) เงิน
ขาดการติดตามเร่งรัด
งบประมาณ
ผลการปฏิบัติงาน
2. รายงานผลการ
ปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติการ

1. หน่วยงานมีการ
O : ได้ผลแต่ยงั อยู่ระหว่าง
มอบหมายผู้รับผิดชอบใน ไม่สมบูรณ์
ดาเนินการ
การรายงานผล
2. หน่วยงานได้มีการ
ชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้
ให้แก่เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูล
ในการรายงานผล
3. ผู้บริหารหน่วยงานมี
การกากับ ติดตาม เร่งรัด
ผลการปฏิบัติงาน

หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการ
โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 โอกาส 3 ผลกระทบ 2 = 8
รายงาน พร้อมทั้งได้มีการถ่ายทอดความรู้ให้กับ (ปานกลาง)
(ปานกลาง)
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ

ควบคุมภายใน

สานักงาน
บริหาร
ทรัพยากร
กายภาพและ
สิ่งแวดล้อม

เป้าหมายการบริการความ
เสี่ยง

โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 โอกาส 2 ผลกระทบ 3 = 12 กากับดูแลผู้รับผิดชอบและ
ระดับนโยบาย
100,000 บาท
(ปานกลาง)
(ปานกลาง)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่ง
รองอธิการบดีฝ่าย
ดาเนินการภายในระยะเวลาที่ แผนงาน
กาหนด
ระดับปฏิบัติการ
คณะ
สถาปัตยกรรมศาตร์

ข้อมูลที่ได้รับบางครั้งไม่ชัดเจน ระดับนโยบาย
ไม่มีค่าใช้จ่ายใน
และยังไม่เป็นปัจจุบัน ทาให้มี รองอธิการบดีฝ่าย การดาเนินการ
ความล่าช้าในการขอข้อมูล
แผนงาน
เพิ่มเติม
ระดับปฏิบัติการ
สานักงานบริหาร
ทรัพยากรกายภาพ
และสิ่งแวดล้อม

ยังไม่มีการใช้
งบประมาณ

ไม่มีค่าใช้จ่าย

หน่วยงาน

ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง
(ความเสี่ยง)

สานักงาน
บริหารงาน
ทั่วไปและ
ประชาสัมพันธ์

รายงานผลการ
ปฏิบัติงานไม่ตรง
ตามระยะเวลาที่
กาหนด

Impact

-

ความเสี่ยง
(ด้าน)

ด้านการ
ปฏิบัติงาน

ควบคุมภายใน

สานักงาน
รายงานผลการ
บริหารทรัพย์สิน ปฏิบัติงานไม่ตรง
ตามระยะเวลาที่
กาหนด

-

ด้านการ
ปฏิบัติงาน

ควบคุมภายใน

สานักงาน
รายงานผลการ
บริหาร
ปฏิบัติงานไม่ตรง
ทรัพยากรบุคคล ตามระยะเวลาที่
กาหนด

-

ด้านการ
ปฏิบัติงาน

ควบคุมภายใน

สานักงาน
กิจการ
นักศึกษาและ
ศิษย์เก่าสัมพันธ์

รายงานผลการ
ปฏิบัติงานไม่ตรง
ตามระยะเวลาที่
กาหนด
ควบคุมภายใน

-

ด้านการ
ปฏิบัติงาน

เป้าหมายการบริการความ
เสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง
(สาเหตุ)

กิจกรรมควบคุม

การ
ประเมินผล
การควบคุม

ผลการดาเนินการ
และระยะเวลา
ดาเนินการ

ผลการดาเนินการและระยะเวลาดาเนินการ
(รายละเอียดการดาเนินการ)

โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 โอกาส 3 ผลกระทบ 1 = 5
(ปานกลาง)
(ปานกลาง)

ปัญหาและอุปสรรค / แนว
ทางแก้ไข

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ/
E-mail/เบอร์
โทรศัพท์

หมายเหตุ
(งบประมาณ/
ค่าใช้จ่าย)

มีการรายงานผลการ
1. บุคคลากรใหม่ไม่ได้
ปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 รับการถ่ายทอดองค์
ของเดือนถัดไป
ความรู้ในเรื่องของการ
รายงานผล
1. รายงานผลการเบิกจ่าย 2. ขาดการติดตามเร่งรัด
(งบลงทุน) เงิน
ผลการปฏิบัติงาน
งบประมาณ
2. รายงานผลการ
ปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติการ

1. หน่วยงานได้มีการ
O : ได้ผลแต่ยงั ดาเนินการแล้ว
ชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้
ไม่สมบูรณ์
เสร็จล่าช้ากว่า
ให้แก่เจ้าหน้าที่
กาหนด
ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูล
ในการรายงานผล
2.หน่วยงานมีการกากับ
ติดตาม เร่งรัด ผลการ
ปฏิบัติงาน

มีการรายงานผลการ
1. ผู้รับผิดชอบการ
ปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 รายงานผลล่าช้า
ของเดือนถัดไป
2. ไม่ได้มอบหมาย
ภารกิจหลัก ภารกิจรอง
1. รายงานผลการเบิกจ่าย ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ
(งบลงทุน) เงิน
งบประมาณ
2. รายงานผลการ
ปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติการ

1.กาหนดปฏิทินการ
O : ได้ผลแต่ยงั ดาเนินการแล้วเสร็จ ดาเนินการกาหนดปฏิทินการปฏิบัติงานประจาปี โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 โอกาส 2 ผลกระทบ 2 = 4
ปฏิบัติงานประจาปีของ ไม่สมบูรณ์
และติดตามการปฏิบัติตามแผน
(ปานกลาง)
(ต่า)
สานักงานบริหารทรัพย์สิน
ตามที่ได้มอบหมายและ
ติดตามผลการปฏิบัติงาน
ทุกเดือน

ระดับนโยบาย
ไม่ใช้งบประมาณ
รองอธิการบดีฝ่าย
แผนงาน

มีการรายงานผลการ
1. ขาดผู้รับผิดชอบใน
ปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 การรายงานผลการ
ของเดือนถัดไป
ปฏิบัติงาน
2. บุคคลากรใหม่ไม่ได้
1. รายงานผลการเบิกจ่าย รับการถ่ายทอดองค์
(งบลงทุน) เงิน
ความรู้ในเรื่องของการ
งบประมาณ
รายงานผล
2. รายงานผลการ
3. ผู้บริหารหน่วยงาน
ปฏิบัติงานตาม
ขาดการติดตามเร่งรัด
แผนปฏิบัติการ
ผลการปฏิบัติงาน

1. หน่วยงานมีการ
/ : ได้ผลตามที่ อยู่ระหว่าง
มอบหมายผู้รับผิดชอบใน คาดหมาย
ดาเนินการ
การรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน
2. หน่วยงานได้มีการ
ชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้
ให้แก่เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ/ผู้ปฏิบัติงาน
ใหม่ รับทราบข้อมูลในการ
รายงานผล
3. ผู้บริหารหน่วยงานมี
การกากับ ติดตาม เร่งรัด
ผลการปฏิบัติงาน
4. มีการดาเนินการเรื่อง
การรายงานผลปฏิบัติงาน
ทุก 6 เดือน

1.สานักงานบริหารทรัพยากรบุคคลได้มีการ
โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 โอกาส 2 ผลกระทบ 1 = 2
มอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงสยผลการ
(ปานกลาง)
(ต่า)
ปฏิบัติงาน
2.สานักงานบริหารทรัพยากรบุคคลได้มีการถ่าย
ทอคความรู้ความเข้าใจ ข้อมูลในการรายงานผล
เและมีการเผยแพร่ขอมูลในเว็ปไซต์ของ
สานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล , แอพพลิเคชั่น
ไลน์
3.ผู้บริหารให้ความสาคัญในการกากับ ติดตาม
ผลการปกิบัติงาน อย่างสม่าเสมอ

ระดับนโยบาย
ไม่ใช้งบประมาณ
รองอธิการบดีฝ่าย
แผนงาน

มีการรายงานผลการ
บุคคลากรไม่ทราบว่า
ปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ต้องรายงานข้อมูลการ
ของเดือนถัดไป
ปฏิบัติงานอะไรบ้าง

1. หน่วยงานมีการ
O : ได้ผลแต่ยงั อยู่ระหว่าง
มอบหมายผู้รับผิดชอบใน ไม่สมบูรณ์
ดาเนินการ
การรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน
2. หน่วยงานได้มีการ
ชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้
ให้แก่เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูล
ในการรายงานผล
3. มีการมอบหมายให้
เจ้าหน้าที่การกากับ
ติดตาม เร่งรัด ผลการ
ปฏิบัติงาน

1.หน่วยงานได้มอบผู้รายงานผลการปฏิบัติงาน โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13
แล้ว
(ปานกลาง)
(ปานกลาง)
2.ผู้รายงานผลได้รับการถ่ายทอดความรู้ในการ
รายงานข้อมูลแล้ว
3.หน่วยงานได้มอบหมายให้ผู้รายงานผลเป็น
ผู้ติดตามผลการปฏิบัติงานของทั้งหน่วยงานตาม
ระยะเวลาที่กาหนด

1. รายงานผลการเบิกจ่าย
(งบลงทุน) เงิน
งบประมาณ
2. รายงานผลการ
ปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติการ

ดาเนินให้แล้วเสร็จตามกาหนดเวลาภายใน 5
วันที่ได้รับมอบหมายงาน

โอกาส, ผลกระทบ = ลาดับ โอกาส, ผลกระทบ = ลาดับ
ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)
ก่อนการจัดการ
หลังการจัดการ

การมอบหมายบุคลากรซ้าซ้อน ระดับนโยบาย
ไม่ใช้งบประมาณ
การแก้ไขบุคลากรมีการตกลง รองอธิการบดีฝ่าย
การรับงานที่ตรงกัน
แผนงาน

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
(ถ้าไม่มีให้ระบุว่าไม่ใช้
งบประมาณ)
ไม่ใช้งบประมาณ

ระดับปฏิบัติการ
สานักงาน
บริหารงานทั่วไป
และประชาสัมพันธ์

ไมใช้งบประมาณ

ระดับปฏิบัติการ
สานักงานบริหาร
ทรัพย์สิน

ไม่ใช้งบประมาณ

ระดับปฏิบัติการ
สานักงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

ปัญหาและอุปสรรค
1. ไม่มีการมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การปฏิบัติงานให้ชัดเจน
2.ไม่มีการชี้แจงให้ควงามรู้แก่
เจ้าหน้าที่ที่ต้องรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน
แนวทางแก้ไข
1. มอบหมายผู้รับผิดชอบการ
รายงานผลการปฏิบัติงาน
2. ชี้แจงให้ควงามรู้แก่
เจ้าหน้าที่ที่ต้องรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน

ระดับนโยบาย
ไม่ใช่งบประมาณ
รองอธิการบดีฝ่าย
แผนงาน
ระดับปฏิบัติการ
สานักงานกิจการ
นักศึกษาและศิษย์
เก่าสัมพันธ์

ไม่ใช้งบประมาณ

หน่วยงาน

ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง
(ความเสี่ยง)

วิทยาลัย
ผลการเบิกจ่ายงบ นวัตกรรมการ ลงทุนไม่เป็นไป
ผลิตขั้นสูง
ตามแผน

Impact

ความเสี่ยง
(ด้าน)

ด้านการ
ปฏิบัติงาน

ความเสี่ยง

คณะ
แพทยศาสตร์

ผลการเบิกจ่ายงบ ลงทุนไม่เป็นไป
ตามแผน

ด้านการ
ปฏิบัติงาน

ความเสี่ยง

เป้าหมายการบริการ
ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง
(สาเหตุ)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน รอบระยะเวลา 6 เดือน ประจาปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 มีนาคม 2563)
กิจกรรมควบคุม
การ
ผลการดาเนินการ
ผลการดาเนินการและระยะเวลาดาเนินการ
โอกาส, ผลกระทบ = ลาดับ โอกาส, ผลกระทบ = ลาดับ
ประเมินผล
และระยะเวลา
(รายละเอียดการดาเนินการ)
ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)
การควบคุม
ดาเนินการ
ก่อนการจัดการ
หลังการจัดการ

ผลการเบิกจ่ายงบ
1. การจัดชื้อจัดจ้างล่าช้า 1. ควบคุมการจัดชื้อจัด
ลงทุนเป็นไปตามแผน 2. ผู้รับจ้างไม่สามารถ จ้างให้เป็นไปตามแผนที่
100%
ปฏิบัติงานได้ตามสัญญา กาหนด
2. มีมาตรการควบคุม
ผู้รับเหมาก่อสร้าง/ผู้รับ
จ้าง ให้ปฏิบัติตามสัญญา
3. ให้ผู้รับจ้างส่งรายงาน
ความก้าวตามสัญญาจ้าง

O : ได้ผลแต่ยงั อยู่ระหว่าง
ไม่สมบูรณ์
ดาเนินการ

ผลการเบิกจ่ายงบ
1. การจัดชื้อจัดจ้างล่าช้า 1. ควบคุมการจัดชื้อจัด
ลงทุนเป็นไปตามแผน 2. ผู้รับจ้างไม่สามารถ จ้างให้เป็นไปตามแผนที่
100%
ปฏิบัติงานได้ตามสัญญา กาหนด
2. มีมาตรการควบคุม
ผู้รับเหมาก่อสร้างให้
ปฏิบัติตามสัญญา

O : ได้ผลแต่ยงั อยู่ระหว่าง
ไม่สมบูรณ์
ดาเนินการ

1. จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือเคลือบผิวฟิมล์บาง
โดยการระเหยด้วยอิเล็กทรอน (ไตรมาศ 1/2563
ถึงปัจจุบัน) ตามวันเวลาที่กาหนด

ปัญหาและอุปสรรค / แนว
ทางแก้ไข

โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 โอกาส 2 ผลกระทบ 1 = 2 การส่งของอาจมีการล่าช้า
(สูงมาก)
(ต่า)
เนื่องจากวิกฤตโรคระบาด
COVID-19

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ/
E-mail/เบอร์
โทรศัพท์

หมายเหตุ
(งบประมาณ/
ค่าใช้จ่าย)

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
(ถ้าไม่มีให้ระบุว่าไม่ใช้
งบประมาณ)

ระดับนโยบาย
รองอธิการบดี
อาวุโสฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรและ
บริการ

ไม่ใช้งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

ไม่ใช้

ไม่ใช้

ไม่ใช่งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

ระดับปฏิบัติการ
วิทยาลัยนวัตกรรม
การผลิตขั้นสูง

1. เงินงบประมาณแผ่นดินสามารถผูกพันสัญญา
ตามกาหนด
2. เงินรายได้ มี 1 รายการที่ยงั อยู่หาผู้ผลิตราย
ใหม่อยู่ เนื่องจากผู้ผลิตรายเดิมยกเลิกการผลิต

โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 โอกาส 5 ผลกระทบ 2 = 10 เงินรายได้ มี 1 รายการที่ยงั อยู่หา ระดับนโยบาย
(สูงมาก)
(ปานกลาง)
ผู้ผลิตรายใหม่อยู่ เนื่องจากผู้ผลิต รองอธิการบดี
รายเดิมยกเลิกการผลิต
อาวุโสฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรและ
บริการ
ระดับปฏิบัติการ
คณะแพทยศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์ ผลการเบิกจ่ายงบ ลงทุนไม่เป็นไป
ตามแผน

ด้านการ
ปฏิบัติงาน

ผลการเบิกจ่ายงบ
1. การจัดชื้อจัดจ้าง
1. ควบคุมการจัดชื้อจัด
ลงทุนเป็นไปตามแผน ล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน จ้างให้เป็นไปตามแผนที่
100%
กาหนด

O : ได้ผลแต่ยงั อยู่ระหว่าง
ไม่สมบูรณ์
ดาเนินการ

ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนที่
กาหนด พร้อมรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อ
ผู้บริหารเป็นรายไตรมาส

ความเสี่ยง

โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 การจัดซื้อล่าช้ากว่ากาหนดในช่วง ระดับนโยบาย
(สูงมาก)
(ปานกลาง)
ระยะเวลาสถานการณ์การระบาด รองอธิการบดี
ของโรค COVID-19
อาวุโสฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรและ
บริการ
ระดับปฏิบัติการ
คณะศิลปศาสตร์

คณะ
อุตสาหกรรม
อาหาร

ผลการเบิกจ่ายงบ ลงทุนไม่เป็นไป
ตามแผน
ความเสี่ยง

ด้านการ
ปฏิบัติงาน

ผลการเบิกจ่ายงบ
1. การจัดชื้อจัดจ้างล่าช้า 1. ควบคุมการจัดชื้อจัด / : ได้ผลตามที่ ดาเนินการแล้วเสร็จ ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนที่กาหนด โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 โอกาส 1 ผลกระทบ 1 = 1
ลงทุนเป็นไปตามแผน 2. ผู้รับจ้างไม่สามารถ จ้างให้เป็นไปตามแผนที่ คาดหมาย
โดยสามารถก่อหนี้ผูกพันแล้วเสร็จภายในไตรมาส (สูงมาก)
(ต่า)
100%
ปฏิบัติงานได้ตามสัญญา กาหนด
ที่ 2 (31 มีนาคม 2563)
2. มีมาตรการควบคุมผู้
รับจ้างให้ปฏิบัติตามสัญญา

ไม่มี

ระดับนโยบาย
รองอธิการบดี
อาวุโสฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรและ
บริการ
ระดับปฏิบัติการ
คณะอุตสาหกรรม
เกษตร

หน ้าที่ 1 จาก 17

หน่วยงาน

ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง
(ความเสี่ยง)

วิทยาเขตชุมพร ผลการเบิกจ่ายงบ เขตรอุดมศักดิ์ ลงทุนไม่เป็นไป
ตามแผน

Impact

ความเสี่ยง
(ด้าน)

ด้านการ
ปฏิบัติงาน

ความเสี่ยง

สานักงาน
บริหารวิชาการ
และคุณภาพ
การศึกษา

ผลการประเมิน คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดาเนินการของ
สถาบันไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์
ความเสี่ยง

ด้านการ
ปฏิบัติงาน

เป้าหมายการบริการ
ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง
(สาเหตุ)

กิจกรรมควบคุม

การ
ประเมินผล
การควบคุม

ผลการดาเนินการ
และระยะเวลา
ดาเนินการ

ผลการดาเนินการและระยะเวลาดาเนินการ
(รายละเอียดการดาเนินการ)

โอกาส, ผลกระทบ = ลาดับ โอกาส, ผลกระทบ = ลาดับ
ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)
ก่อนการจัดการ
หลังการจัดการ

ปัญหาและอุปสรรค / แนว
ทางแก้ไข

ผลการเบิกจ่ายงบ
1. การจัดชื้อจัดจ้างล่าช้า
ลงทุนเป็นไปตามแผน 2. ผู้รับจ้างไม่สามารถ
100%
ปฏิบัติงานได้ตามสัญญา
3. คณะกรรมการขาด
การติดตามและรายงาน
ผล เพื่อนาไปสู่การ
แก้ปัญหา

1. ผู้บริหารหน่วยงาน
/ : ได้ผลตามที่ ดาเนินการแล้วเสร็จ ดาเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เป็นไปตามแผนที่
โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 โอกาส 1 ผลกระทบ 1 = 1
ควบคุมการจัดชื้อจัดจ้างให้ คาดหมาย
กาหนด โดยก่อหนี้ผูกพันแล้วเสร็จภายในไตรมาส (สูงมาก)
(ต่า)
เป็นไปตามแผนที่กาหนด
ที่ 2 (มีนาคม 2563)
2. มีมาตรการควบคุม
ผู้รับเหมาก่อสร้างให้
ปฏิบัติตามสัญญา
3. กาหนดมาตรการให้
คณะกรรมการดาเนินงาน
ให้เป็นไปตามแผน

ไม่มี

คะแนนการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85

1. การสร้างจิตสานึกและ / : ได้ผลตามที่ ดาเนินการแล้วเสร็จ
ค่านิยมในการต่อต้านการ คาดหมาย
ทุจริตให้กับบุคลากร
2. มาตรการป้องกันการ
ทุจริต (กลไกการแจ้งเหตุ
หรือเบาะแส, จดหมายทาง
ไปรษณีย์, การรายงาน
การทุจริต, การสอบสวน,
การลงโทษและเยียวยา,
การเปิดเผยข้อมูล)
3.จัดโครงการอบรม
เสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับแนวทาง
และกรอบการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงาน
ภาครัฐ(ITA)
4. มีการจัดทาปฏิทินการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ดาเนินงาน ของสถาบัน

1. มีการจัดทาfocus group เพื่อ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ใน
เรื่องข้อคาถามและช่องทางการ
ตอบข้อคาถาม

ผลประเมินตามกรอบ
ITA ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่กาหนดไว้

1. มีการจัดโครงการสร้างจิตสานึกให้กับบุคลากร โอกาส 4 ผลกระทบ 4 = 22 โอกาส 4 ผลกระทบ 4 = 22
และนักศึกษา โครงการลูกพระจอมโปร่งใส
(สูงมาก)
(สูงมาก)
ห่างไกลยาเสพติด พิชิตความปลอดภัย สร้างวินัย
จราจร
2. มีการจัดทาประกาศสถาบันฯ เรื่อง หลักเกณฑ์
มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการจัดการเรื่อง
ร้องเรียน
3. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment:ITA) หัวข้อ
การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวทางและกรอบการประเมิน ITA
4. มีการจัดทาปฎิทินการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงาน สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน ้าที่ 2 จาก 17

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ/
E-mail/เบอร์
โทรศัพท์

หมายเหตุ
(งบประมาณ/
ค่าใช้จ่าย)

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
(ถ้าไม่มีให้ระบุว่าไม่ใช้
งบประมาณ)

ระดับนโยบาย
รองอธิการบดี
อาวุโสฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรและ
บริการ

ไม่ใช้งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

ค่าใช้จ่ายจัด
โครงการอบรม
7,800 บาท

ค่าใช้จ่ายตามจริง ใน
การจัดอบอม 7,800
บาท

ระดับปฏิบัติการ
วิทยาเขตชุมพร
เขตรอุดมศักดิ์

ระดับนโยบาย
รองอธิการบดี
อาวุโสฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรและ
บริการ/
ระดับปฏิบัติการ
สานักงานบริหาร
วิชาการและ
คุณภาพ
การศึกษา/ทุกส่วน
งาน

หน่วยงาน

คณะ
วิทยาศาสตร์

ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง
(ความเสี่ยง)

Impact

ความเสี่ยง
(ด้าน)

รับนักศึกษาได้ต่า Education ด้านกลยุทธ์
กว่าแผนที่กาหนด
หลักสูตรจุล
ชีววิทยา
อุตสาหกรรม
(นานาชาติ) รับได้
0% ของแผน
ปี 2562 แผนรับ
10 รับ 0
ไม่มีแผนรับใน
มคอ.2
(ปี 2561 รับได้
5.00%)
(ปี 2560 รับได้
16.00%)

คณะ
วิทยาศาสตร์

ผลการเบิกจ่ายงบ ลงทุนไม่เป็นไป
ตามแผน
ความเสี่ยง

ด้านการ
ปฏิบัติงาน

เป้าหมายการบริการ
ความเสี่ยง

รับนักศึกษาได้ไม่ต่า
กว่า 85% ของแผนที่
กาหนด (จากแผนรับ
ใน มคอ.2)

ปัจจัยเสี่ยง
(สาเหตุ)

1. นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
มีจานวนลดลง
2. การประชาสัมพันธ์ยงั
ไม่เพียงพอ
3. ค่าธรรมเนียม
การศึกษาสูง
4. หลักสูตรไม่เป็นที่
ดึงดูดต่อความต้องการ
ของภาคอุตสาหกรรม
5. การจัดการเรียนการ
สอนของหลักสูตรกับ
มหาวิทยาลัยคู่ขนาน
(มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ)
ไม่สอดคล้องกัน มหา
วิทยาอัสสัมชัญเปิดภาค
การศึกษา
ภาคต้น พ.ค.-ก.ย. และ
ภาคปลาย พ.ย.-มี.ค.
สจล. ภาคต้น ส.ค.-ธ.ค.
และ ภาคปลาย ม.ค.พ.ค.
6. นักเรียนที่มาสมัคร
เข้าศึกษามีคุณภาพที่ต่า
กว่าเกณฑ์
7. ไม่มีบรรยากาศความ
เป็นนานาชาติในคณะ
จึงส่งผลให้ขาดแรงจูงใจ
ในการเข้ามาศึกษา

กิจกรรมควบคุม

การ
ประเมินผล
การควบคุม

ผลการดาเนินการ
และระยะเวลา
ดาเนินการ

1. เปลี่ยนชื่อ และ
x : ไม่ได้ผล
อยู่ระหว่าง
ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นที่ ตามที่คาดหมาย ดาเนินการ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
โดยการศึกษาข้อมูล
หลักสูตรที่คล้ายคลึงกัน
เพื่อเทียบเคียงการใช้ใน
การปรับปรุงหลักสูตร
รวมถึงศึกษาข้อมูลความ
ต้องการของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์
2. หาความร่วมระหว่าง
มหาวิทยาลัยใน
ต่างประเทศเพื่อร่วมมือใน
การสร้างหลักสูตรให้เป็น
หลักสูตรที่มีความน่าสนใจ
และสร้างเครือข่ายกับ
มหาวิทยาลัยในประเทศ
ให้มากยิ่งขึ้น
3. ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
เชิงรุก ทั้งใน และ
ต่างประเทศ เช่น จัดทา
คลิป แผ่นพับ เว็บไซต์
รวมถึงสื่อ Social ต่างๆ
ที่น่าสนใจและทันสมัย,
ออกประชาสัมพันธ์ตาม
โรงเรียนเป้าหมาย เช่น
โรงเรียนที่มีความร่วมมือ
(MOU) โรงเรียนประจา
จังหวัด และโรงเรียนที่มี
ดการเรี
ยนการสอน
ผลการเบิกจ่ายงบ
1. การจัดชื้อจัดจ้างล่าช้า การจั
1. ควบคุ
มการจั
ดชื้อจัด / : ได้ผลตามที่ ดาเนินการแล้วเสร็จ
ลงทุนเป็นไปตามแผน 2. ผู้รับจ้างไม่สามารถ จ้างให้เป็นไปตามแผนที่ คาดหมาย
100%
ปฏิบัติงานได้ตามสัญญา กาหนดโดยมีการติดตาม
3. ส่งครุภัณฑ์ไม่ตรง
ทวงถามเป็นลายลักษณ์
ตามกาหนดที่ระบุไว้ใน อักษร
สัญญา
2. ปรับปรุง กากับติดตาม
และมีมาตรการควบคุม
คู่สัญญาให้ปฏิบัติตาม
สัญญา

ผลการดาเนินการและระยะเวลาดาเนินการ
(รายละเอียดการดาเนินการ)

โอกาส, ผลกระทบ = ลาดับ โอกาส, ผลกระทบ = ลาดับ
ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)
ก่อนการจัดการ
หลังการจัดการ

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มีการปรับปรุง โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25
หลักสูตรจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม (นานาชาติ)
(สูงมาก)
เป็นหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร (ไทย):จุลชีววิทยาประยุกต์
ชื่อหลักสูตร (อังกฤษ): Applied Microbiology
รูปแบบการศึกษา: ทวิภาค (4 ชั้น)
ความร่วมมือกับต่างสถาบัน:มีความร่วมมือใน
รูปแบบหลักสูตร 4+1
(ปริญญาตรี 4 ปี และ ปริญญาโท 1 ปี) กับ
ภาควิชาอาหารเคมี
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โดยนักศึกษาที่เรียนในโปรแกรม 4+1 เมื่อจบ
การศึกษา
ตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรจะได้รับปริญญา
1. ปริญญาตรีสาขา Bachelor of Science in
Applied Microbiology
(International program) จากสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2. Master of Science in Nutraceuticals and
Functional Foods
(International Program) จาก
มหาวิทยาลัยมหิดล
โดยการปรับปรุงหลักสูตรมีการนา ELO ที่ได้จาก
การสอบถามกลุ่มผู้ใช้บัณฑิต
มาเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงหลักสูตร
2. สร้างความร่วมมือกับหลักสูตร Master of
Science in Nutraceuticals and Functional
Foods (International Program) ภาควิชา
อาหารเคมี คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิ
ยมหิวดเสร็
ล เพืจตามระยะเวลา
่อศึกษาความเป็ของแผนที
นไปได้ใน ่ โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25
1.ดาเนิทนยาลั
การแล้
กาหนดไว้ (ทาสัญญาแล้วเสร็จภายในวันที่ 31
(สูงมาก)
มีค.63)

ปัญหาและอุปสรรค / แนว
ทางแก้ไข

โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 1. ต้องการสร้างความร่วมมือ
(สูงมาก)
ระดับนานาชาติ กับหลักสูตร
ต่างประเทศ แต่ยงั ไม่สามารถหา
หลักสูตรที่เหมาะสมได้ /แนว
ทางแก้ไข อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และอาจารย์ประจา
หลักสูตรเร่งสร้างความร่วมมือกับ
หลักสูตรในต่างประเทศให้มากขึ้น

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ/
E-mail/เบอร์
โทรศัพท์
ระดับนโยบาย
รองอธิการบดี
อาวุโสฝ่ายบริหาร
วิชาการ/รอง
อธิการบดีฝ่าย
วิชาการและ
ต่างประเทศ/

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
(ถ้าไม่มีให้ระบุว่าไม่ใช้
งบประมาณ)

300,000 ไม่ใช้งบประมาณ

ระดับปฏิบัติการ
คณะวิทยาศาสตร์

โอกาส 3 ผลกระทบ 1 = 5
(ปานกลาง)

1.ดาเนินการเร่งรัดให้จัดส่ง
ระดับนโยบาย
รายละเอียดของครุภัณฑ์ให้เป็นไป รองอธิการบดี
ตามแผน
อาวุโสฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรและ
บริการ
ระดับปฏิบัติการ
คณะวิทยาศาสตร์

หน ้าที่ 3 จาก 17

หมายเหตุ
(งบประมาณ/
ค่าใช้จ่าย)

ไม่ใช้งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

หน่วยงาน

ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง
(ความเสี่ยง)

Impact

ความเสี่ยง
(ด้าน)

คณะ
รับนักศึกษาได้ต่า Education ด้านกลยุทธ์
วิศวกรรมศาสตร์ กว่าแผนที่กาหนด
หลักสูตรวิศวกรรม
ระบบ
อุตสาหกรรม
การเกษตร
(ต่อเนื่อง) รับได้
43% ของแผน
ปี 2562 แผนรับ
35 (มคอ.2) รับได้
15

เป้าหมายการบริการ
ความเสี่ยง

รับนักศึกษาได้ไม่ต่า
กว่า 85% ของแผนที่
กาหนด (จากแผนรับ
ใน มคอ.2)

(ปี 2561 รับได้
74.00%)
(ปี 2560 รับได้
65.00%)

คณะ
รับนักศึกษาได้ต่า Education ด้านกลยุทธ์
วิศวกรรมศาสตร์ กว่าแผนที่กาหนด
หลักสูตร
วิศวกรรม
ซอฟต์แวร์
(หลักสูตร
นานาชาติ) รับได้
54.00% ของแผน
ปี 2562 แผนรับ
50 รับ 27
เดิมหลักสูตรนี้เป็น
ของวิทยาลัย
นานาชาติ

รับนักศึกษาได้ไม่ต่า
กว่า 85% ของแผนที่
กาหนด (จากแผนรับ
ใน มคอ.2)

ปัจจัยเสี่ยง
(สาเหตุ)

กิจกรรมควบคุม

การ
ประเมินผล
การควบคุม

ผลการดาเนินการ
และระยะเวลา
ดาเนินการ

ผลการดาเนินการและระยะเวลาดาเนินการ
(รายละเอียดการดาเนินการ)

โอกาส, ผลกระทบ = ลาดับ โอกาส, ผลกระทบ = ลาดับ
ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)
ก่อนการจัดการ
หลังการจัดการ

ปัญหาและอุปสรรค / แนว
ทางแก้ไข

1. เป็นหลักสูตรสห
วิทยาการที่ครอบคลุม
การต่อยอดจากหลักสูตร
เดิมของนักศึกษาช่าง
อุตสาหกรรมในระดับ
ปวส. หลากหลายสาขา
แต่ปัจจุบันมีการเปิด
หลักสูตร วศ.บ.ต่อเนื่อง
ทางวิศวกรรมสาขาอื่นๆ
เพิ่มมากขึ้น ทาให้
นักศึกษา ปวส. บาง
สาขาจึงเลือกไปสมัคร
หลักสูตรที่ตรงกับสาขา
ที่จบมามากกว่า 2.
นักศึกษา ปวส.ทางสาย
ช่างกลเกษตรที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายหลักกลุ่ม
หนึ่ง ยังมีความสนใจ
เรียนต่อทางด้าน
วิศวกรรมที่น้อย

1. ในเดือนมีนาคม 2563 O : ได้ผลแต่ยงั อยู่ระหว่าง
นี้ ภาควิชาฯ จะได้ร่วมจัด ไม่สมบูรณ์
ดาเนินการ
อบรมด้าน Smart
Farming ให้กับคณาจารย์
วิทยาลัยเกษตรกรรมทั่ว
ประเทศ และถือเป็น
โอกาสดีในการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่ตรง
จุด
2. สร้างความร่วมมือกับ
บริษัทชั้นนาใน
อุตสาหกรรมเป้าหมายใน
การจัดการเรียนการสอน
และการทาสหกิจศึกษา
เพื่อเสริมโอกาสศักยภาพ
และการประชาสัมพันธ์

ณ ขณะนี้กาลังอยู่ในขั้นตอนของการสอบ
โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 ผลการดาเนินงานค่อนข้างเป็นไป
สัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ และคาดว่าน่าจะสามารถ (สูงมาก)
(ปานกลาง)
ตามแผนงานที่กาหนดไว้
คัดเลือกนักศึกษาได้ตามจานวนที่กาหนดไว้ใน
แผน ขณะนี้รับนักศึกษารอบที่ 1 มาแล้วจานวน
14 คน และกาลังรอสอบสัมภาษณ์รอบที่ 2 อีก
จานวน 21 คน ในขณะที่แผนการรับนักศึกษาปี
2563 (มคอ.2) มีแผนรับ 35 คน

1. เป็นช่วงที่วิทยาลัย
นานาชาติปิดตัวลง และ
หลักสูตรย้ายมาสังกัด
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ทาให้กิจกรรมการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
ทาได้ไม่เต็มที่เหมือนแต่
ก่อน และผู้สมัครและ
ผู้ปกครองอาจไม่มั่นใจ
หรือสับสนกับการ
เปลี่ยนแปลง

1. เพิ่มช่องทางและจัด
กิจกรรมการ
ประชาสัมพันธ์ให้เต็มที่
มากยิ่งขึ้น

ณ ขณะนี้กาลังอยู่ในขั้นตอนของการรับนักศึกษา โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25
ใหม่ โดยในรอบที่ 1 มีนักศึกษายืนยันสิทธิ์และ
(สูงมาก)
(สูงมาก)
ชาระเงินมาแล้วจานวน 23 คน และกาลังรอสอบ
สัมภาษณ์และยืนยันสิทธิ์ในรอบที่ 2 อีกจานวน
10 คน ในขณะที่แผนการรับนักศึกษาปี 2563
(มคอ.2) มีแผนรับ 65 คน

O : ได้ผลแต่ยงั อยู่ระหว่าง
ไม่สมบูรณ์
ดาเนินการ

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ/
E-mail/เบอร์
โทรศัพท์

หมายเหตุ
(งบประมาณ/
ค่าใช้จ่าย)

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
(ถ้าไม่มีให้ระบุว่าไม่ใช้
งบประมาณ)

ระดับนโยบาย
รองอธิการบดี
อาวุโสฝ่ายบริหาร
วิชาการ/รอง
อธิการบดีฝ่าย
วิชาการและ
ต่างประเทศ

ไม่ใช้งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

ระดับปฏิบัติการ
คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

(ปี 2561 รับได้
53.75%)
(ปี 2560 รับได้
58.57%)
(ปี 2559 รับได้
58.33%)
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เนื่องจากเป็นหลักสูตรหลักและ
ย้ายมาจากวิทยาลัยนานาชาติ
(เดิม) ทาให้การกาหนดแผนการ
รับนักศึกษามีตัวเลขที่ค่อนข้างสูง
กว่าการรับนักศึกษาจริง แนว
ทางการแก้ไข ผู้บริหารหลักสูตร
กาลังจะปรับปรุงหลักสูตรใหม่
หลังจากที่ยา้ ยมาที่คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ โดยจะมีการ
ปรับแผนการรับนักศึกษาให้
สอดคล้องกับจานวนนักศึกษาที่
ต้องการรับจริงมากยิ่งขึ้นด้วย

ระดับนโยบาย
รองอธิการบดี
อาวุโสฝ่ายบริหาร
วิชาการ/รอง
อธิการบดีฝ่าย
วิชาการและ
ต่างประเทศ
ระดับปฏิบัติการ
คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

หน่วยงาน

ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง
(ความเสี่ยง)

คณะ
ผลการเบิกจ่ายงบ วิศวกรรมศาสตร์ ลงทุนไม่เป็นไป
ตามแผน

Impact

ความเสี่ยง
(ด้าน)

ด้านการ
ปฏิบัติงาน

ความเสี่ยง

คณะครุศาสตร์ รับนักศึกษาได้ต่า Education ด้านกลยุทธ์
อุตสาหกรรม กว่าแผนที่กาหนด
และเทคโนโลยี
หลักสูตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
ทางการเกษตร
(ต่อเนื่อง) รับได้
26.67% ของแผน
ปี 2562 แผนรับ
30 (มคอ.2) รับ 8
แผนรับอื่น 20
(ปี 2561 รับได้
53.33%)
(ปี 2560 รับได้
40.00%)

เป้าหมายการบริการ
ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง
(สาเหตุ)

กิจกรรมควบคุม

การ
ประเมินผล
การควบคุม

ผลการดาเนินการ
และระยะเวลา
ดาเนินการ

ผลการดาเนินการและระยะเวลาดาเนินการ
(รายละเอียดการดาเนินการ)

โอกาส, ผลกระทบ = ลาดับ โอกาส, ผลกระทบ = ลาดับ
ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)
ก่อนการจัดการ
หลังการจัดการ

ผลการเบิกจ่ายงบ
1. การจัดชื้อจัดจ้างล่าช้า
ลงทุนเป็นไปตามแผน 2. ผู้รับจ้างไม่สามารถ
100%
ปฏิบัติงานได้ตามสัญญา
3. ภาควิชาส่งเอกสาร
การดาเนินการจัดซื้อจัด
จ้างครุภัณฑ์ล่าช้า
4. รายละเอียดของ
ครุภัณฑ์มีการแก้ไข
มากกว่า 1 ครั้ง
5. ระบบการจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐ
(กรมบัญชีกลาง) แต่ละ
รายการใช้เวลานาน
เนื่องจากมีผู้เข้าใช้งาน
ในระบบจานวนมาก

1. ควบคุมการจัดชื้อจัด O : ได้ผลแต่ยงั อยู่ระหว่าง
จ้างให้เป็นไปตามแผนที่ ไม่สมบูรณ์
ดาเนินการ
กาหนด
2. มีมาตรการควบคุม
ผู้รับเหมาก่อสร้างให้
ปฏิบัติตามสัญญา
3. ภาควิชาส่งเอกสารให้
ตรงตามระยะเวลาที่
กาหนด
4. ผู้ออกรายละเอียด
ครุภัณฑ์ควรตรวจสอบ
รายละเอียดให้ถูกต้อง
ก่อนส่งงานพัสดุ
5. กรมบัญชีกลางปรับปรุง
ระบบให้มีความรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น

ณ ขณะนี้กาลังอยู่ระหว่างการดาเนินการเบิกจ่าย โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 โอกาส 3 ผลกระทบ 1 = 5
งบลงทุนเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายมากที่สุด
(สูงมาก)
(ปานกลาง)
ขณะนี้ (รอบระยะเวลา 6 เดือน) ผลการเบิกจ่าย
งบลงทุนของคณะวิศวกรรมศาสตร์อยู่ที่ประมาณ
80% ของแผน

รับนักศึกษาได้ไม่ต่า
กว่า 85% ของแผนที่
กาหนด (จากแผนรับ
ใน มคอ.2)

ภาควิชาครุศาสตร์เกษตร / : ได้ผลตามที่ ดาเนินการแล้วเสร็จ
ได้ดาเนินการของดรับ
คาดหมาย
นักศึกษาเข้าศึกษาต่อใน
หลักสูตรนี้ ตั้งแต่ภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา
2563 เป็นต้นไป ซึ่งได้มี
มติจากที่ประชุม
คณะกรรมการคณะครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี เห็นชอบให้
ดาเนินการดังกล่าวแล้ว

จากมติคณะกรรมการประจาคณะครุศาสตร์
โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 โอกาส 1 ผลกระทบ 1 = 1
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2563 เรื่อง (สูงมาก)
(ต่า)
ของดการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
(ระยะเวลา : 8 ม.ค. 63)
และมติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง ครั้งที่ 3/2563 เรื่อง ขอ
เสนอพิจารณาอนุมัติการงดรับนักศึกษา หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ของคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยมติที่ประชุมได้
อนุมัติให้คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี งดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อ
ปิดหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร (ต่อเนื่อง)
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่
1 ปีการศึกษา 2563 (ระยะเวลา : ๑๗ มี.ค.๖๓)

1. เนื้อหาของหลักสูตร
มีความยากและเฉพาะ
ทางมากเกินไป อีกทั้ง
พื้นฐานความรู้ของตัว
นักศึกษามาจากแหล่ง
ต้นตอที่ไม่เท่ากัน ทาให้
นักศึกษาไม่สนใจที่จะ
เข้ามาศึกษา
2. นักศึกษาส่วนใหญ่
ขาดแคลนทุนทรัพย์ใน
การศึกษาเล่าเรียน

ปัญหาและอุปสรรค / แนว
ทางแก้ไข

การดาเนินการเพื่อการเบิกจ่ายงบ
ลงทุนอาจมีความล่าช้ากว่าปกติ
เนื่องจากต้องประสานงานกับ
หลายหน่วยงาน โดยเฉพาะในช่วง
เวลานี้ที่มีปัญหาการแพร่ระบาด
ของโรค COVID 19

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ/
E-mail/เบอร์
โทรศัพท์

หมายเหตุ
(งบประมาณ/
ค่าใช้จ่าย)

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
(ถ้าไม่มีให้ระบุว่าไม่ใช้
งบประมาณ)

ระดับนโยบาย
รองอธิการบดี
อาวุโสฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรและ
บริการ

ไม่ใช้งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

ระดับปฏิบัติการ
คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

ดังนั้น ทางภาควิชาครุศาสตร์เกษตรจึงไม่มีการ
เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง)
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
ประจาปีการศึกษา 2563

หน ้าที่ 5 จาก 17

-

ระดับนโยบาย
รองอธิการบดี
อาวุโสฝ่ายบริหาร
วิชาการ/รอง
อธิการบดีฝ่าย
วิชาการและ
ต่างประเทศ/
ระดับปฏิบัติการ
คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและ
เทตโนโลยี

หน่วยงาน

ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง
(ความเสี่ยง)

คณะครุศาสตร์ ผลการเบิกจ่ายงบ อุตสาหกรรม ลงทุนไม่เป็นไป
และเทคโนโลยี ตามแผน

Impact

ความเสี่ยง
(ด้าน)

ด้านการ
ปฏิบัติงาน

ความเสี่ยง

วิทยาลัยนาโน ผลการเบิกจ่ายงบ เทคโนโลยีพระ ลงทุนไม่เป็นไป
จอมเกล้า
ตามแผน
ลาดกระบัง
ความเสี่ยง

ด้านการ
ปฏิบัติงาน

เป้าหมายการบริการ
ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง
(สาเหตุ)

ผลการเบิกจ่ายงบ
1. การจัดซื้อจัดจ้าง
ลงทุนเป็นไปตามแผน ล่าช้า เนื่องจากไม่ได้รับ
100%
รายละเอียด (spec)
ตามที่กาหนดไว้ในแผน
จัดซื้อจัดจ้าง

กิจกรรมควบคุม

การ
ประเมินผล
การควบคุม

ผลการดาเนินการ
และระยะเวลา
ดาเนินการ

1. ควรมีมาตรการเร่งรัด O : ได้ผลแต่ยงั อยู่ระหว่าง
การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็น
ไม่สมบูรณ์
ดาเนินการ
ข้อกาหนดที่ชัดเจนในเรื่อง
วัน เวลา การยื่น
รายละเอียด (spec) จาก
ผู้บริหารเพื่อให้งานพัสดุ
สามารถใช้ควบคุมการ
จัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตาม
แผนที่กาหนด

2. มีการยกเลิกการ
จัดซื้อจัดจ้างในบาง
รายการ เนื่องจากมี
ความคลาดเคลื่อนใน
รายละเอียด (spec) ทา 2. ผู้ออกรายละเอียด/ผู้ใช้
ให้ต้องดาเนินการจัดซื้อ ควรตรวจสอบ
จัดจ้างใหม่
รายละเอียด spec หรือ
Tor ให้เรียบร้อยและ
3. ผู้รับจ้างไม่สามารถ ถูกต้องก่อนส่งข้อมูลมา
ปฏิบัติงานได้ตามสัญญา ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามเหตุปัจจัยต่าง ๆ เนื่องจากเป็นการบันทึก
เช่น มีการส่งมอบพื้นที่ ข้อมูลในระบบ e-GP จะ
ช้า มีการแก้ไขงานให้ ดาเนินการแก้ไขไม่ได้ถ้า
ถูกต้องตามแบบ มีการ เข้าระบบแล้ว
ขยายสัญญา ฯลฯ
3.มีมาตรการควบคุม
ผู้รับเหมาก่อสร้าง ซึ่งผู้
ควบคุมงานต้อง
ควบคุมดูแลให้ผู้รับจ้าง
ปฏิบัติตามสัญญา โดย
พิจารณาตามสัญญาเนื้อ
งานให้ตรงก่อนส่งมอบงาน
และเป็นไปตามงวดงาน
ก่
นการตรวจรั
ผลการเบิกจ่ายงบ
1. การจัดชื้อจัดจ้างล่าช้า 1.อควบคุ
มการจับดชื้อจัด O : ได้ผลแต่ยงั อยู่ระหว่าง
ลงทุนเป็นไปตามแผน 2. ผู้รับจ้างไม่สามารถ จ้างให้เป็นไปตามแผนที่ ไม่สมบูรณ์
ดาเนินการ
100%
ปฏิบัติงานได้ตามสัญญา กาหนด
2. มีมาตรการควบคุม
ผู้รับเหมาก่อสร้างให้
ปฏิบัติตามสัญญา

ผลการดาเนินการและระยะเวลาดาเนินการ
(รายละเอียดการดาเนินการ)

1. มาตรการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง
- เร่งรัดการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยให้ผู้ได้รับอนุมัติ
รายการ (เจ้าของเรื่อง) ดาเนินการจัดส่ง
รายละเอียด (สเปค) ครุภัณฑ์ ที่ยงั ไม่ได้
ดาเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง
(ระยะเวลา: ปีงบประมาณ)

โอกาส, ผลกระทบ = ลาดับ โอกาส, ผลกระทบ = ลาดับ
ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)
ก่อนการจัดการ
หลังการจัดการ

ปัญหาและอุปสรรค / แนว
ทางแก้ไข

โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)
(สูงมาก)
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หมายเหตุ
(งบประมาณ/
ค่าใช้จ่าย)

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
(ถ้าไม่มีให้ระบุว่าไม่ใช้
งบประมาณ)

ระดับนโยบาย
รองอธิการบดี
อาวุโสฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรและ
บริการ

ไม่ใช้งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

ระดับปฏิบัติการ
คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี

2. ตรวจสอบรายละเอียด spec หรือ TOR ให้
เรียบร้อยและถูกต้องก่อนส่งข้อมูลมาดาเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง
- แจ้งผู้ออกรายละเอียด (สเปค) ในเรื่องการ
กาหนดรายละเอียดครุภัณฑ์ ให้ถูกต้องตาม
ระเบียบการจัดซื้อ/จัดจ้าง เช่น ไม่กาหนดสเปคใน
เรื่องระบุยี่ห้อ รุ่น โดยเป็นการล็อคสเปค หรือ
ระบุข้อกาหนดอื่น ๆ ที่เป็นการปิดกั้นผู้ค้ารายอื่น
(ระยะเวลา : เมื่อผู้ออกรายละเอียด (สเปค)มีข้อ
สงสัยในการกาหนดสเปคแล้วสอบถาม หรือได้
จัดส่งสเปคมาที่งานพัสดุแล้วพบข้อกาหนดต่าง ๆ
ที่ไม่ถูกต้อง)
3. มาตรการควบคุมผู้รับเหมาก่อสร้าง ซึ่งผู้
ควบคุมงานต้องควบคุมดูแลให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตาม
สัญญา
- ประสานงานเจ้าหน้าที่ของคณะที่ได้รับการ
แต่งตั้งให้เป็นผู้ควบคุมงาน แจ้งและควบคุมงาน
โดยให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามสัญญา
(ระยะเวลา : ช่วงระยะเวลาที่มีงานปรับปรุง
สิ่งก่อสร้าง)
- ทางคณะ ฯ มีการติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง/
สิ1.มี
่งก่กอารแต่
สร้างผ่งตัา้งนที
่ประชุมกรรมการคณะเป็
น
คณะกรรมการเร่
งรัดติดตามการ
โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13
เบิกจ่ายงบประมาณ ประจาส่วนงาน
(สูงมาก)
(ปานกลาง)
2. กาหนดผู้รับผิดชอบในการควบคุมและติดตาม
การจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด
3. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับเพื่อตรวจให้
ถูกต้องตามที่ระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ/
E-mail/เบอร์
โทรศัพท์

งบประมาณปี 2563 ล่าช้ามาจาก
เดือนตุลาคม ปี 2562 ทาให้การ
จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นตามแผนที่
กาหนดไว้ อาจส่งผลให้การ
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างต้องยืด
ระยะเวลาออกไป/กาหนด
ผู้รับผิดชอบในการควบคุมและ
ติดตามการจัดซื้อจัดจ้างให้
ดาเนินการในขั้นตอนต่างๆไป
พลางก่อน

ระดับนโยบาย
รองอธิการบดี
อาวุโสฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรและ
บริการ
ระดับปฏิบัติการ
วิทยาลัยนาโน
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าลาดกระบัง

หน่วยงาน

วิทยาลัย
อุตสาหกรรม
การบิน
นานาชาติ

ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง
(ความเสี่ยง)

Impact

ความเสี่ยง
(ด้าน)

รับนักศึกษาได้ต่า Education ด้านกลยุทธ์
กว่าแผนที่กาหนด
หลักสูตร
วิศวกรรมการบิน
และนักบินพาณิชย์
รับได้ 41% ของ
แผน
ปี 2562 แผนรับ
100 (มคอ.2) รับ
41 คน

(ปี 2561 รับได้
74.0%)
(ปี 2560 รับได้
62.5%)

เป้าหมายการบริการ
ความเสี่ยง

รับนักศึกษาได้ไม่ต่า
กว่า 85% ของแผนที่
กาหนด (จากแผนรับ
ใน มคอ.2)

ปัจจัยเสี่ยง
(สาเหตุ)

1.แนวโน้มประชากรวัย
เรียนลดลง
2.ช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ยงั ไม่
หลากหลาย
3.วิทยาลัยเน้นคุณภาพ
ของนักศึกษาแรกเข้า
เป็นหลัก จึงเลือกรับ
นักศึกษาน้อยกว่า
จานวนผู้สมัครเป็น
จานวนมาก
4.นักศึกษาผ่านการ
คัดเลือกสละสิทธิ์
เนื่องจากได้รับคัดเลือก
เข้าศึกษาในสถาบันที่มี
ชื่อเสียงมากกว่า
5.จานวนนักศึกษาที่อยู่
ในแผนการรับนักศึกษา
เกินจากสภาวะการณ์ที่
รับได้จริงเป็นจานวนมาก

กิจกรรมควบคุม

การ
ประเมินผล
การควบคุม

ผลการดาเนินการ
และระยะเวลา
ดาเนินการ

1. ปรับปรุงหลักสูตร
O : ได้ผลแต่ยงั อยู่ระหว่าง
วิศวกรรมการบินและ
ไม่สมบูรณ์
ดาเนินการ
นักบินพาณิชย์
2. ปรับปรุงระบบ/วิธีการ
คัดเลือกนักศึกษา
"โครงการค่ายเตรียมความ
พร้อมวิศวกรรมการบิน
และนักบินพาณิชย์" โดย
ดาเนินการในวันเสาร์แรก
ของทุกเดือน
3. เพิ่มช่องทางการรับเข้า
ศึกษา โดยร่วมมือกับ
Oversea Agency ในการ
รับนักศึกษาต่างชาติ
4. ปรับปรุงรอบการรับ
สมัคร
5. เพิ่มช่องทาง
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
โดยเพิ่มช่องการสื่อสาร
ผ่านช่องทางการสื่อสาร
ออนไลน์และสื่อโซเชียล
(Social media) มากขึ้น
เพื่อให้เข้าถึงนักเรียน
กลุ่มเป้าหมายที่จะสมัคร
เข้าเรียน

ผลการดาเนินการและระยะเวลาดาเนินการ
(รายละเอียดการดาเนินการ)

โอกาส, ผลกระทบ = ลาดับ โอกาส, ผลกระทบ = ลาดับ
ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)
ก่อนการจัดการ
หลังการจัดการ

1. อยู่ระหว่างการหารือและเตรียมดาเนินการ
โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25
2. ดาเนินการจัดค่ายวันเสาร์ไปแล้วจานวน 4 ครั้ง (สูงมาก)
(สูงมาก)
และกาลังจะจัดเป็นค่ายใหญ่ชื่อ วิศบิน
3. มีการหาข้อมูล Agency และติดต่อบ้างแล้ว
4. มีการหารือเรื่องการปรับปรุงรอบการรับสมัคร
5. เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์จากเดิมแค่
facebook แต่มีการเพิ่ม twitter และเว็บไซต์ใหม่
เข้ามาด้วย

ปัญหาและอุปสรรค / แนว
ทางแก้ไข

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ/
E-mail/เบอร์
โทรศัพท์

หมายเหตุ
(งบประมาณ/
ค่าใช้จ่าย)

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
(ถ้าไม่มีให้ระบุว่าไม่ใช้
งบประมาณ)

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของ COVID-19 ทาให้ไม่
สามารถจัดกิจกรรมค่ายวิศวกรรม
การบินต่อได้ ทางวิทยาลัยจึง
หารือกันว่าจะเน้นทา PR ทางสื่อ
Social Media/Mass Media ให้
มากขึ้น เช่นการเช่า Banner จาก
เว็บ DekD และโพสรูปโปสเตอร์
เพื่อเชิญชวนให้นักเรียนที่สนใจ
เข้ามาสมัครให้มากขึ้น

ระดับนโยบาย
รองอธิการบดี
อาวุโสฝ่ายบริหาร
วิชาการ/รอง
อธิการบดีฝ่าย
วิชาการและ
ต่างประเทศ/ผู้ช่วย
อธิการบดีฝ่าย
วิชาการประกัน
คุณภาพ/ผู้ช่วย
อธิการบดีฝ่าย
วิชาการ

- ค่าประชาสัมพันธ์
(ร่วมกับความ
เสี่ยงที่2) ประมาณ
1,000,000บาท
- ค่าจัดโครงการ
ค่ายวิศวกรรมการ
บิน ประมาณ
200,000บาท

ค่าใช้จ่ายเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ในทุกๆ
ช่องทาง (ร่วมกับความ
เสี่ยงที่2) 938,200 บาท

ระดับปฏิบัติการ
วิทยาลัย
อุตสาหกรรมการ
บินบานาชาติ

หน ้าที่ 7 จาก 17

หน่วยงาน

วิทยาลัย
อุตสาหกรรม
การบิน
นานาชาติ

ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง
(ความเสี่ยง)

Impact

ความเสี่ยง
(ด้าน)

รับนักศึกษาได้ต่า Education ด้านกลยุทธ์
กว่าแผนที่กาหนด
หลักสูตรการ
จัดการโลจิสติกส์
(นานาชาติ) รับได้
45% ของแผน
ปี 2562 แผนรับ
40 (มคอ.2) รับ 18
คน
(ปี 2561 รับได้
60.0%)

คณะ
ผลการเบิกจ่ายงบ เทคโนโลยีการเก ลงทุนไม่เป็นไป
ษตร
ตามแผน
ความเสี่ยง

ด้านการ
ปฏิบัติงาน

เป้าหมายการบริการ
ความเสี่ยง

รับนักศึกษาได้ไม่ต่า
กว่า 85% ของแผนที่
กาหนด (จากแผนรับ
ใน มคอ.2)

ปัจจัยเสี่ยง
(สาเหตุ)

1.แนวโน้มประชากรวัย
เรียนลดลง
2.ช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ยงั ไม่
หลากหลาย
3.วิทยาลัยเน้นคุณภาพ
ของนักศึกษาแรกเข้า
เป็นหลัก จึงเลือกรับ
นักศึกษาน้อยกว่า
จานวนผู้สมัครเป็น
จานวนมาก
4.นักศึกษาผ่านการ
คัดเลือกสละสิทธิ์
เนื่องจากได้รับคัดเลือก
เข้าศึกษาในสถาบันที่มี
ชื่อเสียงมากกว่า
5.จานวนนักศึกษาที่อยู่
ในแผนการรับนักศึกษา
เกินจากสภาวะการณ์ที่
รับได้จริงเป็นจานวนมาก

ผลการเบิกจ่ายงบ
1. การจัดชื้อจัดจ้างเงิน
ลงทุนเป็นไปตามแผน รายได้มีความล่าช้า
100%
เนื่องจากภาควิชาต้อง
รอตรวจสอบรายรับจริง

กิจกรรมควบคุม

การ
ประเมินผล
การควบคุม

ผลการดาเนินการ
และระยะเวลา
ดาเนินการ

ผลการดาเนินการและระยะเวลาดาเนินการ
(รายละเอียดการดาเนินการ)

โอกาส, ผลกระทบ = ลาดับ โอกาส, ผลกระทบ = ลาดับ
ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)
ก่อนการจัดการ
หลังการจัดการ

1. จัดกิจกรรม Open
O : ได้ผลแต่ยงั อยู่ระหว่าง
House เพื่อ
ไม่สมบูรณ์
ดาเนินการ
ประชาสัมพันธ์และให้
ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร
อาชีพและแนวโน้มของ
ตลาดแรงงานในอนาคต
2. ปรับปรุงระบบ/วิธีการ
คัดเลือกนักศึกษา และ
ปรับปรุงรอบการรับสมัคร
3. สร้างความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษาใน
ต่างประเทศเพื่อให้
นักศึกษามีโอกาสไป
แลกเปลี่ยนด้านวิชาการ/
ทาวิจัย
4. เพิ่มช่องทางการรับเข้า
ศึกษา โดยร่วมมือกับ
Oversea Agency ในการ
รับนักศึกษาต่างชาติ
5. เพิ่มช่องทาง
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
โดยเพิ่มช่องการสื่อสาร
ผ่านช่องทางการสื่อสาร
ออนไลน์และสื่อโซเชียล
(Social media) มากขึ้น
เพื่อให้เข้าถึงนักเรียน
กลุ่มเป้าหมายที่จะสมัคร
เข้าเรียน

1. มีการดาเนินการแล้ว แต่ต้องเปลี่ยนรูปแบบ โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25
เป็นการแนะนาหลักสูตรแบบ Online โดยการ
(สูงมาก)
(สูงมาก)
live ผ่าน Facebook
2. มีการหารือเรื่องการปรับปรุงรอบการรับสมัคร
3. มีการติดต่อกับสถาบันการศึกษาใน
ต่างประเทศบ้างแล้ว เพื่อพูดคุยเรื่องการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษา
4. มีการหาข้อมูล Agency และติดต่อบ้างแล้ว
5. เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์จากเดิมแค่
facebook แต่มีการเพิ่ม twitter และเว็บไซต์ใหม่
เข้ามาด้วย

1. ควบคุมการจัดชื้อจัด
จ้างให้เป็นไปตามแผนที่
กาหนด
2. มีมาตรการควบคุม
ผู้รับเหมาก่อสร้างให้
ปฏิบัติตามสัญญา

ปัจจุบัน คณะมีการจัดซื้อจัดจ้าง จานวน 8
โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25
รายการ ซึ่งพบว่า ผลการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตาม (สูงมาก)
(สูงมาก)
แผน จานวน 7 รายการ และอยู่ระหว่างการ
ดาเนินการตามแผน จานวน 1 รายการ ทั้งนี้
คณะอยู่ระหว่างการขออนุมัติแผนซื้อครุภัณฑ์
ด้วยเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จานวน 6 รายการ

O : ได้ผลแต่ยงั อยู่ระหว่าง
ไม่สมบูรณ์
ดาเนินการ

ปัญหาและอุปสรรค / แนว
ทางแก้ไข

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ/
E-mail/เบอร์
โทรศัพท์

หมายเหตุ
(งบประมาณ/
ค่าใช้จ่าย)

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
(ถ้าไม่มีให้ระบุว่าไม่ใช้
งบประมาณ)

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของ COVID-19 ทาให้ไม่
สามารถจัดกิจกรรมค่ายวิศวกรรม
การบินต่อได้ ทางวิทยาลัยจึง
หารือกันว่าจะเน้นทา PR ทางสื่อ
Social Media/Mass Media ให้
มากขึ้น เช่นการเช่า Banner จาก
เว็บ DekD และโพสรูปโปสเตอร์
เพื่อเชิญชวนให้นักเรียนที่สนใจ
เข้ามาสมัครให้มากขึ้น

ระดับนโยบาย
รองอธิการบดี
อาวุโสฝ่ายบริหาร
วิชาการ/รอง
อธิการบดีฝ่าย
วิชาการและ
ต่างประเทศ/ผู้ช่วย
อธิการบดีฝ่าย
วิชาการประกัน
คุณภาพ/ผู้ช่วย
อธิการบดีฝ่าย
วิชาการ

- ค่าประชาสัมพันธ์
(ร่วมกับความ
เสี่ยงที่1) ประมาณ
1,000,000บาท

ค่าใช้จ่ายเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ในทุกๆ
ช่องทาง (ร่วมกับความ
เสี่ยงที่2) 938,200 บาท

ระดับปฏิบัติการ
วิทยาลัย
อุตสาหกรรมการ
บินนานาชาติ

หน ้าที่ 8 จาก 17

1. การอนุมัติเงินงบประมาณ
แผ่นดินล่าช้า ส่งผลให้การจัดซื้อ
จัดจ้างในช่วงแรกล่าช้ากว่ากาหนด
ทั้งนี้ คณะมีการเตรียมการ
เอกสารในส่วนที่สามารถทาได้ไว้
ล่วงหน้า และเมื่อได้รับการอนุมัติ
เงิน จึงเร่งการดาเนินการจัดซื้อจัด
จ้าง
2. การจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินรายได้
ยังไม่สามารถดาเนินการได้
เนื่องจากคณะต้องแจ้งรายรับจริง
ให้ภาควิชาตรวจสอบ และยืนยัน
หรือยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งใน
ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการขออนุมัติ
แผนการซื้อครุภัณฑ์

ระดับนโยบาย
รองอธิการบดี
อาวุโสฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรและ
บริการ
ระดับปฏิบัติการ
คณะ
เทคโนโลยีการเกษต
ร

ไม่ได้ใช้งบประมาณ ไม่ได้ใช้งบประมาณ

หน่วยงาน

คณะการ
บริหารและ
จัดการ

ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง
(ความเสี่ยง)

ผลการเบิกจ่ายงบ ลงทุนไม่เป็นไป
ตามแผน

Impact

ความเสี่ยง
(ด้าน)

ด้านการ
ปฏิบัติงาน

ความเสี่ยง

สานักบริหาร
งานวิจัยและ
นวัตกรรมพระ
จอมเกล้า
ลาดกระบัง/
ส่วนงานวิชาการ

จานวนของ
Academic ด้านกลยุทธ์
งานวิจัย หรือ
สิ่งประดิษฐ์หรือ
ผลงานนวัตกรรม
หรือแบบผลิตภัณฑ์
หรืองาน
สร้างสรรค์ที่ยื่นขอ
หรือได้รับการจด
ทะเบียน จดแจ้ง
ขึ้นทะเบียน
ทรัพย์สินทาง
ปัญญา ไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย
ความเสี่ยง

เป้าหมายการบริการ
ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง
(สาเหตุ)

กิจกรรมควบคุม

ผลการเบิกจ่ายงบ
1. การจัดชื้อจัดจ้างล่าช้า 1. จัดตั้งคณะกรรมการ
ลงทุนเป็นไปตามแผน 2. ผู้รับจ้างไม่สามารถ ควบคุมติดตามการจัดชื้อ
100%
ปฏิบัติงานได้ตามสัญญา จัดจ้างให้เป็นไปตามแผน
ที่กาหนด
2. มีรายงานติดตามการ
ทางานและสรุปผลการ
ทางานทุกเดือน
3. ลดขั้นตอนการทางาน
เพื่อให้เป็นไปตามแผนที่
กาหนด
จานวนของงานวิจัย
ได้รับการจดหรือยื่น
จดทะเบียนฯ ไม่น้อย
กว่า 90 ชิ้น/ปี

1. อาจารย์ นักวิจัย
นักศึกษา ทาวิจัยโดยไม่
ไปสืบค้นสิทธิบัตร
ประเทศต่างๆ มาเป็น
ฐานความรู้ในการวิจัย
ไม่ค่อยคานึงถึงการนา
ผลงานไปใช้ประโยชน์
อย่างแท้จริง
2. ความร่วมมือกับ
ภาคอุตสาหกรรมเชิง
พาณิชย์ลดลง / ผลงาน
ไม่ตรงกับความต้องการ
ของภาคอุตสาหกรรม
3. จานวนบุคลากรที่
ทางานด้านทรัพย์สิน
ทางปัญญาไม่เพียงพอ
4. นักวิจัยไม่เข้าใจ
กระบวนการในการ
ขอรับความคุ้มครองสิทธิ
ในทรัพย์สินทางปัญญา

การ
ประเมินผล
การควบคุม

ผลการดาเนินการ
และระยะเวลา
ดาเนินการ

O : ได้ผลแต่ยงั อยู่ระหว่าง
ไม่สมบูรณ์
ดาเนินการ

1. สนับสนุนให้นักวิจัย ยื่น O : ได้ผลแต่ยงั อยู่ระหว่าง
ข้อเสนอโครงการกับแหล่ง ไม่สมบูรณ์
ดาเนินการ
เงินทุนจากภายนอกเพื่อ
ผลิตผลงานวิจัยที่มี
คุณภาพ และต่อยอดสู่
ทรัพย์สินทางปัญญา
2. สนับสนุนนักวิจัยยื่น
ข้อเสนอโครงการใน
รูปแบบ Matching Fund
ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม
3. เพิ่มบุคลากรที่ทางาน
ด้านทรัพย์สินทางปัญญา
หรือส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่
เข้าร่วมอบรมตัวแทน
สิทธิบัตรเพื่อเสริมสร้าง
ความรู้และทักษะการ
ปฏิบัติงานด้านทรัพย์สิน
ทางปัญญาให้เจ้าหน้าที่มี
ความรู้และปฏิบัติงานด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญาได้
อย่างมืออาชีพ ลดปัญหา
การขาดแคลนบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถใน
การดาเนินกระบวนการ
ขอรับความคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญา เป็น
การลดระยะเวลาในการ
ขอจดและขอรับความ
คุ้มครองให้มีความรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ผลการดาเนินการและระยะเวลาดาเนินการ
(รายละเอียดการดาเนินการ)

1.มีคาสั่งคณะกรรมการควบคุมการติดตามการ
จัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด
2.มีรายงานติดตามการทางานและสรุปผลการ
ทางาน

โอกาส, ผลกระทบ = ลาดับ โอกาส, ผลกระทบ = ลาดับ
ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)
ก่อนการจัดการ
หลังการจัดการ

ปัญหาและอุปสรรค / แนว
ทางแก้ไข

โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 โอกาส 4 ผลกระทบ 5 = 24 มีอุปสรรคการเบิกจ่ายล่าช้า
(สูงมาก)
(สูงมาก)
เนื่องจากผู้รับเหมาไม่สามารถเข้า
พื้นที่ดาเนินงานได้ ตามระยะเวลา
ที่กาหนด

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ/
E-mail/เบอร์
โทรศัพท์

หมายเหตุ
(งบประมาณ/
ค่าใช้จ่าย)

ระดับนโยบาย
รองอธิการบดี
อาวุโสฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรและ
บริการ

ไม่ใช้งบประมาณ

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
(ถ้าไม่มีให้ระบุว่าไม่ใช้
งบประมาณ)
ไม่ใช้งบประมาณ

ระดับปฏิบัติการ
คณะการบริหาร
และจัดการ

ปีงบประมาณ 2563 ในระยะเวลา 6 เดือน มี
โอกาส 4 ผลกระทบ 5 = 24 โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25
จานวนผลงานที่ยื่นขอหรือได้รับการจดทะเบียน (สูงมาก)
(สูงมาก)
ทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว ทั้งหมด 28 ชิ้น โดยมี
การดาเนินการ ดังนี้
1-2 สานักฯ มีการสนับสนุนให้นักวิจัยยื่นข้อเสนอ
กับแหล่งทุนภายนอก และสนับสนุนโครงการใน
รูปแบบ Matching Fund เพื่อให้ผลิตผลงานวิจัย
ที่คุณภาพและต่อยอดไปสู่ทรัพย์สินทางปัญญา
โดยมีการดาเนินการจะจัดโครงการอบรมเพื่อ
ส่งเสริมและให้ความรู้กับนักศึกษา คณาจารย์
และนักวิจัย ทาความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม
ให้เพิ่มมากขึ้น เช่น โครงการอบรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา, โครงการอบรม Research Cluster ,
โครงการอบรมบริการวิชาการ รวมไปถึงโครงการ
อบรมของ Startup ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมไป
แล้วบางส่วน แต่ขณะนี้อยู่ระหว่างการเลื่อนจัด
กิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ
COVID-19
3. สานักฯ มีการเพิ่มบุคลากรที่ทางานด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญา จานวน 3 คน ดังนี้ 1.
นางสาวสุวพิชญ์ อมรชินวิวัฒน์ อยู่ระหว่างรอ
บัตรตัวแทน Patent Agent รุ่นที่ 19 2.นาง
มินตรา มีอุปการ อยู่ระหว่างสอบขึ้นทะเบียน
Patent Agent รุ่นที่ 20 3. นางสาวชลิตตา
มัธยมบุรุษ เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายทรัพย์สิน
ทางปัญญาและเจ้าหน้าที่ทรัพย์สินทางปัญญา
4. กองทุนวิจัยสถาบันฯ สนับสนุนเงิน
ค่าตอบแทนสาหรับบุคลากรที่ขอรับความ
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อจูงใจให้
บุคลากรสร้างสรรค์ผลงานไปพร้อมกับการ

หน ้าที่ 9 จาก 17

เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาด
ของ COVID-19 ทาให้การจัด
อบรมต่างๆ มีการเลื่อนออกไป ซึ่ง
ทางสานักฯ อยู่ระหว่างการ
พิจารณาการแนวทางการ
ดาเนินงานให้สอดคล้องกับ
ประกาศมาตรการการทางานใช้
ช่วงนี้

ระดับนโยบาย
ประมาณ 700,000 ประมาณ 271,000
รองอธิการบดีฝ่าย
วิจัยและนวัตกรรม
ระดับปฏิบัติการ
สานักบริหาร
งานวิจัยและ
นวัตกรรมพระจอม
เกล้าลาดกระบัง

หน่วยงาน

สานักบริหาร
งานวิจัยและ
นวัตกรรมพระ
จอมเกล้า
ลาดกระบัง/
ส่วนงานวิชาการ

ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง
(ความเสี่ยง)

Impact

ความเสี่ยง
(ด้าน)

จานวนงานวิจัย Academic ด้านกลยุทธ์
หรืองานออกแบบ
หรืองาน
สร้างสรรค์ หรือ
สิ่งประดิษฐ์ของ
อาจารย์ ที่ได้รับ
รางวัลระดับชาติ
หรือนานาชาติ ไม่
เป็นไปตาม
เป้าหมาย
ความเสี่ยง

เป้าหมายการบริการ
ความเสี่ยง

จานวนงานวิจัย ได้รับ
การตีพิมพ์หรือได้รับ
รางวัลไม่น้อยกว่า
1200 ชิ้น/ปี

ปัจจัยเสี่ยง
(สาเหตุ)

1. อาจารย์ และนักวิจัย
สร้างผลงานวิจัยไม่ค่อย
คานึงถึงการนาผลงานไป
ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง
2. อาจารย์ นักวิจัย เข้า
ไม่ถึงข้อมูลข่าวสารการ
จัดงานประกวดต่างๆ
3. งบประมาณสนับสนุน
เป็นค่าใช้จ่ายในการไป
นาเสนอผลงานวิจัย จัด
แสดงผลงานวิจัย
ประกวดผลงานไม่
เพียงพอ

กิจกรรมควบคุม

การ
ประเมินผล
การควบคุม

ผลการดาเนินการ
และระยะเวลา
ดาเนินการ

1. สนับสนุนให้นักวิจัย ยื่น O : ได้ผลแต่ยงั อยู่ระหว่าง
ข้อเสนอโครงการกับแหล่ง ไม่สมบูรณ์
ดาเนินการ
เงินทุนจากภายนอกเพื่อ
ผลิตผลงานวิจัยที่มี
คุณภาพ และต่อยอดสู่
ทรัพย์สินทางปัญญา สร้าง
ผลงานวิจัยที่สามารถ
นาไปใช้ประโยชน์และ
ก่อให้เกิดผลกระทบทาง
เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม
2. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ข่าวสารการจัดงาน
ประกวดผลงานวิจัย หรือ
การส่งผลงานวิชาการเพื่อ
การตีพิมพ์ต่างๆ ในเวที
ระดับชาติและนานาชาติ
ในช่องทางที่เข้าถึงได้
สะดวก รวดเร็ว
3. คัดเลือกผลงานที่มี
คุณภาพเข้าร่วมประกวด
ผลงานวิจัยในเวที
ระดับชาติและนานาชาติ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายสาหรับ
ปรับปรุงผลงานวิจัย
ค่าใช้จ่ายการเดินทางไป
แสดงผลงานวิจัยในงาน
นิทรรศการหรือการ
ประกวดต่างๆ และมีการ
โปรโมทเมื่อนักวิจัยได้นา

ผลการดาเนินการและระยะเวลาดาเนินการ
(รายละเอียดการดาเนินการ)

โอกาส, ผลกระทบ = ลาดับ โอกาส, ผลกระทบ = ลาดับ
ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)
ก่อนการจัดการ
หลังการจัดการ

ปีงบประมาณ 2563 ในระยะเวลา 6 เดือน มี
โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25
จานวนผลงานของอาจารย์ที่ได้รับรางวัลใน
(สูงมาก)
(สูงมาก)
ระดับชาติหรือนานาชาติแล้วทั้งหมด 58 รางวัล
โดยมีการดาเนินการ ดังนี้
1.สานักฯ มีการสนับสนุนให้นักวิจัยยื่นข้อเสนอ
กับแหล่งทุนภายนอก และสนับสนุนโครงการใน
รูปแบบ Matching Fund เพื่อให้ผลิตผลงานวิจัย
ที่คุณภาพและต่อยอดไปสู่ทรัพย์สินทางปัญญา
โดยมีการดาเนินการจะจัดโครงการอบรมเพื่อ
ส่งเสริมและให้ความรู้กับนักศึกษา คณาจารย์
และนักวิจัย ทาความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม
ให้เพิ่มมากขึ้น เช่น โครงการอบรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา, โครงการอบรม Research Cluster ,
โครงการอบรมบริการวิชาการ รวมไปถึงโครงการ
อบรมของ Startup ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมไป
แล้วบางส่วน แต่ขณะนี้อยู่ระหว่างการเลื่อนจัด
กิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ
COVID-19
2. สานักฯ มีการประชาสัมพันธ์ช่าวสาร
หลากหลายช่องทางมากขึ้น ทั้งมีการแจ้งในระบบ
E-office, E-mail, Line , Website และ
Facebook เพื่อให้ผู้รับบริการทุกกลุ่มเข้าถึง
ข่าวสารได้สะดวก รวดเร็วมากที่สุด
3. สานักฯ มีการดาเนินโครงการการแสดง
ผลงานวิจัยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ผลงานวิจัยของสถาบันฯ ถ่ายทอดและขยายผล
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสู่ผู้ใช้ประโยชน์ส่งเสริม
ให้เกิดความร่วมมือระหว่างนักวิจัยและหน่วยงาน

หน ้าที่ 10 จาก 17

ปัญหาและอุปสรรค / แนว
ทางแก้ไข

เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาด
ของ COVID-19 ทาให้การจัดงาน
นิทรรศการ งานจัดประกวด งาน
ประชุมวิชาการต่างๆถูกระงับ
และมีการเลื่อนออกไป ทาให้ไม่
สามารถดาเนินกิจกรรมได้ตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ/
E-mail/เบอร์
โทรศัพท์

หมายเหตุ
(งบประมาณ/
ค่าใช้จ่าย)

ระดับนโยบาย
ประมาณ
รองอธิการบดีฝ่าย 2,000,000
วิจัยและนวัตกรรม
ระดับปฏิบัติการ
สานักบริหาร
งานวิจัยและ
นวัตกรรมพระจอม
เกล้าลาดกระบัง

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
(ถ้าไม่มีให้ระบุว่าไม่ใช้
งบประมาณ)
ประมาณ 293,300

หน่วยงาน

สานักบริหาร
งานวิจัยและ
นวัตกรรมพระ
จอมเกล้า
ลาดกระบัง/
ส่วนงานวิชาการ

ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง
(ความเสี่ยง)

Impact

ความเสี่ยง
(ด้าน)

จานวนผลงานวิจัย Academic ด้านกลยุทธ์
ตีพิมพ์เผยแพร่
ระดับนานาชาติ
ต่อจานวนอาจารย์
ประจาและ
นักวิจัยประจาไม่
เป็นไปตาม
เป้าหมาย
ความเสี่ยง

เป้าหมายการบริการ
ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง
(สาเหตุ)

จานวนผลงานวิจัย
ตีพิมพ์เผยแพร่ระดับ
นานาชาติ ต่อจานวน
อาจารย์ประจาและ
นักวิจัยประจา ไม่น้อย
กว่า 1

1. อาจารย์ และนักวิจัย
สร้างผลงานวิจัยไม่ค่อย
คานึงถึงการนาผลงานไป
ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง
2. ระยะเวลาตั้งแต่
เริ่มทาวิจัยจนกระทั่ง
ได้รับการตีพิมพ์นั้นต้อง
ใช้เวลานาน โดยเฉพาะ
การตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับนานาชาติ
3. ปัญหาด้านภาษา
บุคลากรยัง ขาดความรู้
ทักษะ เรื่อง
ภาษาต่างประเทศ
4. ภาระงาน
นอกเหนือจากภารกิจ
ด้านงานวิจัยมากเกินไป

กิจกรรมควบคุม

การ
ประเมินผล
การควบคุม

ผลการดาเนินการ
และระยะเวลา
ดาเนินการ

1. ปรับปรุงระเบียบการ O : ได้ผลแต่ยงั อยู่ระหว่าง
ให้ทุนโดยให้ความสาคัญ ไม่สมบูรณ์
ดาเนินการ
กับความสาคัญของปัญหา
การวิจัย การทบทวน
วรรณกรรม และการ
นาไปใช้ประโยชน์
2. ปรับปรุงระบบติดตาม
ประเมินผลงานวิจัย
หลังจากได้รับทุนให้ผู้วิจัย
ส่งรายงานตามเวลาที่
กาหนด
3. บริการคลินิกวิจัย ให้
คาปรึกษาเกี่ยวกับการใช้
ภาษาอังกฤษเขียน
บทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการและ
การประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ สาหรับอาจารย์
นักวิจัยและนักศึกษา
4. ค่าสนับสนุนการตีพิมพ์
บทความวิจัยใน
วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ

ผลการดาเนินการและระยะเวลาดาเนินการ
(รายละเอียดการดาเนินการ)

โอกาส, ผลกระทบ = ลาดับ โอกาส, ผลกระทบ = ลาดับ
ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)
ก่อนการจัดการ
หลังการจัดการ

ปีงบประมาณ 2563 ในระยะเวลา 6 เดือน
โอกาส 4 ผลกระทบ 4 = 22 โอกาส 3 ผลกระทบ 4 = 18 จานวนผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ (สูงมาก)
(สูง)
ต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา
สัดส่วน 0.96 : 1 โดยมีการดาเนินการดังนี้
1.สานักฯ ได้ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขประกาศ
เพื่อสนับสนุนทุนวิจัยจานวน 4 ทุน เพื่อให้
ครอบคลุมทุกแหล่งทุนมากขึ้น โดยในปัจจุบันมี
ทั้งหมด 15 ทุนวิจัย โดยแยกเป็นประเภททุนวิจัย
เชิงวิชาการ จานวน 3 ทุน และประเภททุน
ส่งเสริมการวิจัยตามแผนยุทธศาสตร์สถาบัน
จานวน 12 ทุน รวมไปถึงมีการกาหนดเงื่อนไข
ผลผลิตงานวิจัยในหลายทุนเป็นการตีพิมพ์
ผลงานวิจัยในฐาน WoS , Scopus หรือฐานวิจัย
อื่นๆ ที่มีคุณภาพ
2. สานักฯ มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ทีมติดตาม
ให้ดาเนินการติดตามผู้รับทุนให้ส่งรายงาน และ
ผลผลิตตามกาหนดเวลา
3. สานักฯ มีให้บริการคลินิกวิจัย โดยมีการ
ดาเนินการจ้างบุคลากร 2 ท่าน เพื่อมาเป็นพี่เลี้ยง
ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการเขียนบทความวิจัย ทั้งที่
เป็นคนไทย และชาวต่างชาติโดยตรง เพื่อ
ช่วยเหลือให้คาปรึกษาและแนะนาเกี่ยวกับการทา
วิจัย ชี้แนะแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ระหว่างการทาวิจัย เพื่อให้ผู้วิจัยสามารถผลิตผล
งานที่มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4. สานักฯ มีการปรับปรุงประกาศการตีพิมพ์
บทความวิจัยให้มีคุณภาพ

หน ้าที่ 11 จาก 17

ปัญหาและอุปสรรค / แนว
ทางแก้ไข

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ/
E-mail/เบอร์
โทรศัพท์

หมายเหตุ
(งบประมาณ/
ค่าใช้จ่าย)

ระดับนโยบาย
ประมาณ
รองอธิการบดีฝ่าย 8,000,000
วิจัยและนวัตกรรม
ระดับปฏิบัติการ
สานักบริหาร
งานวิจัยและ
นวัตกรรมพระจอม
เกล้าลาดกระบัง

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
(ถ้าไม่มีให้ระบุว่าไม่ใช้
งบประมาณ)

หน่วยงาน

สานักบริหาร
งานวิจัยและ
นวัตกรรมพระ
จอมเกล้า
ลาดกระบัง/
ส่วนงานวิชาการ

ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง
(ความเสี่ยง)

Impact

ร้อยละของจานวน Social
โครงการบริการ
วิชาการที่แก้ไข
ปัญหาสังคมหรือ
สร้างความเข้มแข็ง
ให้สังคมไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายที่
กาหนด
ความเสี่ยง

ความเสี่ยง
(ด้าน)

ด้านกลยุทธ์

เป้าหมายการบริการ
ความเสี่ยง

ร้อยละของจานวน
โครงการบริการ
วิชาการที่แก้ไขปัญหา
สังคมหรือสร้างความ
เข้มแข็งให้สังคมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80

ปัจจัยเสี่ยง
(สาเหตุ)

1. บุคลากรของคณะ
ทั้งสายวิชาการ และ
สายสนับสนุนมีภาระ
งานต้องรับผิดชอบหลัก
ค่อนข้างมาก ทาให้ส่วน
ร่วมของบุคลากรทุก
ระดับในงานด้านบริการ
โดยโครงการต้องตอบ ทางวิขาการยังไม่เต็มที่
โจทย์เป้าหมายของ ยังขาดการบูรณาการ
SDG ด้านใดด้านหนึ่ง การบริการวิชาการเข้า
(รายละเอียดอยู่ใน
กับการเรียนการสอน
เกณฑ์ประเมินความ และงานวิจัยหรืองาน
เสี่ยง)
สร้างสรรค์

กิจกรรมควบคุม

การ
ประเมินผล
การควบคุม

ผลการดาเนินการ
และระยะเวลา
ดาเนินการ

1. ดาเนินการจัดโครงการ / : ได้ผลตามที่ อยู่ระหว่าง
ส่งเสริมงานบริการวิชาการ คาดหมาย
ดาเนินการ
เพื่อการบูรณาการ เพื่อให้
ความรู้ความเข้าใจและ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ให้บริการวิชาการ รวมถึง
การดาเนินงานต่างๆ ที่
ส่งเสริมสอดคล้องกับ
นโยบายภาครัฐและเอกชน
เพื่อตอบโจทย์ของรัฐบาล

ผลการดาเนินการและระยะเวลาดาเนินการ
(รายละเอียดการดาเนินการ)

โอกาส, ผลกระทบ = ลาดับ โอกาส, ผลกระทบ = ลาดับ
ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)
ก่อนการจัดการ
หลังการจัดการ

ปีงบประมาณ 2563 ในระยะเวลา 6 เดือน
โอกาส 4 ผลกระทบ 4 = 22 โอกาส 3 ผลกระทบ 4 = 18
จานวนโครงการที่แก้ไขปัญหาสังคมหรือสราง
(สูงมาก)
(สูง)
ความเข้มแข็งให้สังคม ร้อยละ 100
1. สานักฯ มีการวางแผนจัดโครงการส่งเสริมงาน
บริการวิชาการเพื่อการบูรณาการ เพื่อให้ความรู้
ความเข้าใจและขั้นตอนการดาเนินงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการให้บริการวิชาการ รวมถึงการ
ดาเนินงานต่างๆ ที่ส่งเสริมสอดคล้องกับนโยบาย
ภาครัฐและเอกชนเพื่อตอบโจทย์ของรัฐบาล แต่
ขณะนี้อยู่ระหว่างการเลื่อนกิจกรรมออกไปก่อน
เนื่องจากผลกระทบการระบาดของ COVID-19
2.สานักฯ มีกิจกรรมสนับสนุนเพื่อเร่งการนา
ผลงานวิจัยมาใช้ในแก้ปัญหาเร่งด่วนของประเทศ
เช่น ฝุ่น PM 2.5 , สถานการณ์ฉุกเฉินต้านภัย
ไวรัสโควิด-19 เป็นต้น และเปิดรับโจทย์จาก
หน่วยงานภาครัฐ อุตสาหกรรม เพื่อช่วยแก้ปัญหา
3.สานักฯ พัฒนาและส่งเสริมศูนย์ความเป็นเลิศฯ
ภายใต้ KMITL Reserch Cluster เพื่อสร้าง
เครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและ
เอกชน ในการพัฒนางานวิจัย และให้หารายได้จา
การให้บริการวิชาการในรูปแบบต่างๆ อย่างเป็น
รูปธรรม และส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยใน
สถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหา
และเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับ
ภาคอุตสาหกรรม เช่น Talent Mobility , ITAP

หน ้าที่ 12 จาก 17

ปัญหาและอุปสรรค / แนว
ทางแก้ไข

เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาด
ของ COVID-19 ทาให้การจัด
อบรมต่างๆ มีการเลื่อนออกไป ซึ่ง
ทางสานักฯ อยู่ระหว่างการ
พิจารณาการแนวทางการ
ดาเนินงานให้สอดคล้องกับ
ประกาศมาตรการการทางานใช้
ช่วงนี้

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ/
E-mail/เบอร์
โทรศัพท์

หมายเหตุ
(งบประมาณ/
ค่าใช้จ่าย)

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
(ถ้าไม่มีให้ระบุว่าไม่ใช้
งบประมาณ)

ระดับนโยบาย
ประมาณ 120,000 ยังไม่ได้ใช้งบประมาณ
รองอธิการบดีฝ่าย
วิจัยและนวัตกรรม
ระดับปฏิบัติการ
สานักบริหาร
งานวิจัยและ
นวัตกรรมพระจอม
เกล้าลาดกระบัง

หน่วยงาน

สานักบริหาร
งานวิจัยและ
นวัตกรรมพระ
จอมเกล้า
ลาดกระบัง/
ส่วนงานวิชาการ

ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง
(ความเสี่ยง)

Impact

ความเสี่ยง
(ด้าน)

จานวนรายได้จาก Industrial ด้านการเงิน
บริการวิชาการไม่
เป็นไปตาม
เป้าหมายที่กาหนด
ความเสี่ยง

เป้าหมายการบริการ
ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง
(สาเหตุ)

รายได้จากบริการ
1.ความร่วมมือของ
วิชาการไม่ต่ากว่า 600 ภาคอุตสาหกรรมยังไม่มี
ล้านบาท
ช่องทางที่หลากหลาย
2. อาจารย์ที่ทางาน
บริการวิชาการอยู่เดิม
เกษียณไป อาจารย์/
นักวิจัยรุ่นใหม่ ไม่ค่อยมี
ความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอก
3. บุคลากรของคณะ
ทั้งสายวิชาการ และ
สายสนับสนุนมีภาระ
งานต้องรับผิดชอบหลัก
ค่อนข้างมาก ทาให้ส่วน
ร่วมของบุคลากรทุก
ระดับในงานด้านบริการ
ทางวิขาการยังไม่เต็มที่

กิจกรรมควบคุม

การ
ประเมินผล
การควบคุม

ผลการดาเนินการ
และระยะเวลา
ดาเนินการ

1. เพิ่มความร่วมมือกับ O : ได้ผลแต่ยงั อยู่ระหว่าง
ภาคอุตสาหกรรม ใน
ไม่สมบูรณ์
ดาเนินการ
ช่องทางต่างๆ
2. นาเสนอผลงานวิจัย
ของอาจารย์ในงาน
นิทรรศการต่างๆ เพื่อเปิด
โอกาสให้ผู้ประกอบการ
หรือหน่วยงานภายนอกนา
ผลงานวิจัยไปต่อยอดเชิง
พาณิชย์
3. ดาเนินการจัดโครงการ
ส่งเสริมงานบริการวิชาการ
เพื่อการบูรณาการ เพื่อให้
ความรู้ความเข้าใจและ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ให้บริการวิชาการ รวมถึง
การดาเนินงานต่างๆ ที่
ส่งเสริมสอดคล้องกับ
นโยบายภาครัฐและเอกชน
เพื่อตอบโจทย์ของรัฐบาล

ผลการดาเนินการและระยะเวลาดาเนินการ
(รายละเอียดการดาเนินการ)

โอกาส, ผลกระทบ = ลาดับ โอกาส, ผลกระทบ = ลาดับ
ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)
ก่อนการจัดการ
หลังการจัดการ

ปีงบประมาณ 2563 ในระยะเวลา 6 เดือน มี
โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25
รายได้จากงานบริการวิชาการ 471.1532 ล้านบาท (สูงมาก)
(สูงมาก)
1. สานักฯ พัฒนาและส่งเสริมศูนย์ความเป็นเลิศฯ
ภายใต้ KMITL Reserch Cluster เพื่อสร้าง
เครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและ
เอกชน ในการพัฒนางานวิจัย และให้หารายได้จา
การให้บริการวิชาการในรูปแบบต่างๆ อย่างเป็น
รูปธรรม และส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยใน
สถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหา
และเพิ่มขีดความสามารถ
ในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม เช่น Talent
Mobility , ITAP
2. สานักฯ มีกิจกรรมสนับสนุนเพื่อเร่งการนา
ผลงานวิจัยมาใช้ในแก้ปัญหาเร่งด่วนของประเทศ
เช่น ฝุ่น PM 2.5 , สถานการณ์ฉุกเฉินต้านภัย
ไวรัสโควิด-19 เป็นต้น และเปิดโอกาสให้
ผู้ประกอบการหรือหน่วยงานภายนอกเพื่อช่วย
แก้ไขปัญหาหรือนาผลงานไปต่อยอดเชิงพาณิชย์
3. สานักฯ มีการวางแผนจัดโครงการส่งเสริมงาน
บริการวิชาการเพื่อการบูรณาการ เพื่อให้ความรู้
ความเข้าใจและขั้นตอนการดาเนินงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการให้บริการวิชาการ รวมถึงการ
ดาเนินงานต่างๆ ที่ส่งเสริมสอดคล้องกับนโยบาย
ภาครัฐและเอกชนเพื่อตอบโจทย์ของรัฐบาล แต่
ขณะนี้อยู่ระหว่างการเลื่อนกิจกรรมออกไปก่อน
เนื่องจากผลกระทบการระบาดของ COVID-19

หน ้าที่ 13 จาก 17

ปัญหาและอุปสรรค / แนว
ทางแก้ไข

เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาด
ของ COVID-19 ทาให้การจัด
อบรมต่างๆ มีการเลื่อนออกไป ซึ่ง
ทางสานักฯ อยู่ระหว่างการ
พิจารณาการแนวทางการ
ดาเนินงานให้สอดคล้องกับ
ประกาศมาตรการการทางานใช้
ช่วงนี้

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ/
E-mail/เบอร์
โทรศัพท์

หมายเหตุ
(งบประมาณ/
ค่าใช้จ่าย)

ระดับนโยบาย
ประมาณ
รองอธิการบดีฝ่าย 1,500,000
วิจัยและนวัตกรรม
ระดับปฏิบัติการ
สานักบริหาร
งานวิจัยและ
นวัตกรรมพระจอม
เกล้าลาดกระบัง

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
(ถ้าไม่มีให้ระบุว่าไม่ใช้
งบประมาณ)
ประมาณ 240,300.00

หน่วยงาน

สานักบริหาร
งานวิจัยและ
นวัตกรรมพระ
จอมเกล้า
ลาดกระบัง/
ส่วนงานวิชาการ

ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง
(ความเสี่ยง)

เงินสนับสนุน
งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์จาก
หน่วยงาน
ภายนอกต่อ
จานวนอาจารย์
ประจาไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายที่
กาหนด
ความเสี่ยง

Impact

ความเสี่ยง
(ด้าน)

เป้าหมายการบริการ
ความเสี่ยง

Academic ด้านการเงิน

เงินสนับสนุนงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์
จากหน่วยงาน
ภายนอกต่อจานวน
อาจารย์ประจาไม่ต่า
กว่า 250,000 บาท

ปัจจัยเสี่ยง
(สาเหตุ)

1. อาจารย์ นักวิจัย
นักศึกษา ทราบข่าวการ
เปิดรับข้อเสนองานวิจัย
จากแหล่งทุนภายนอก
ล่าช้า
2. ความร่วมมือกับ
ภาคอุตสาหกรรมยังไม่
เพียงพอ ทาให้เขียน
ข้อเสนอโครงการส่งไม่
ทันตามกาหนดการปิด
รับสมัคร
3. มีการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างหน่วยงานให้
ทุนวิจัย และโยบายการ
ให้ทุนของวิจัยประเทศมี
การปรับรูปใหม่

กิจกรรมควบคุม

การ
ประเมินผล
การควบคุม

ผลการดาเนินการ
และระยะเวลา
ดาเนินการ

1. จัดหาแหล่งเงินทุนจาก O : ได้ผลแต่ยงั อยู่ระหว่าง
ภายนอก ประชาสัมพันธ์ ไม่สมบูรณ์
ดาเนินการ
ทุนวิจัย ข้อมูลระบบแผน
และแนวทางการจัดสรร
งบประมาณในช่องทางที่
นักวิจัยสามารถเข้าถึง
ข่าวสารข้อมูลได้สะดวก
และรวดเร็วที่สุด
2. สนับสนุนนักวิจัยยื่น
ข้อเสนอโครงการใน
รูปแบบ Matching Fund
ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม
เพื่อเพิ่มความร่วมมือกับ
ภาคอุตสาหกรรม
3. และมีการเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงาน
แหล่งทุนวิจัยภายนอก
ผู้ประกอบการ เข้ามา
อบรม/บรรยายให้ความรู้
กับอาจารย์ นักวิจัยสถาบัน

ผลการดาเนินการและระยะเวลาดาเนินการ
(รายละเอียดการดาเนินการ)

โอกาส, ผลกระทบ = ลาดับ โอกาส, ผลกระทบ = ลาดับ
ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)
ก่อนการจัดการ
หลังการจัดการ

ปีงบประมาณ 2563 ในระยะเวลา 6 เดือน
โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สูงมาก)
(สูงมาก)
จากหน่วยงานภายนอกต่อจานวนอาจารย์จา
138,933 บาท
1.สานักฯ มีการสนับสนุนให้นักวิจัยยื่นข้อเสนอ
กับแหล่งทุนภายนอก และสนับสนุนโครงการใน
รูปแบบ Matching Fund เพื่อให้ผลิตผลงานวิจัย
ที่คุณภาพและต่อยอดไปสู่ทรัพย์สินทางปัญญา
2. สานักฯ พัฒนาและส่งเสริมศูนย์ความเป็นเลิศฯ
ภายใต้ KMITL Reserch Cluster เพื่อสร้าง
เครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและ
เอกชน ในการพัฒนางานวิจัย และให้หารายได้จา
การให้บริการวิชาการในรูปแบบต่างๆ อย่างเป็น
รูปธรรม
3. มีการดาเนินการจะจัดโครงการอบรมเพื่อ
ส่งเสริมและให้ความรู้กับนักศึกษา คณาจารย์
และนักวิจัย ทาความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม
ให้เพิ่มมากขึ้น เช่น โครงการอบรม Research
Cluster , โครงการอบรมการใช้โปรแกรมสาหรับ
งานวิจัย ,โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยต่างๆ
เป็นต้น

หน ้าที่ 14 จาก 17

ปัญหาและอุปสรรค / แนว
ทางแก้ไข

เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาด
ของ COVID-19 ทาให้การจัด
อบรมต่างๆ มีการเลื่อนออกไป ซึ่ง
ทางสานักฯ อยู่ระหว่างการ
พิจารณาการแนวทางการ
ดาเนินงานให้สอดคล้องกับ
ประกาศมาตรการการทางานใช้
ช่วงนี้

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ/
E-mail/เบอร์
โทรศัพท์

หมายเหตุ
(งบประมาณ/
ค่าใช้จ่าย)

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
(ถ้าไม่มีให้ระบุว่าไม่ใช้
งบประมาณ)

ระดับนโยบาย
ประมาณ 200,000 ประมาณ 120,000
รองอธิการบดีฝ่าย
วิจัยและนวัตกรรม
ระดับปฏิบัติการ
สานักบริหาร
งานวิจัยและ
นวัตกรรมพระจอม
เกล้าลาดกระบัง

หน่วยงาน

คณะ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง
(ความเสี่ยง)

Impact

ความเสี่ยง
(ด้าน)

รับนักศึกษาได้ต่า Education ด้านกลยุทธ์
กว่าแผนที่กาหนด
หลักสูตร
เทคโนโลยี
สารสนเทศทาง
ธุรกิจ (นานาชาติ)
รับได้ 43.33%
ของแผน
ปี 2562 แผนรับ
30 (มคอ.2) รับ 13
(ปี 2561 รับได้
33.33%)
(ปี 2560 รับได้
33.33%)

เป้าหมายการบริการ
ความเสี่ยง

รับนักศึกษาได้ไม่ต่า
กว่า 85% ของแผนที่
กาหนด (จากแผนรับ
ใน มคอ.2)

ปัจจัยเสี่ยง
(สาเหตุ)

1. ช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ยงั ไม่
เข้าถึงกลุ่มนักเรียน
เป้าหมาย เช่น โรงเรียน
นานาชาติ, โรงเรียน 2
ภาษา, โรงเรียน
นานาชาติในต่างจังหวัด
2. การเข้าถึงข้อมูล เช่น
ประกอบอาชีพใดบ้าง
การมีงานทา อัตรา
ค่าจ้าง/เงินเดือน
ตัวอย่างผู้ประสบ
ความสาเร็จ โอกาสใน
การศึกษาต่อและโอกาส
ในการเพิ่มประสบการณ์
เป็นต้น

กิจกรรมควบคุม

การ
ประเมินผล
การควบคุม

ผลการดาเนินการ
และระยะเวลา
ดาเนินการ

1. เพิ่มช่องทางการ
O : ได้ผลแต่ยงั อยู่ระหว่าง
ประชาสัมพันธ์ไปยัง
ไม่สมบูรณ์
ดาเนินการ
โรงเรียนนานาชาติ,
โรงเรียน 2 ภาษา และ
โรงเรียนนานาชาติใน
ต่างจังหวัด เช่น
- เพิ่มช่องทางการทา
Road Show โรงเรียนชั้น
นาที่มีหลักสูตรนานาชาติ
ในต่างจังหวัดมากขึ้น
- ส่งโปสเตอร์ / แผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์ไปยัง
โรงเรียนเป้าหมาย
- สื่อออนไลน์ เช่น
Facebook ของหลักสูตร
เพิ่มการโปรโมทในช่วง
ฤดูกาลรับเข้า TCAS
- กิจกรรมวิชาการและให้
ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร
2. ปรับปรุงเนื้อหาการ
ประชาสัมพันธ์และจัด
กิจกรรมเสริมการ
ประชาสัมพันธ์
- ผลงานนักศึกษา เช่น
ผลงานวิชาการและผลงาน
จากการประกวด
- ทุนการศึกษา
- หลักสูตรมีนักศึกษา
ต่างชาติเพิ่มขึ้น
- จุดเด่นของหลักสูตร

ผลการดาเนินการและระยะเวลาดาเนินการ
(รายละเอียดการดาเนินการ)

โอกาส, ผลกระทบ = ลาดับ โอกาส, ผลกระทบ = ลาดับ
ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)
ก่อนการจัดการ
หลังการจัดการ

กิจกรรมได้ดาเนินการ (รอบ 6 เดือน)
โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25
1.1 คณะได้จัดส่งแผ่นพับประชาสัมพันธ์ไปยัง
(สูงมาก)
(สูงมาก)
โรงเรียนเป้าหมายผ่านทางหน่วยงาน OIA ของ
ทางสถาบัน ไปยังโรงเรียนเป้าหมายในประเทศ
อินโดนีเซีย (ช่วงเดือน ม.ค.-ก.พ.63) และยัง
ประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนเป้าหมายต่างๆใน
ประเทศไทย โรงเรียนชั้นนาที่มีหลักสูตรนานาชาติ
ในกรุงเทพฯ
1.2 ได้ทาการประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อออนไลน์
เช่น Facebook ของคณะ ในเรื่องของหลักสูตร
BIT และเพิ่มการโปรโมทในช่วงฤดูกาลรับเข้า
TCAS ในเว็บไซต์ของคณะ
1.3 ได้มีการจัดกิจกรรมวิชาการและให้ความรู้
เกี่ยวกับหลักสูตร ตามแผนตารางจัดกิจกรรมของ
หลักสูตร BIT
1.4 ผลงานนักศึกษา เช่น ผลงานวิชาการและ
ผลงานจากการประกวด
1.5 คณะให้ทุนการศึกษา สาหรับนักศึกษาเข้าใหม่
จานวน 2 ทุน ประจาปีการศึกษา 2563 ได้มี
ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของคณะ
1.6 หลักสูตรมีนักศึกษาต่างชาติเพิ่มขึ้น ปี 2563
รอบที่ 1 รับนักศึกษาต่างชาติ (ชาวจีน) จานวน 1
คน จากข้อมูลงานบริการการศึกษา และรอบที่ 3
(มีจานวนผู้มาสมัคร 50 คน)
กิจกรรมยังไม่ดาเนินการ (รอบ 6 เดือน)
1. เพิ่มช่องทางการทา Road Show โรงเรียนชั้น
นาที่มีหลักสูตรนานาชาติในต่างจังหวัดมากขึ้น
ในปี 2563 ยังไม่ได้ดาเนินการ เนื่องจากมีหลาย
สาเหตุและหลายปัจจัยยังไม่ได้ดาเนินการจัด

หน ้าที่ 15 จาก 17

ปัญหาและอุปสรรค / แนว
ทางแก้ไข

แผนการรับนักศึกษาหลักสูตร BIT
ตามที่กาหนดใน ปี 2563
คณะได้ปรับแผนการรับนักศึกษา
ปีการศึกษา 2563-2568 ของ
หลักสูตร BIT
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
ธุรกิจ (นานาชาติ) เป็นจานวน 20
คน ทั้งนี้
ได้ผ่านการพิจารณาความคุ้มทุน
ของหลักสูตรแล้ว
ตามระบบ TCAS ปีการศึกษา
2563 เปิดรับสมัครนักศึกษา
รอบที่ 1 รับได้ 3 คน เป็น
ชาวต่างชาติ จานวน 1 คน เปิดรับ
10 คนตามกาหนดของแผน
รอบที่ 3 เปิดรับ 10 คน (รับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 17-27 เม.ย. 63) มี
จานวนผู้มาสมัคร 50 คน
รอบที่ 5 ยังไม่ได้กาหนดวันที่
ประกาศรับสมัคร

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ/
E-mail/เบอร์
โทรศัพท์
ระดับนโยบาย
รองอธิการบดี
อาวุโสฝ่ายบริหาร
วิชาการ/รอง
อธิการบดีฝ่าย
วิชาการและ
ต่างประเทศ
ระดับปฏิบัติการ
คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ

หมายเหตุ
(งบประมาณ/
ค่าใช้จ่าย)

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
(ถ้าไม่มีให้ระบุว่าไม่ใช้
งบประมาณ)

งบประมาณ/
ไม่ใช้งบประมาณ
ค่าใช้จ่าย ประมาณ
200,000 บาท

หน่วยงาน

คณะ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง
(ความเสี่ยง)

ผลการเบิกจ่ายงบ ลงทุนไม่เป็นไป
ตามแผน

Impact

ความเสี่ยง
(ด้าน)

ด้านการ
ปฏิบัติงาน

ความเสี่ยง

คณะ
ผลการเบิกจ่ายงบ สถาปัตยกรรม ลงทุนไม่เป็นไป
ศาสตร์
ตามแผน

ด้านการ
ปฏิบัติงาน

ความเสี่ยง

เป้าหมายการบริการ
ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง
(สาเหตุ)

กิจกรรมควบคุม

การ
ประเมินผล
การควบคุม

ผลการดาเนินการ
และระยะเวลา
ดาเนินการ

ผลการเบิกจ่ายงบ
1. การจัดชื้อจัดจ้างล่าช้า
ลงทุนเป็นไปตามแผน 2. ผู้รับจ้างไม่สามารถ
100%
ปฏิบัติงานได้ตามสัญญา
3 ครุภัณฑ์ที่ได้รับการ
อนุมัติจากแผนแล้ว
พบว่าจาเป็นต้อง
ปรับเปลี่ยน Spec มีผล
ต่อการนาข้อมูลเข้า
ระบบจัดซื้อ ทาให้ต้อง
เลื่อนการทาสัญญา
ออกไป

1. ควบคุมการจัดชื้อจัด O : ได้ผลแต่ยงั อยู่ระหว่าง
จ้างให้เป็นไปตามแผนที่ ไม่สมบูรณ์
ดาเนินการ
กาหนด
2. มีมาตรการควบคุม
ผู้รับเหมาก่อสร้างให้
ปฏิบัติตามสัญญา
- ให้มีการกาหนดแผนการ
ส่งข้อกาหนดครุภัณฑ์ เป็น
3 ช่วง ได้แก่ การส่งเพื่อ
ขออนุมัติ การส่งปรับปรุง
พร้อมสาหรับการจัดซื้อ
และกรณีที่ปรับปรุง
เพิ่มเติมได้โดยไม่กระทบ
กรอบระยะเวลาการจัดซื้อ
ให้เป็นไปตามแผน โดยทา
ความเข้าใจกับผู้ที่
เกี่ยวข้องถึงความจาเป็น
และการส่งข้อกาหนด
ครุภัณฑ์ 2 ช่วงแรกให้
เป็นไปตามแผนโดย
เคร่งครัด
- มีการชี้แจงให้ผู้รับเหมา
รับทราบถึงกาหนดการ
ดาเนินการ-กิจกรรมของ
คณะฯ ที่อาจส่งผลต่อการ
ดาเนินการของผู้รับเหมา
ตั้งแต่การประชุมนัดแรก
เพื่อให้ผู้รับเหมาวาง
แผนการทางานให้
เพื่อไม่ดใชืห้้อจัด O : ได้ผลแต่ยงั ดาเนินการแล้วเสร็จ
ผลการเบิกจ่ายงบ
1. การจัดชื้อจัดจ้างล่าช้า เหมาะสม
1. ควบคุมการจั
ลงทุนเป็นไปตามแผน 2. ผู้รับจ้างไม่สามารถ จ้างให้เป็นไปตามแผนที่ ไม่สมบูรณ์
100%
ปฏิบัติงานได้ตามสัญญา กาหนด
2. มีมาตรการควบคุม
ผู้รับเหมาก่อสร้างให้
ปฏิบัติตามสัญญา

ผลการดาเนินการและระยะเวลาดาเนินการ
(รายละเอียดการดาเนินการ)

โอกาส, ผลกระทบ = ลาดับ โอกาส, ผลกระทบ = ลาดับ
ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)
ก่อนการจัดการ
หลังการจัดการ

กิจกรรมได้ดาเนินการ (รอบ 6 เดือน)
โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25
1. รายการครุภัณฑ์จะมีการทาแผนจัดซื้อทุก
(สูงมาก)
(สูงมาก)
รายการ สาเหตุที่ทาให้การจัดซื้อล่าช้าเนื่องจาก
1.1 มีการปรับ แก้ เพิ่ม รายละเอียดจากเจ้าของ
ครุภัณฑ์ 1.2 ขั้นตอนในการขอราคาจากบริษัท
ต้องใช้เวลานาน 1.3 สถาบันมีการมอบอานาจ
คณะในการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์วงเงินไม่
เกิน 200,000 บาท ซึ่งถ้าเกินวงเงินที่สถาบันมอบ
อานาจ เกิน 200,000 บาท จะต้องจัดทาเอกสาร
ส่งต่อให้ทางสถาบันอนุมัติดาเนินการทุกขั้นตอน
ซึ่งต้องใช้เวลาในการดาเนินการ

ปัญหาและอุปสรรค / แนว
ทางแก้ไข

ครุภัณฑ์ที่ได้รับการอนุมัติจากแผน
แล้ว พบว่าจาเป็นต้องปรับเปลี่ยน
Spec มีผลต่อการนาข้อมูลเข้า
ระบบจัดซื้อ ทาให้ต้องเลื่อนการ
ทาสัญญาออกไป

กิจกรรมยังไม่ได้ดาเนินการ (รอบ 6 เดือน)
1. ควบคุมการจัดชื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนที่
กาหนด
-ไม่ควรมีการแก้ไขรายละเอียดคุณสมบัติและ
รูปแบบรายการ
-ส่งเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างให้กับ
สานักงานพัสดุ โดยเร็วหลังจากได้รับงบประมาณ
แผ่นดิน (งบลงทุน-รายการหมวดที่ดินสิ่งก่อสร้าง
และงบดาเนินงานค่าใช้สอยค่าซ่อมบารุง (MA) ที่
มีวงเงินเกิน 200,000.-บาท ไม่ได้อยู่ในรายการ
มอบอานาจของคณบดี)
2. มีมาตรการควบคุมผู้รับเหมาก่อสร้างให้ปฏิบัติ
ตามสัญญา
-เป็นหน้าที่ของคณกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้
ควบคุมงาน ในการกากับดูและให้การก่อสร้าง
ดาเนินไปตามสัญญา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการ
ว่า สามารถดาเนินการตามห่วงเวลาที่กาหนดได้
หรื
ไม่ าเนิ
สาหรั
บมาตรการที
่อยู่แล้วคือ "ค่าปรับ" โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 โอกาส 2 ผลกระทบ 3 = 12 ซึ่งมีขั้นตอนการบริหารสัญญาซึ่งมี
มีกอารด
นงานเป็
นไปตามแผน
(สูงมาก)
(ปานกลาง)
การติดตามผู้ประกอบการให้
ดาเนินการตามเงือนไขของสัญญา
ซื้อขาย

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ/
E-mail/เบอร์
โทรศัพท์

หมายเหตุ
(งบประมาณ/
ค่าใช้จ่าย)

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
(ถ้าไม่มีให้ระบุว่าไม่ใช้
งบประมาณ)

ระดับนโยบาย
รองอธิการบดี
อาวุโสฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรและ
บริการ

ไม่ใช้งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

ไม่มีค่าใช้จ่าย

ไม่ใช้งบประมาณ

ไม่มีค่าใช้จ่ายใน
การดาเนินการ

ไม่มีค่าใช้จ่าย

ระดับปฏิบัติการ
คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ระดับนโยบาย
รองอธิการบดี
อาวุโสฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรและ
บริการ
ระดับปฏิบัติการ
คณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์

สานักงาน
บริหาร
ทรัพยากร
กายภาพและ
สิ่งแวดล้อม

ผลการเบิกจ่ายงบ ลงทุนไม่เป็นไป
ตามแผน
ความเสี่ยง

ด้านการ
ปฏิบัติงาน

ผลการเบิกจ่ายงบ
1. การจัดชื้อจัดจ้าง
ลงทุนเป็นไปตามแผน ล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน
100%
2. ผูร้ ับจ้างไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้ตามสัญญา

1. ควบคุมการจัดชื้อจัด
จ้างให้เป็นไปตามแผนที่
กาหนด
2. มีมาตรการควบคุม
ผู้รับเหมาก่อสร้างให้
ปฏิบัติตามสัญญา

O : ได้ผลแต่ยงั อยู่ระหว่าง
ไม่สมบูรณ์
ดาเนินการ

สถาบันส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับเหมาเข้าปฏิบัติงาน
และมีบริษัทที่ปรึกษาคอยให้คาแนะนา ในการ
ดาเนินการตามแผนงานแต่ละงวด

หน ้าที่ 16 จาก 17

โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 โอกาส 1 ผลกระทบ 3 = 11 ผู้รับเหมาส่งงวดงานล่าช้า ไม่ตรง
(สูงมาก)
(ปานกลาง)
ตามแผนที่กาหนด / สถาบันได้มี
การเร่งรัดผู้รับเหมาให้ปฏิบัติงาน
ตามแผนการแบ่งงวดงาน โดยจัด
ให้มีผู้ควบคุมของสถาบันเข้า
ตรวจสอบการดาเนินงานของ
ผู้รับเหมา

ระดับนโยบาย
รองอธิการบดี
อาวุโสฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรและ
บริการ
ระดับปฏิบัติการ
สานักงานบริหาร
ทรัพยากรกายภาพ
และสิ่งแวดล้อม

หน่วยงาน

ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง
(ความเสี่ยง)

สานักงานพัสดุ ผลการเบิกจ่ายงบ ลงทุนไม่เป็นไป
ตามแผน
ความเสี่ยง

Impact

ความเสี่ยง
(ด้าน)

ด้านการ
ปฏิบัติงาน

เป้าหมายการบริการ
ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง
(สาเหตุ)

ผลการเบิกจ่ายงบ
1. รายละเอียดขอบเขต
ลงทุนเป็นไปตามแผน ของงาน (TOR) ล่าช้า
100%
2. ผู้รับจ้างปฎิบัติงานไม่
เป็นไปตามกาหนด
ระยะเวลาของสัญญา

กิจกรรมควบคุม

การ
ประเมินผล
การควบคุม

ผลการดาเนินการ
และระยะเวลา
ดาเนินการ

1. มีมาตราการเร่งรัดการ O : ได้ผลแต่ยงั อยู่ระหว่าง
กาหนดรายละเอียด
ไม่สมบูรณ์
ดาเนินการ
ขอบเขตของงาน (TOR)
ให้เป็นไปตามแผนจัดซื้อ
จัดจ้าง
2. มีมาตรการควบคุมผู้
รับจ้างให้ปฏิบัติตามสัญญา

ผลการดาเนินการและระยะเวลาดาเนินการ
(รายละเอียดการดาเนินการ)

โอกาส, ผลกระทบ = ลาดับ โอกาส, ผลกระทบ = ลาดับ
ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)
ก่อนการจัดการ
หลังการจัดการ

1.จัดทาหนังสือเพื่อเร่งรัดการกาหนดรายละเอียด โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 โอกาส 1 ผลกระทบ 3 = 11
ขอบเขตของงาน (TOR)
(สูงมาก)
(ปานกลาง)
2.มีหนังสือเร่งรัดให้ผู้รับจ้างส่งมอบงาน เพื่อให้
เป็นไปตามกาหนดระยะเวลาของสัญญา

หน ้าที่ 17 จาก 17

ปัญหาและอุปสรรค / แนว
ทางแก้ไข

1.หน่วยงานยังไม่มีความรู้ ความ
เข้าใจในการกาหนดรายละเอียด
ขอบเขตของงาน (TOR)
2.ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนด
ในสัญญา อาจเกิดจากปัจจัยอื่น ๆ
เช่น มีการสั่งหยุดงานฉุกเฉิน ,
สภาพอากาศ , แบบรูปของงานไม่
ชัดเจน

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ/
E-mail/เบอร์
โทรศัพท์

หมายเหตุ
(งบประมาณ/
ค่าใช้จ่าย)

ระดับนโยบาย
รองอธิการบดี
อาวุโสฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรและ
บริการ

ไม่ใช้งบประมาณ

ระดับปฏิบัติการ
สานักงานพัสดุ

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
(ถ้าไม่มีให้ระบุว่าไม่ใช้
งบประมาณ)

