หน่วยงาน

ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง
(ความเสี่ยง)

สำนักงำน ผลประโยชน์ทับซ้อน ใน
พัสดุ/ทุก กำรจัดชื้อ จัดจ้ำง
ส่วนงำน
ควบคุมภายใน

คณะศิลป รำยงำนผลกำรปฏิบัตงิ ำน
ศำสตร์ ไม่ตรงตำมระยะเวลำที่
กำหนด

Impact

-

-

ความเสี่ยง เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง
(ด้าน)

ด้ำนกำร
ปฏิบัตงิ ำน

ด้ำนกำร
ปฏิบัตงิ ำน

ควบคุมภายใน

สำนัก
รำยงำนผลกำรปฏิบัตงิ ำน
หอสมุดกล ไม่ตรงตำมระยะเวลำที่
ำง
กำหนด

-

ด้ำนกำร
ปฏิบัตงิ ำน

ควบคุมภายใน

1. กำรกำหนดรำยละเอียดเพื่อเอื้อ
1. สถำบันสูญเสียผลประโยชน์
โอกำส 1 ผลกระทบ 1 ควบคุม
ประโยชน์ให้แก่เครือญำติ พวกพ้องของ 2. ภำพลักษณ์ชื่อเสียงของสถำบัน = 1 (ต่ำ)
ตนเอง
เสื่อมเสีย
2. กำหนดรำยละเอียดเพื่อรับผลตอบแทน
จำกผู้ประกอบกำร

-

ด้ำนกำร
ปฏิบัตงิ ำน

ERM 01-04
รายละเอียด/แนวทางจัดการความ
เสี่ยง

การ
การควบคุมที่
ควบคุมที่ มีอยู่แล้ว
มีอยู่แล้ว ได้ผลหรือไม่

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ/E-mail/
เบอร์โทรศัพท์

หมายเหตุ
(โครงการ/
งบประมาณ/
ค่าใช้จ่าย)

1. แต่งตั้งคณะกรรมกำร/กรรมกำรใน
กำรกำหนดรำยละเอียด
(1.วงเงินเกิน 100,000.- บำท แต่งตั้ง
ในรูปแบบกรรมกำรกำหนดรำคำกลำง)
(2.วงเงิน 100,000.- บำทขึ้นไป แต่งตั้ง
ในรูปแบบคณะกรรมกำรกำหนด
รำยละเอียด)
2.จัดทำแบบฟอร์มให้กรรมกำรยืนยัน
ควำมโปร่งใสในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
3.ทำเอกสำรยืนยันจำก
คณะกรรมกำร/หน่วยงำนร่ำงขอบเขต
งำนหรือรำยละเอียด ในกำรรับฟัง
ควำมคิดเห็น วงเงินตั้งแต่ 500,000.บำท (ตำมข้อ 45 (1))

ระดับนโยบาย
ไม่ใช้งบประมำณ
รองอธิกำรบดีอำวุโสฝ่ำย
บริหำรทรัพยำกรและ
บริกำร/รองอธิกำรบดี
ฝ่ำยทรัพยำกรกำยภำพ
และสิ่งแวดล้อม

มีกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัตงิ ำน 1. บุคคลำกรใหม่ไม่ได้รับกำรถ่ำยทอดองค์ กำรรวบรวมข้อมูลในภำพรวมของ โอกำส 3 ผลกระทบ 3 ควบคุม
ไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป ควำมรู้ในเรื่องของกำรรำยงำนผล
ส่วนงำน และสถำบันมีควำมล่ำช้ำ = 13 (ปำนกลำง)
2. ผู้บริหำรหน่วยงำนขำดกำรติดตำม
1. รำยงำนผลกำรเบิกจ่ำย (งบ เร่งรัด ผลกำรปฏิบัตงิ ำน
ลงทุน) เงินงบประมำณ
2. รำยงำนผลกำรปฏิบัตงิ ำน
ตำมแผนปฏิบัตกิ ำร

1. หน่วยงำนได้มีกำรชี้แจง/ถ่ำยทอด
ควำมรู้ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ
รับทรำบข้อมูลในกำรรำยงำนผล
2. ผู้บริหำรหน่วยงำนมีกำรกำกับ
ติดตำม เร่งรัด ผลกำรปฏิบัตงิ ำน

ระดับนโยบาย
ไม่ใช้งบประมำณ
รองอธิกำรบดีฝ่ำยแผนงำน

มีกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัตงิ ำน 1. ขำดผู้รับผิดชอบในกำรรำยงำนผล
ไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

1. หน่วยงำนมีกำรมอบหมำย
ผู้รับผิดชอบในกำรรำยงำนผล
2. ผู้บริหำรหน่วยงำนมีกำรกำกับ
ติดตำม เร่งรัด ผลกำรปฏิบัตงิ ำน

ระดับนโยบาย
ไม่ใช้งบประมำณ
รองอธิกำรบดีฝ่ำยแผนงำน

หน่วยงำนได้มีกำรชี้แจง และอธิบำย
ถึงควำมจำเป็นในกำรจัดเก็บข้อมูลเพื่อ
ใช้ในกำรรำยงำนผล ให้แก่บุคลำกร
ทรำบ

ระดับนโยบาย
ไม่ใช้งบประมำณ
รองอธิกำรบดีฝ่ำยแผนงำน

กำรรวบรวมข้อมูลในภำพรวมของ โอกำส 3 ผลกระทบ 3 ควบคุม
ส่วนงำน และสถำบันมีควำมล่ำช้ำ = 13 (ปำนกลำง)

1. รำยงำนผลกำรเบิกจ่ำย (งบ
ลงทุน) เงินงบประมำณ
2. รำยงำนผลกำรปฏิบัตงิ ำน
ตำมแผนปฏิบัตกิ ำร

ควบคุมภายใน

สำนักงำน รำยงำนผลกำรปฏิบัตงิ ำน
นิตกิ ำร ไม่ตรงตำมระยะเวลำที่
กำหนด

ไม่มีกำรร้องเรียนกำร
ปฏิบัตงิ ำน/กำรบริกำร

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ปัจจัยเสี่ยง
รายละเอียดความสูญเสีย
โอกาส, ผลกระทบ = วิธีจัดการ
(สาเหตุ)
/ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
ลาดับความเสี่ยง
ความเสี่ยง
(ระดับความเสี่ยง)

มีกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัตงิ ำน บุคลำกรบำงคนอำจยังไม่เข้ำใจในกำรเก็บ กำรรวบรวมข้อมูลในภำพรวมของ โอกำส 3 ผลกระทบ 3 ควบคุม
ไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป ข้อมูลต่ำง ๆ เพื่อใช้ในกำรรำยงำนผลกำร สถำบันมีควำมล่ำช้ำ
= 13 (ปำนกลำง)
ปฏิบัตงิ ำน ทำให้กำรรวบรวมและ
1. รำยงำนผลกำรเบิกจ่ำย (งบ วิเครำะห์ข้อมูลเพื่อกำรรำยงำนต้องใช้
ลงทุน) เงินงบประมำณ
เวลำนำน
2. รำยงำนผลกำรปฏิบัตงิ ำน
ตำมแผนปฏิบัตกิ ำร

หน ้าที่ 1 จาก 24

ระดับปฏิบัติการ
สำนักงำนพัสดุ/ทุกส่วน
งำน

ระดับปฏิบัติการ
คณะศิลปศำสตร์

ระดับปฏิบัติการ
สำนักหอสมุดกลำง

ระดับปฏิบัติการ
สำนักงำนนิตกิ ำร

หน่วยงาน

ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง
(ความเสี่ยง)

คณะ
รำยงำนผลกำรปฏิบัตงิ ำน
วิทยำศำสต ไม่ตรงตำมระยะเวลำที่
ร์
กำหนด

Impact

-

ความเสี่ยง เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง
(ด้าน)

ด้ำนกำร
ปฏิบัตงิ ำน

ควบคุมภายใน

สำนัก
รำยงำนผลกำรปฏิบัตงิ ำน
บริกำร
ไม่ตรงตำมระยะเวลำที่
คอมพิวเตอ กำหนด
ร์
ควบคุมภายใน

-

สำนักงำน รำยงำนผลกำรปฏิบัตงิ ำน
คลัง
ไม่ตรงตำมระยะเวลำที่
กำหนด

-

ด้ำนกำร
ปฏิบัตงิ ำน

ด้ำนกำร
ปฏิบัตงิ ำน

ควบคุมภายใน

คณะ
รำยงำนผลกำรปฏิบัตงิ ำน
อุตสำหกรร ไม่ตรงตำมระยะเวลำที่
มเกษตร กำหนด
ควบคุมภายใน

-

ด้ำนกำร
ปฏิบัตงิ ำน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ปัจจัยเสี่ยง
รายละเอียดความสูญเสีย
โอกาส, ผลกระทบ = วิธีจัดการ
(สาเหตุ)
/ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
ลาดับความเสี่ยง
ความเสี่ยง
(ระดับความเสี่ยง)

ERM 01-04
รายละเอียด/แนวทางจัดการความ
เสี่ยง

การ
การควบคุมที่
ควบคุมที่ มีอยู่แล้ว
มีอยู่แล้ว ได้ผลหรือไม่

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ/E-mail/
เบอร์โทรศัพท์

หมายเหตุ
(โครงการ/
งบประมาณ/
ค่าใช้จ่าย)

มีกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัตงิ ำน 1. ผู้รับผิดชอบโครงกำรไม่เร่งรัดในกำร กำรรวบรวมข้อมูลในภำพรวมของ โอกำส 3 ผลกระทบ 3 ควบคุม
ไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป ติดตำมรำยงำนผลกำรปฏิบัตงิ ำนภำย
ส่วนงำน และสถำบันมีควำมล่ำช้ำ = 13 (ปำนกลำง)
ในระยะเวลำที่กำหนด
1. รำยงำนผลกำรเบิกจ่ำย (งบ 2. ขำดระบบในกำรติดตำมรำยงำนผลกำร
ลงทุน) เงินงบประมำณ
ปฏิบัตงิ ำน
2. รำยงำนผลกำรปฏิบัตงิ ำน
ตำมแผนปฏิบัตกิ ำร

1. มีกำรกำหนดกรอบเวลำที่ชัดเจนใน
กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัตงิ ำน (ภำยใน
7 วันหลังจัดโครงกำร)
2. ปรับปรุงระบบกำรกำกับ กำร
ติดตำม และกำรรำยงำนผลกำร
ปฏิบัตงิ ำน ให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

ระดับนโยบาย
ไม่ใช้งบประมำณ
รองอธิกำรบดีฝ่ำยแผนงำน

มีกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัตงิ ำน มีกำรปรับปรุงบุคลำกรภำยใน หน่วยงำน กำรรวบรวมข้อมูลในภำพรวมของ โอกำส 3 ผลกระทบ 3 ควบคุม
ไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป บุคลำกรที่ดแู ลด้ำนกำรรำยงำนผลมีกำร ส่วนงำน และสถำบันมีควำมล่ำช้ำ = 13 (ปำนกลำง)
โยกย้ำยทำให้ขำดควำมต่อเนื่องในกำร
1. รำยงำนผลกำรเบิกจ่ำย (งบ ปฏิบัตงิ ำน
ลงทุน) เงินงบประมำณ
2. รำยงำนผลกำรปฏิบัตงิ ำน
ตำมแผนปฏิบัตกิ ำร

1. หน่วยงำนมีกำรมอบหมำย
ผู้รับผิดชอบในกำรรำยงำนผลภำยหลัง
จำกปรับปรุงโครงสร้ำงหน่วยงำนแล้ว
2. กำหนดให้ฝ่ำยต่ำงๆ รำยงำนผลกำร
เบิกจ่ำย (งบกำรลงทุน) เงิน
งบประมำณ และรำยงำนผลกำร
ปฏิบัตงิ ำนตำมแผนกำรปฏิบัตงิ ำนใน
กำรประชุมรำยสัปดำห์

ระดับนโยบาย
ไม่ใช้งบประมำณ
รองอธิกำรบดีฝ่ำยแผนงำน

มีกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัตงิ ำน 1. ขำดผู้รับผิดชอบในกำรรำยงำนผล
กำรรวบรวมข้อมูลในภำพรวมของ โอกำส 3 ผลกระทบ 3 ควบคุม
ไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 2. บุคคลำกรใหม่ไม่ได้รับกำรถ่ำยทอดองค์ ส่วนงำน และสถำบันมีควำมล่ำช้ำ = 13 (ปำนกลำง)
ควำมรู้ในเรื่องของกำรรำยงำนผล
1. รำยงำนผลกำรเบิกจ่ำย (งบ 3. ผู้บริหำรหน่วยงำนขำดกำรติดตำม
ลงทุน) เงินงบประมำณ
เร่งรัด ผลกำรปฏิบัตงิ ำน
2. รำยงำนผลกำรปฏิบัตงิ ำน
ตำมแผนปฏิบัตกิ ำร

1. หน่วยงำนมีกำรมอบหมำย
ผู้รับผิดชอบในกำรรำยงำนผล
2. หน่วยงำนได้มีกำรชี้แจง/ถ่ำยทอด
ควำมรู้ให้แก่เจ้ำหน้ำ่ผู
ที่ ้รับผิดชอบ
รับทรำบข้อมูลในกำรรำยงำนผล
3. ผู้บริหำรหน่วยงำนมีกำรกำกับ
ติดตำม เร่งรัด ผลกำรปฏิบัตงิ ำน

ระดับนโยบาย
ไม่ใช้งบประมำณ
รองอธิกำรบดีฝ่ำยแผนงำน

มีกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัตงิ ำน 1. ขำดผู้รับผิดชอบในกำรรำยงำนผล
ไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 2. เจ้ำหน้ำที่ไม่ได้รับกำรถ่ำยทอดองค์
ควำมรู้ในเรื่องของกำรรำยงำนผล
1. รำยงำนผลกำรเบิกจ่ำย (งบ 3. ผู้บริหำรหน่วยงำนขำดกำรติดตำม
ลงทุน) เงินงบประมำณ
เร่งรัด ผลกำรปฏิบัตงิ ำน
2. รำยงำนผลกำรปฏิบัตงิ ำน
ตำมแผนปฏิบัตกิ ำร

1. หน่วยงำนมีกำรมอบหมำย
ผู้รับผิดชอบในกำรรำยงำนผล
2. หน่วยงำนได้มีกำรชี้แจง/ถ่ำยทอด
ควำมรู้ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ
รับทรำบข้อมูลในกำรรำยงำนผล
3. ผู้บริหำรหน่วยงำนมีกำรกำกับ
ติดตำม เร่งรัด ผลกำรปฏิบัตงิ ำน

ระดับนโยบาย
ไม่ใช้งบประมำณ
รองอธิกำรบดีฝ่ำยแผนงำน

กำรรวบรวมข้อมูลในภำพรวมของ โอกำส 3 ผลกระทบ 3 ควบคุม
ส่วนงำน และสถำบันมีควำมล่ำช้ำ = 13 (ปำนกลำง)

หน ้าที่ 2 จาก 24

ระดับปฏิบัติการ
คณะวิทยำศำสตร์

ระดับปฏิบัติการ
สำนักบริกำรคอมพิวเตอร์

ระดับปฏิบัติการ
สำนักงำนคลัง

ระดับปฏิบัติการ
คณะอุตสำหกรรมเกษตร

หน่วยงาน

ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง
(ความเสี่ยง)

คณะ
รำยงำนผลกำรปฏิบัตงิ ำน
เทคโนโลยี ไม่ตรงตำมระยะเวลำที่
สำรสนเทศ กำหนด

Impact

-

ความเสี่ยง เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง
(ด้าน)

ด้ำนกำร
ปฏิบัตงิ ำน

ควบคุมภายใน

สำนัก
รำยงำนผลกำรปฏิบัตงิ ำน
ทะเบียน ไม่ตรงตำมระยะเวลำที่
และ
กำหนด
ประมวลผล
ควบคุมภายใน

-

ด้ำนกำร
ปฏิบัตงิ ำน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ปัจจัยเสี่ยง
รายละเอียดความสูญเสีย
โอกาส, ผลกระทบ = วิธีจัดการ
(สาเหตุ)
/ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
ลาดับความเสี่ยง
ความเสี่ยง
(ระดับความเสี่ยง)

ERM 01-04
รายละเอียด/แนวทางจัดการความ
เสี่ยง

การ
การควบคุมที่
ควบคุมที่ มีอยู่แล้ว
มีอยู่แล้ว ได้ผลหรือไม่

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ/E-mail/
เบอร์โทรศัพท์

หมายเหตุ
(โครงการ/
งบประมาณ/
ค่าใช้จ่าย)

มีกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัตงิ ำน 1. ขำดผู้รับผิดชอบในกำรรำยงำนผล
กำรรวบรวมข้อมูลในภำพรวมของ โอกำส 3 ผลกระทบ 3 ควบคุม
ไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 2. บุคคลำกรใหม่ไม่ได้รับกำรถ่ำยทอดองค์ ส่วนงำน และสถำบันมีควำมล่ำช้ำ = 13 (ปำนกลำง)
ควำมรู้ในเรื่องของกำรรำยงำนผล
1. รำยงำนผลกำรเบิกจ่ำย (งบ 3. ผู้บริหำรหน่วยงำนขำดกำรติดตำม
ลงทุน) เงินงบประมำณ
เร่งรัด ผลกำรปฏิบัตงิ ำน
2. รำยงำนผลกำรปฏิบัตงิ ำน
ตำมแผนปฏิบัตกิ ำร

1. หน่วยงำนมีกำรมอบหมำย
ผู้รับผิดชอบในกำรรำยงำนผล
2. หน่วยงำนได้มีกำรชี้แจง/ถ่ำยทอด
ควำมรู้ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ
รับทรำบข้อมูลในกำรรำยงำนผล
3. ผู้บริหำรหน่วยงำนมีกำรกำกับ
ติดตำม เร่งรัด ผลกำรปฏิบัตงิ ำน
4. ทำควำมเข้ำใจกับบุคลำกร ทั้งที่มี
หน้ำที่รำยงำนตัวชี้วัด และที่ไม่ได้มี
หน้ำที่ดงั กล่ำว ให้ทรำบถึงควำม
แตกต่ำงของภำระงำนที่ได้รับ
มอบหมำยตำมหน้ำที่ ควำมสำคัญของ
กำรรำยงำนตัวชี้วัด ควำมตระหนักใน
กำรร่วมกันช่วยเหลือและรับผิดชอบ
ของบุคลำกรทุกคน ต่อกำรรำยงำน
ตัวชี้วัด
5. ขอควำมร่วมมือ ให้ผู้รับผิดชอบ
รำยงำนผลกำรดำเนินกำรให้ตรงตำม
ระยะเวลำที่กำหนด ให้บุคลำกรอื่น ๆ
ให้กำรช่วยเหลือในด้ำนต่ำง ๆ ที่จะ
เป็นประโยชน์ทำให้สำมำรถรำยงำน
ผลได้ตำมกำหนด และมีกำรจูงใจให้ทำ
กำรรำยงำนผลตรงตำมระยะเวลำที่
กำหนด เช่น กำรให้รำงวัลในรูปแบบ
ใดรูปแบบหนึ่ง

ระดับนโยบาย
ไม่ใช้งบประมำณ
รองอธิกำรบดีฝ่ำยแผนงำน

มีกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัตงิ ำน 1. กำรจ้ำงคุณสมบัตเิ ฉพำะ ควำมสำมำรถ กำรรวบรวมข้อมูลในภำพรวมของ โอกำส 3 ผลกระทบ 3 ควบคุม
ไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป ผู้ประกอบกำร ทำให้เกิดควำมล่ำช้ำ ใน ส่วนงำน และสถำบันมีควำมล่ำช้ำ = 13 (ปำนกลำง)
กำรหำผู้ประกอบ กำรจัดจ้ำงล่ำช้ำ
1. รำยงำนผลกำรเบิกจ่ำย (งบ 2. กำรสรรหำ ผู้ประกอบกำรต้องมีควำม
ลงทุน) เงินงบประมำณ
น่ำเชื่อถือ หำยำก เนื่องจำกเป็นงำน
2. รำยงำนผลกำรปฏิบัตงิ ำน
เฉพำะด้ำน ไม่สำมำรถเปิดเผยได้ ไม่ตรง
ตำมแผนปฏิบัตกิ ำร
ตำมคุณสมบัตทิ ี่ตอ้ งกำร
3. TOR ล่ำช้ำ เนื่องจำกไม่มีผู้เชี่ยวชำญใน
กำรกำหนดคุณสมบัติTOR จึงทำให้ทุก
ขั้นตอนดำเนินกำรต่อไม่ได้
4. ระบบสำรสนเทศเดิมมีควำมซับซ้อน
บำรุงรักษำยำก
5. ระเบียบข้อบังคับและควำมต้องกำร
ของผู้ใช้งำนมีกำรเปลี่ยนแปลง

1. ผู้บริหำรหน่วยงำนมีกำรกำกับ
ติดตำม เร่งรัด ผลกำรปฏิบัตงิ ำน
2. ผู้ปฏิบัตงิ ำนรำยงำนผลกำร
ปฏิบัตงิ ำนตำมแผนปฏิบัตกิ ำรต่อที่
ประชุมในหน่วยงำน
3. เพิ่มผู้รับผิดชอบ/คณะทำงำน/
ผู้บริหำรดูแลรับผิดชอบระบบ
สำรสนเทศ ในกำรจัดทำ TOR
4. เสนอให้สถำบันจัดตั้งหน่วยงำน
พัฒนำระบบสำรสนเทศใหม่ เนื่องจำก
ต้องกำรควำมต่อเนื่องและกำรรักษำ
ควำมปลอดภัยของระบบ
5. เสนอให้มีกำรจัดจ้ำงผู้จัดกำร
โครงกำรด้ำนระบบสำรสนเทศ

ระดับนโยบาย
ไม่ใช้งบประมำณ
รองอธิกำรบดีฝ่ำยแผนงำน

หน ้าที่ 3 จาก 24

ระดับปฏิบัติการ
คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ

ระดับปฏิบัติการ
สำนักทะเบียนและ
ประมวลผล

หน่วยงาน

ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง
(ความเสี่ยง)

คณะ
รำยงำนผลกำรปฏิบัตงิ ำน
วิศวกรรมศ ไม่ตรงตำมระยะเวลำที่
ำสตร์
กำหนด

Impact

-

ความเสี่ยง เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง
(ด้าน)

ด้ำนกำร
ปฏิบัตงิ ำน

ควบคุมภายใน

สำนักงำน รำยงำนผลกำรปฏิบัตงิ ำน
บริหำร ไม่ตรงตำมระยะเวลำที่
ทรัพยำกร กำหนด
บุคคล
ควบคุมภายใน

-

คณะครุ
ศำสตร์
อุตสำหกรร
มและ
เทคโนโลยี

-

รำยงำนผลกำรปฏิบัตงิ ำน
ไม่ตรงตำมระยะเวลำที่
กำหนด
ควบคุมภายใน

ด้ำนกำร
ปฏิบัตงิ ำน

ด้ำนกำร
ปฏิบัตงิ ำน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ปัจจัยเสี่ยง
รายละเอียดความสูญเสีย
โอกาส, ผลกระทบ = วิธีจัดการ
(สาเหตุ)
/ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
ลาดับความเสี่ยง
ความเสี่ยง
(ระดับความเสี่ยง)

มีกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัตงิ ำน 1. ขำดผู้รับผิดชอบในกำรรำยงำนผล
ไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 2. บุคลำกรใหม่ไม่ได้รับกำรถ่ำยทอดองค์
ควำมรู้ในเรื่องของกำรรำยงำนผล
1. รำยงำนผลกำรเบิกจ่ำย (งบ 3. ผู้บริหำรหน่วยงำนขำดกำรติดตำม
ลงทุน) เงินงบประมำณ
เร่งรัด ผลกำรปฏิบัตงิ ำน
2. รำยงำนผลกำรปฏิบัตงิ ำน
ตำมแผนปฏิบัตกิ ำร

กำรรวบรวมข้อมูลในภำพรวมของ โอกำส 3 ผลกระทบ 3 ควบคุม
ส่วนงำน และสถำบันมีควำมล่ำช้ำ = 13 (ปำนกลำง)

ERM 01-04
รายละเอียด/แนวทางจัดการความ
เสี่ยง

การ
การควบคุมที่
ควบคุมที่ มีอยู่แล้ว
มีอยู่แล้ว ได้ผลหรือไม่

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ/E-mail/
เบอร์โทรศัพท์

หมายเหตุ
(โครงการ/
งบประมาณ/
ค่าใช้จ่าย)

1. หน่วยงำนมีกำรมอบหมำย
ผู้รับผิดชอบในกำรรำยงำนผล
2. หน่วยงำนได้มีกำรชี้แจง/ถ่ำยทอด
ควำมรู้ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ
รับทรำบข้อมูลในกำรรำยงำนผล
3. ผู้บริหำรหน่วยงำนมีกำรกำกับ
ติดตำม เร่งรัด ผลกำรปฏิบัตงิ ำน

ระดับนโยบาย
ไม่ใช้งบประมำณ
รองอธิกำรบดีฝ่ำยแผนงำน

มีกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัตงิ ำน 1. ขำดผู้รับผิดชอบในกำรรำยงำนผลกำร กำรรวบรวมข้อมูลในภำพรวมของ โอกำส 3 ผลกระทบ 3 ควบคุม
ไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป ปฏิบัตงิ ำน
ส่วนงำน เป็นไปตำมข้อกำหนด
= 13 (ปำนกลำง)
2. บุคคลำกรใหม่ไม่ได้รับกำรถ่ำยทอดองค์
1. รำยงำนผลกำรเบิกจ่ำย (งบ ควำมรู้ในเรื่องของกำรรำยงำนผล
ลงทุน) เงินงบประมำณ
3. ผู้บริหำรหน่วยงำนขำดกำรติดตำม
2. รำยงำนผลกำรปฏิบัตงิ ำน
เร่งรัด ผลกำรปฏิบัตงิ ำน
ตำมแผนปฏิบัตกิ ำร

1. หน่วยงำนมีกำรมอบหมำย
ผู้รับผิดชอบในกำรรำยงำนผลกำร
ปฏิบัตงิ ำน
2. หน่วยงำนได้มีกำรชี้แจง/ถ่ำยทอด
ควำมรู้ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ/
ผู้ปฏิบัตงิ ำนใหม่ รับทรำบข้อมูลในกำร
รำยงำนผล
3. ผู้บริหำรหน่วยงำนมีกำรกำกับ
ติดตำม เร่งรัด ผลกำรปฏิบัตงิ ำน 4. มี
กำรดำเนินกำรเรื่องกำรรำยงำนผล
ปฏิบัตงิ ำน ทุก 6 เดือน

ระดับนโยบาย
ไม่ใช้งบประมำณ
รองอธิกำรบดีฝ่ำยแผนงำน

มีกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัตงิ ำน 1. รำยงำนผลกำรเบิกจ่ำย (งบลงทุน) เงิน
ไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป งบประมำณ :
ได้รับแผนจัดซื้อจัดจ้ำงที่ไม่มีระยะเวลำที่
1. รำยงำนผลกำรเบิกจ่ำย (งบ ชัดเจน มีกำรปรับแก้ไข
ลงทุน) เงินงบประมำณ
2. รำยงำนผลกำรปฏิบัตงิ ำน
ตำมแผนปฏิบัตกิ ำร
2. รำยงำนผลกำรปฏิบัตงิ ำนตำม
แผนปฏิบัตกิ ำร :
ผู้รับผิดชอบโครงกำรส่งรำยงำนสรุปผล
โครงกำรส่งไม่ตรงตำมกำหนดระยะเวลำ

1. รำยงำนผลกำรเบิกจ่ำย (งบลงทุน)
เงินงบประมำณ :
1.1 ทำงคณะฯ มีกำรควบคุมและ
รำยงำนควำมคืบหน้ำผลกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงทุกวันที่ 25 ของทุกเดือนโดยไม่
เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป
1.2 ส่วนยุทธศำสตร์ควรกำหนดกรอบ
ระยะเวลำในกำรขออนุมัตริ ำยกำร
แผนที่ชัดเจน

ระดับนโยบาย
ไม่ใช้งบประมำณ
รองอธิกำรบดีฝ่ำยแผนงำน

1. รำยงำนผลกำรเบิกจ่ำย (งบ
โอกำส 3 ผลกระทบ 3 ควบคุม
ลงทุน) เงินงบประมำณ :
= 13 (ปำนกลำง)
กำรรำยงำนผลไม่สำมำรถ
ดำเนินกำรได้ทันตำมระยะเวลำที่
กำหนด
2. รำยงำนผลกำรปฏิบัตงิ ำนตำม
แผนปฏิบัตกิ ำร :
กำรรวบรวมข้อมูลในภำพรวมของ
ส่วนงำน และสถำบันมีควำมล่ำช้ำ

2. รำยงำนผลกำรปฏิบัตงิ ำนตำม
แผนปฏิบัตกิ ำร :
2.1 หน่วยงำนมีกำรมอบหมำย
ผู้รับผิดชอบในกำรรำยงำนผล
2.2 ผู้บริหำรหน่วยงำนมีกำรกำกับ
ติดตำม เร่งรัด ผลกำรปฏิบัตงิ ำน

หน ้าที่ 4 จาก 24

ระดับปฏิบัติการ
คณะวิศวกรรมศำสตร์

ระดับปฏิบัติการ
สำนักงำนบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล

ระดับปฏิบัติการ
คณะครุศำสตร์
อุตสำหกรรมและ
เทคโนโลยี

หน่วยงาน

ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง
(ความเสี่ยง)

คณะกำร รำยงำนผลกำรปฏิบัตงิ ำน
บริหำร ไม่ตรงตำมระยะเวลำที่
และจัดกำร กำหนด

Impact

-

ความเสี่ยง เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง
(ด้าน)

ด้ำนกำร
ปฏิบัตงิ ำน

ควบคุมภายใน

คณะ
รำยงำนผลกำรปฏิบัตงิ ำน
สถำปัตยกร ไม่ตรงตำมระยะเวลำที่
รมศำสตร์ กำหนด

-

ด้ำนกำร
ปฏิบัตงิ ำน

ควบคุมภายใน

วิทยำเขต รำยงำนผลกำรปฏิบัตงิ ำน
ชุมพร
ไม่ตรงตำมระยะเวลำที่
เขตรอุดม กำหนด
ศักดิ์
ควบคุมภายใน

-

ด้ำนกำร
ปฏิบัตงิ ำน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ปัจจัยเสี่ยง
รายละเอียดความสูญเสีย
โอกาส, ผลกระทบ = วิธีจัดการ
(สาเหตุ)
/ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
ลาดับความเสี่ยง
ความเสี่ยง
(ระดับความเสี่ยง)

ERM 01-04
รายละเอียด/แนวทางจัดการความ
เสี่ยง

การ
การควบคุมที่
ควบคุมที่ มีอยู่แล้ว
มีอยู่แล้ว ได้ผลหรือไม่

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ/E-mail/
เบอร์โทรศัพท์

หมายเหตุ
(โครงการ/
งบประมาณ/
ค่าใช้จ่าย)

มีกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัตงิ ำน 1. ขำดผู้รับผิดชอบในกำรรำยงำนผล
กำรรวบรวมข้อมูลในภำพรวมของ โอกำส 3 ผลกระทบ 3 ควบคุม
ไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 2. บุคคลำกรใหม่ไม่ได้รับกำรถ่ำยทอดองค์ ส่วนงำน และสถำบันมีควำมล่ำช้ำ = 13 (ปำนกลำง)
ควำมรู้ในเรื่องของกำรรำยงำนผล
1. รำยงำนผลกำรเบิกจ่ำย (งบ 3. ผู้บริหำรหน่วยงำนขำดกำรติดตำม
ลงทุน) เงินงบประมำณ
เร่งรัด ผลกำรปฏิบัตงิ ำน
2. รำยงำนผลกำรปฏิบัตงิ ำน
ตำมแผนปฏิบัตกิ ำร

1. มอบหมำยผู้รับผิดชอบแต่ละ
ภำควิชำและหลักสูตรให้ชัดเจน
2. มีกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ (KM)
หรืออบรมควำมรู้ให้กับบุคลำกรใหม่ใน
เรื่องกำรปฏิบัตงิ ำน
3. ผู้บริหำรกำหนด Time line ในกำร
ติดตำมกำรรำยงำนผลทุก ๆ เดือน
เพื่อกำกับติดตำมผลกำรปฏิบัตงิ ำน

ระดับนโยบาย
ไม่ใช้งบประมำณ
รองอธิกำรบดีฝ่ำยแผนงำน

มีกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัตงิ ำน 1. ขำดระบบติดตำมและจัดกำรข้อมูล
ไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป IOT/MIS
2. ขำดมำตรกำรแรงจูงใจในกำรนำเข้ำ
1. รำยงำนผลกำรเบิกจ่ำย (งบ ข้อมูลให้
ลงทุน) เงินงบประมำณ
อำจำรย์รำยงำนผลกำรดำเนินงำน
2. รำยงำนผลกำรปฏิบัตงิ ำน
3. กำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนล้ำช้ำ
ตำมแผนปฏิบัตกิ ำร

1.จัดทำระบบติดตำมและจัดกำรข้อมูล
IOT/MIS
2.บุคลำกรพัฒนำศักยภำพในกำรใช้
ระบบติดตำม
3.หน่วยงำนได้มีกำรชี้แจง/ถ่ำยทอด
ควำมรู้ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ
รับทรำบข้อมูลในกำรรำยงำนผล
4.กำหนดมำตรกำร สร้ำงแรงจูงใจให้
อำจำรย์ในกำรสร้ำงสรรค์และรำยงำน
ผลกำรดำเนินงำน
5.กำหนดใหมีกำรรำยงำนผลกำร
ดำเนินงำนทุกเดือน และนำผลกำร
ดำเนินงำนเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำร
ประจำส่วนงำนเป็นรำยไตรมำส
6.พิจำรณำหำแนวทำงในกำรพัฒนำ
และปรับปรุงกำรดำเนินงำนอย่ำง
ต่อเนื่องรวมถึงมำตรกำรเพื่อบังคับใช้
ในกรณีที่ไม่รำยงำนผลกำรดำเนินงำน
ตำมกำหนด

ระดับนโยบาย
100,000 บำท
รองอธิกำรบดีฝ่ำยแผนงำน

1. หน่วยงำนมีกำรมอบหมำย
ผู้รับผิดชอบในกำรรำยงำนผล
2. หน่วยงำนได้มีกำรชี้แจง/ถ่ำยทอด
ควำมรู้ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ
รับทรำบข้อมูลในกำรรำยงำนผล
3. ผู้บริหำรหน่วยงำนมีกำรกำกับ
ติดตำม เร่งรัด ผลกำรปฏิบัตงิ ำน

ระดับนโยบาย
ไม่ใช้งบประมำณ
รองอธิกำรบดีฝ่ำยแผนงำน

กำรรวบรวมข้อมูลในภำพรวมของ โอกำส 3 ผลกระทบ 3 ควบคุม
ส่วนงำน และสถำบันมีควำมล่ำช้ำ = 13 (ปำนกลำง)

มีกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัตงิ ำน 1. ขำดผู้รับผิดชอบในกำรรำยงำนผล
กำรรวบรวมข้อมูลในภำพรวมของ โอกำส 3 ผลกระทบ 3 ควบคุม
ไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 2. บุคคลำกรใหม่ไม่ได้รับกำรถ่ำยทอดองค์ ส่วนงำน และสถำบันมีควำมล่ำช้ำ = 13 (ปำนกลำง)
ควำมรู้ในเรื่องของกำรรำยงำนผล
1. รำยงำนผลกำรเบิกจ่ำย (งบ 3. ผู้บริหำรหน่วยงำนขำดกำรติดตำม
ลงทุน) เงินงบประมำณ
เร่งรัด ผลกำรปฏิบัตงิ ำน
2. รำยงำนผลกำรปฏิบัตงิ ำน
ตำมแผนปฏิบัตกิ ำร

หน ้าที่ 5 จาก 24

ระดับปฏิบัติการ
คณะกำรบริหำรและ
จัดกำร

ระดับปฏิบัติการ
คณะสถำปัตยกรรมศำตร์

ระดับปฏิบัติการ
วิทยำเขตชุมพรเขตรอุดม
ศักดิ์

หน่วยงาน

ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง
(ความเสี่ยง)

Impact

สำนัก
บริหำร
งำนวิจัย
และ
นวัตกรรม
พระจอม
เกล้ำ
ลำดกระบัง

รำยงำนผลกำรปฏิบัตงิ ำน
ไม่ตรงตำมระยะเวลำที่
กำหนด

-

วิทยำลัย
นำโน
เทคโนโลยี
พระจอม
เกล้ำ
ลำดกระบัง

รำยงำนผลกำรปฏิบัตงิ ำน
ไม่ตรงตำมระยะเวลำที่
กำหนด

ความเสี่ยง เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง
(ด้าน)

ด้ำนกำร
ปฏิบัตงิ ำน

ควบคุมภายใน

-

ด้ำนกำร
ปฏิบัตงิ ำน

ควบคุมภายใน

วิทยำลัย รำยงำนผลกำรปฏิบัตงิ ำน
อุตสำหกรร ไม่ตรงตำมระยะเวลำที่
มกำรบิน กำหนด
นำนำชำติ
ควบคุมภายใน

-

สำนักงำน รำยงำนผลกำรปฏิบัตงิ ำน
บริหำรงำน ไม่ตรงตำมระยะเวลำที่
ทั่วไปและ กำหนด
ประชำสัมพั
นธ์
ควบคุมภายใน

-

ด้ำนกำร
ปฏิบัตงิ ำน

ด้ำนกำร
ปฏิบัตงิ ำน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ปัจจัยเสี่ยง
รายละเอียดความสูญเสีย
โอกาส, ผลกระทบ = วิธีจัดการ
(สาเหตุ)
/ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
ลาดับความเสี่ยง
ความเสี่ยง
(ระดับความเสี่ยง)

ERM 01-04
รายละเอียด/แนวทางจัดการความ
เสี่ยง

การ
การควบคุมที่
ควบคุมที่ มีอยู่แล้ว
มีอยู่แล้ว ได้ผลหรือไม่

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ/E-mail/
เบอร์โทรศัพท์

หมายเหตุ
(โครงการ/
งบประมาณ/
ค่าใช้จ่าย)

มีกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัตงิ ำน 1. ขำดผู้รับผิดชอบในกำรรำยงำนผล
กำรรวบรวมข้อมูลในภำพรวมของ โอกำส 3 ผลกระทบ 3 ควบคุม
ไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 2. บุคคลำกรใหม่ไม่ได้รับกำรถ่ำยทอดองค์ ส่วนงำน และสถำบันมีควำมล่ำช้ำ = 13 (ปำนกลำง)
ควำมรู้ในเรื่องของกำรรำยงำนผล
1. รำยงำนผลกำรเบิกจ่ำย (งบ 3. ผู้บริหำรหน่วยงำนขำดกำรติดตำม
ลงทุน) เงินงบประมำณ
เร่งรัด ผลกำรปฏิบัตงิ ำน
2. รำยงำนผลกำรปฏิบัตงิ ำน
ตำมแผนปฏิบัตกิ ำร

1. หน่วยงำนมีกำรมอบหมำย
ผู้รับผิดชอบในกำรรำยงำนผล
2. หน่วยงำนได้มีกำรชี้แจง/ถ่ำยทอด
ควำมรู้ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ
รับทรำบข้อมูลในกำรรำยงำนผล
3. ผู้บริหำรหน่วยงำนมีกำรกำกับ
ติดตำม เร่งรัด ผลกำรปฏิบัตงิ ำน

ระดับนโยบาย
ไม่ใช้งบประมำณ
รองอธิกำรบดีฝ่ำยแผนงำน

มีกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัตงิ ำน 1. ขำดผู้รับผิดชอบในกำรรำยงำนผล
กำรรวบรวมข้อมูลในภำพรวมของ โอกำส 3 ผลกระทบ 3 ควบคุม
ไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 2. บุคคลำกรใหม่ไม่ได้รับกำรถ่ำยทอดองค์ ส่วนงำน และสถำบันมีควำมล่ำช้ำ = 13 (ปำนกลำง)
ควำมรู้ในเรื่องของกำรรำยงำนผล
1. รำยงำนผลกำรเบิกจ่ำย (งบ 3. ผู้บริหำรหน่วยงำนขำดกำรติดตำม
ลงทุน) เงินงบประมำณ
เร่งรัด ผลกำรปฏิบัตงิ ำน
2. รำยงำนผลกำรปฏิบัตงิ ำน
ตำมแผนปฏิบัตกิ ำร

1. หน่วยงำนมีกำรมอบหมำย
ผู้รับผิดชอบในกำรรำยงำนผล
2. หน่วยงำนได้มีกำรชี้แจง/ถ่ำยทอด
ควำมรู้ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ
รับทรำบข้อมูลในกำรรำยงำนผล
3. ผู้บริหำรหน่วยงำนมีกำรกำกับ
ติดตำม เร่งรัด ผลกำรปฏิบัตงิ ำน

ระดับนโยบาย
ไม่ใช้งบประมำณ
รองอธิกำรบดีฝ่ำยแผนงำน

มีกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัตงิ ำน 1. ขำดผู้รับผิดชอบในกำรรำยงำนผล
กำรรวบรวมข้อมูลในภำพรวมของ โอกำส 3 ผลกระทบ 3 ควบคุม
ไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 2. บุคคลำกรใหม่ไม่ได้รับกำรถ่ำยทอดองค์ ส่วนงำน และสถำบันมีควำมล่ำช้ำ = 13 (ปำนกลำง)
ควำมรู้ในเรื่องของกำรรำยงำนผล
1. รำยงำนผลกำรเบิกจ่ำย (งบ 3. ผู้บริหำรหน่วยงำนขำดกำรติดตำม
ลงทุน) เงินงบประมำณ
เร่งรัด ผลกำรปฏิบัตงิ ำน
2. รำยงำนผลกำรปฏิบัตงิ ำน
ตำมแผนปฏิบัตกิ ำร

1. หน่วยงำนมีกำรมอบหมำย
ผู้รับผิดชอบในกำรรำยงำนผล
2. หน่วยงำนได้มีกำรชี้แจง/ถ่ำยทอด
ควำมรู้ให้แก่เจ้ำหน้ำ่ผู
ที่ ้รับผิดชอบ
รับทรำบข้อมูลในกำรรำยงำนผล
3. ผู้บริหำรหน่วยงำนมีกำรกำกับ
ติดตำม เร่งรัด ผลกำรปฏิบัตงิ ำน

ระดับนโยบาย
ไม่ใช้งบประมำณ
รองอธิกำรบดีฝ่ำยแผนงำน

มีกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัตงิ ำน 1. บุคคลำกรใหม่ไม่ได้รับกำรถ่ำยทอดองค์ กำรรวบรวมข้อมูลในภำพรวมของ โอกำส 3 ผลกระทบ 3 ควบคุม
ไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป ควำมรู้ในเรื่องของกำรรำยงำนผล
ส่วนงำน และสถำบันมีควำมล่ำช้ำ = 13 (ปำนกลำง)
2. ขำดกำรติดตำมเร่งรัด ผลกำรปฏิบัตงิ ำน
1. รำยงำนผลกำรเบิกจ่ำย (งบ
ลงทุน) เงินงบประมำณ
2. รำยงำนผลกำรปฏิบัตงิ ำน
ตำมแผนปฏิบัตกิ ำร

1. หน่วยงำนได้มีกำรชี้แจง/ถ่ำยทอด
ควำมรู้ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ
รับทรำบข้อมูลในกำรรำยงำนผล
2.หน่วยงำนมีกำรกำกับ ติดตำม เร่งรัด
ผลกำรปฏิบัตงิ ำน

ระดับนโยบาย
ไม่ใช้งบประมำณ
รองอธิกำรบดีฝ่ำยแผนงำน

หน ้าที่ 6 จาก 24

ระดับปฏิบัติการ
สำนักบริหำรงำนวิจัย
และนวัตกรรมพระจอม
เกล้ำลำดกระบัง

ระดับปฏิบัติการ
วิทยำลัยนำโนเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ำลำดกระบัง

ระดับปฏิบัติการ
วิทยำลัยอุตสำหกรรม
กำรบินนำนำชำติ

ระดับปฏิบัติการ
สำนักงำนบริหำรงำน
ทั่วไปและประชำสัมพันธ์

หน่วยงาน

ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง
(ความเสี่ยง)

Impact

วิทยำลัย รำยงำนผลกำรปฏิบัตงิ ำน
นวัตกรรม ไม่ตรงตำมระยะเวลำที่
กำรผลิต กำหนด
ขั้นสูง
ควบคุมภายใน

-

สำนักงำน รำยงำนผลกำรปฏิบัตงิ ำน
สภำสถำบัน ไม่ตรงตำมระยะเวลำที่
กำหนด

-

ความเสี่ยง เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง
(ด้าน)

ด้ำนกำร
ปฏิบัตงิ ำน

ด้ำนกำร
ปฏิบัตงิ ำน

ควบคุมภายใน

สำนักวิชำ รำยงำนผลกำรปฏิบัตงิ ำน
ศึกษำทั่วไป ไม่ตรงตำมระยะเวลำที่
กำหนด

-

ด้ำนกำร
ปฏิบัตงิ ำน

ควบคุมภายใน

คณะ
รำยงำนผลกำรปฏิบัตงิ ำน
เทคโนโลยี ไม่ตรงตำมระยะเวลำที่
กำรเกษตร กำหนด

-

ด้ำนกำร
ปฏิบัตงิ ำน

ควบคุมภายใน

สำนักงำน รำยงำนผลกำรปฏิบัตงิ ำน
บริหำร ไม่ตรงตำมระยะเวลำที่
ยุทธศำสตร์ กำหนด
ควบคุมภายใน

-

ด้ำนกำร
ปฏิบัตงิ ำน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ปัจจัยเสี่ยง
รายละเอียดความสูญเสีย
โอกาส, ผลกระทบ = วิธีจัดการ
(สาเหตุ)
/ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
ลาดับความเสี่ยง
ความเสี่ยง
(ระดับความเสี่ยง)

ERM 01-04
รายละเอียด/แนวทางจัดการความ
เสี่ยง

การ
การควบคุมที่
ควบคุมที่ มีอยู่แล้ว
มีอยู่แล้ว ได้ผลหรือไม่

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ/E-mail/
เบอร์โทรศัพท์

หมายเหตุ
(โครงการ/
งบประมาณ/
ค่าใช้จ่าย)

มีกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัตงิ ำน 1. ขำดผู้รับผิดชอบในกำรรำยงำนผล
1. กำรรวบรวมข้อมูลในภำพรวม โอกำส 3 ผลกระทบ 3 ควบคุม
ไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 2. บุคคลำกรใหม่ไม่ได้รับกำรถ่ำยทอดองค์ ของส่วนงำน และสถำบันมีควำม = 13 (ปำนกลำง)
ควำมรู้ในเรื่องของกำรรำยงำนผล
ล่ำช้ำ
1. รำยงำนผลกำรเบิกจ่ำย (งบ 3. ผู้บริหำรหน่วยงำนขำดกำรติดตำม
ลงทุน) เงินงบประมำณ
เร่งรัด ผลกำรปฏิบัตงิ ำน
2. รำยงำนผลกำรปฏิบัตงิ ำน
ตำมแผนปฏิบัตกิ ำร

1. หน่วยงำนมีกำรมอบหมำย
ผู้รับผิดชอบในกำรรำยงำนผล
2. หน่วยงำนได้มีกำรชี้แจง/ถ่ำยทอด
ควำมรู้ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ
รับทรำบข้อมูลในกำรรำยงำนผล
3. กำหนดระยะเวลำส่งข้อมูลชัดเจน
4. ผู้บริหำรหน่วยงำนมีกำรกำกับ
ติดตำม เร่งรัด ผลกำรปฏิบัตงิ ำน

ระดับนโยบาย
ไม่ใช้งบประมำณ
รองอธิกำรบดีฝ่ำยแผนงำน

มีกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัตงิ ำน ผู้รับผิดชอบในกำรรำยงำนผลของแต่ละ
ไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป งำนรำยงำนผลกำรปฏิบัตงิ ำนไม่เป็นไป
ตำมระยะเวลำที่กำหนด
1. รำยงำนผลกำรเบิกจ่ำย (งบ
ลงทุน) เงินงบประมำณ
2. รำยงำนผลกำรปฏิบัตงิ ำน
ตำมแผนปฏิบัตกิ ำร

กำรรวบรวมข้อมูลในภำพรวมของ โอกำส 3 ผลกระทบ 3 ควบคุม
ส่วนงำน และสถำบันมีควำมล่ำช้ำ = 13 (ปำนกลำง)

ผู้รับผิดชอบในแต่ละตัวชี้วัดต้อง
รำยงำนผลกำรปฏิบัตงิ ำนให้กับ
ผู้รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำยในกำร
รำยงำนผลในภำพรวมของสำนักงำน
สภำสถำบันภำยในวันที่ 1 ของเดือน
ถัดไป

ระดับนโยบาย
ไม่ใช้งบประมำณ
รองอธิกำรบดีฝ่ำยแผนงำน

มีกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัตงิ ำน 1. ผู้รับผิดชอบในกำรรำยงำนผลมีภำระ
ไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป งำนมำก
2. ผู้บริหำรหน่วยงำนขำดกำรติดตำม
1. รำยงำนผลกำรเบิกจ่ำย (งบ เร่งรัด ผลกำรปฏิบัตงิ ำน
ลงทุน) เงินงบประมำณ
2. รำยงำนผลกำรปฏิบัตงิ ำน
ตำมแผนปฏิบัตกิ ำร

กำรรวบรวมข้อมูลในภำพรวมของ โอกำส 3 ผลกระทบ 3 ควบคุม
ส่วนงำน ไม่ได้มำตำมเวลำที่กำหนด = 13 (ปำนกลำง)

1. ผู้รับผิดชอบในกำรรำยงำนผล
จัดสรรภำระงำนที่ได้รับมอบหมำยให้มี
ประสิทธิภำพมำกขึ้น
2. ผู้บริหำรหน่วยงำนมีกำรกำกับ
ติดตำม เร่งรัด ผลกำรปฏิบัตงิ ำน

ระดับนโยบาย
ไม่ใช้งบประมำณ
รองอธิกำรบดีฝ่ำยแผนงำน

มีกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัตงิ ำน 1. ผู้บริหำรหน่วยงำนขำดกำรติดตำม
กำรรวบรวมข้อมูลในภำพรวมของ โอกำส 3 ผลกระทบ 3 ควบคุม
ไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป เร่งรัด ผลกำรปฏิบัตงิ ำน
คณะมีควำมล่ำช้ำ
= 13 (ปำนกลำง)
2.ผู้รับผิดชอบโครงกำร/กิจกรรมรำยงำน
1. รำยงำนผลกำรเบิกจ่ำย (งบ ผลกำรจัดโครงกำรมำยังคณะล่ำช้ำ
ลงทุน) เงินงบประมำณ
3.บุคคลำกรใหม่ไม่ได้รับกำรถ่ำยทอดองค์
2. รำยงำนผลกำรปฏิบัตงิ ำน
ควำมรู้ในเรื่องของกำรรำยงำนผล
ตำมแผนปฏิบัตกิ ำร

1. หน่วยงำนมีกำรมอบหมำย
ผู้รับผิดชอบในกำรรำยงำนผล
2. หน่วยงำนได้มีกำรชี้แจง/ถ่ำยทอด
ควำมรู้ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ
รับทรำบข้อมูลในกำรรำยงำนผล
3. ผู้บริหำรหน่วยงำนมีกำรกำกับ
ติดตำม เร่งรัด ผลกำรปฏิบัตงิ ำน

ระดับนโยบาย
ไม่ได้ใช้งบประมำณ
รองอธิกำรบดีฝ่ำยแผนงำน

มีกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัตงิ ำน 1. ขำดผู้รับผิดชอบในกำรรำยงำนผล
กำรรวบรวมข้อมูลในภำพรวมของ โอกำส 3 ผลกระทบ 3 ควบคุม
ไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 2. บุคคลำกรใหม่ไม่ได้รับกำรถ่ำยทอดองค์ ส่วนงำน และสถำบันมีควำมล่ำช้ำ = 13 (ปำนกลำง)
ควำมรู้ในเรื่องของกำรรำยงำนผล
1. รำยงำนผลกำรเบิกจ่ำย (งบ 3. ผู้บริหำรหน่วยงำนขำดกำรติดตำม
ลงทุน) เงินงบประมำณ
เร่งรัด ผลกำรปฏิบัตงิ ำน
2. รำยงำนผลกำรปฏิบัตงิ ำน
ตำมแผนปฏิบัตกิ ำร

1. หน่วยงำนมีกำรมอบหมำย
ผู้รับผิดชอบในกำรรำยงำนผล
2. หน่วยงำนได้มีกำรชี้แจง/ถ่ำยทอด
ควำมรู้ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ
รับทรำบข้อมูลในกำรรำยงำนผล
3. ผู้บริหำรหน่วยงำนมีกำรกำกับ
ติดตำม เร่งรัด ผลกำรปฏิบัตงิ ำน

ระดับนโยบาย
ไม่ใช้งบประมำณ
รองอธิกำรบดีฝ่ำยแผนงำน

หน ้าที่ 7 จาก 24

ระดับปฏิบัติการ
วิทยำลัยนวัตกรรมกำร
ผลิตขั้นสูง

ระดับปฏิบัติการ
สำนักงำนสภำสถำบัน

ระดับปฏิบัติการ
สำนักวิชำศึกษำทั่วไป

ระดับปฏิบัติการ
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร

ระดับปฏิบัติการ
สำนักงำนบริหำร
ยุทธศำสตร์

หน่วยงาน

ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง
(ความเสี่ยง)

Impact

สำนักงำน รำยงำนผลกำรปฏิบัตงิ ำน
กิจกำร
ไม่ตรงตำมระยะเวลำที่
ต่ำงประเท กำหนด
ศ
ควบคุมภายใน

-

สำนักงำน
กิจกำร
นักศึกษำ
และศิษย์
เก่ำสัมพันธ์

-

รำยงำนผลกำรปฏิบัตงิ ำน
ไม่ตรงตำมระยะเวลำที่
กำหนด

ความเสี่ยง เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง
(ด้าน)

ด้ำนกำร
ปฏิบัตงิ ำน

ด้ำนกำร
ปฏิบัตงิ ำน

-

ด้ำนกำร
ปฏิบัตงิ ำน

ควบคุมภายใน

วิทยำลัย
วิจัย
นวัตกรรม
ทำง
กำรศึกษำ

รำยงำนผลกำรปฏิบัตงิ ำน
ไม่ตรงตำมระยะเวลำที่
กำหนด

สำนักงำน
บริหำร
วิชำกำร
และ
คุณภำพ
กำรศึกษำ

รำยงำนผลกำรปฏิบัตงิ ำน
ไม่ตรงตำมระยะเวลำที่
กำหนด

-

ด้ำนกำร
ปฏิบัตงิ ำน

ควบคุมภายใน

ควบคุมภายใน

มีกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัตงิ ำน 1. ขำดผู้รับผิดชอบในกำรรำยงำนผล
ไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 2. บุคลำกรใหม่ไม่ได้รับกำรถ่ำยทอดองค์
ควำมรู้ในเรื่องของกำรรำยงำนผล
1. รำยงำนผลกำรเบิกจ่ำย (งบ 3. ผู้บริหำรหน่วยงำนขำดกำรติดตำม
ลงทุน) เงินงบประมำณ
เร่งรัด ผลกำรปฏิบัตงิ ำน
2. รำยงำนผลกำรปฏิบัตงิ ำน
ตำมแผนปฏิบัตกิ ำร

กำรรวบรวมข้อมูลในภำพรวมของ โอกำส 3 ผลกระทบ 3 ควบคุม
ส่วนงำน และสถำบันมีควำมล่ำช้ำ = 13 (ปำนกลำง)

มีกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัตงิ ำน บุคคลำกรไม่ทรำบว่ำต้องรำยงำนข้อมูล
ไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป กำรปฏิบัตงิ ำนอะไรบ้ำง

กำรรวบรวมข้อมูลกำรปฏิบัตงิ ำน โอกำส 3 ผลกระทบ 3 ควบคุม
ไม่ตรงตำมควำมต้องกำรของส่วน = 13 (ปำนกลำง)
งำน และสถำบัน

-

ด้ำนกำร
ปฏิบัตงิ ำน

ERM 01-04
รายละเอียด/แนวทางจัดการความ
เสี่ยง

การ
การควบคุมที่
ควบคุมที่ มีอยู่แล้ว
มีอยู่แล้ว ได้ผลหรือไม่

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ/E-mail/
เบอร์โทรศัพท์

หมายเหตุ
(โครงการ/
งบประมาณ/
ค่าใช้จ่าย)

1. หน่วยงำนมีกำรมอบหมำย
ผู้รับผิดชอบในกำรรำยงำนผล
2. หน่วยงำนได้มีกำรชี้แจง/ถ่ำยทอด
ควำมรู้ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ
รับทรำบข้อมูลในกำรรำยงำนผล
3. ผู้บริหำรหน่วยงำนมีกำรกำกับ
ติดตำม เร่งรัด ผลกำรปฏิบัตงิ ำน

ระดับนโยบาย
ไม่ใช้งบประมำณ
รองอธิกำรบดีฝ่ำยแผนงำน

1. หน่วยงำนมีกำรมอบหมำย
ผู้รับผิดชอบในกำรรำยงำนผลกำร
ปฏิบัตงิ ำน
2. หน่วยงำนได้มีกำรชี้แจง/ถ่ำยทอด
ควำมรู้ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ
รับทรำบข้อมูลในกำรรำยงำนผล
3. มีกำรมอบหมำยให้เจ้ำหน้ำที่กำร
กำกับ ติดตำม เร่งรัด ผลกำรปฏิบัตงิ ำน

ระดับนโยบำย
ไม่ใช่งบประมำณ
รองอธิกำรบดีฝ่ำยแผนงำน

มีกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัตงิ ำน 1. บุคคลำกรใหม่ไม่ได้รับกำรถ่ำยทอดองค์ กำรรวบรวมข้อมูลในภำพรวมของ โอกำส 3 ผลกระทบ 3 ควบคุม
ไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป ควำมรู้ในเรื่องของกำรรำยงำนผล
ส่วนงำน และสถำบันมีควำมล่ำช้ำ = 13 (ปำนกลำง)
2. ผู้บริหำรหน่วยงำนขำดกำรติดตำม
1. รำยงำนผลกำรเบิกจ่ำย (งบ เร่งรัด ผลกำรปฏิบัตงิ ำน 3 ผู้รับผิดชอบมี
ลงทุน) เงินงบประมำณ
หลำยหน้ำที่ที่จะต้องรับผิดชอบทำให้ตอ้ ง
2. รำยงำนผลกำรปฏิบัตงิ ำน
มีกำรจัดลำดับควำมสำคัณ ในกำรทำงำน
ตำมแผนปฏิบัตกิ ำร

1. หน่วยงำนมีกำรมอบหมำย
ผู้รับผิดชอบในกำรรำยงำนผล
2. ผู้บริหำรหน่วยงำนมีกำรกำกับ
ติดตำม เร่งรัด ผลกำรปฏิบัตงิ ำน

ระดับนโยบาย
ไม่ใช้งบประมำณ
รองอธิกำรบดีฝ่ำยแผนงำน

มีกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัตงิ ำน 1. ขำดผู้รับผิดชอบในกำรรำยงำนผล
ไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 2. จำนวนบุคลำกรกับภำระงำนของ
วิทยำลัยฯ ไม่สมดุลกัน
1. รำยงำนผลกำรเบิกจ่ำย (งบ
ลงทุน) เงินงบประมำณ
2. รำยงำนผลกำรปฏิบัตงิ ำน
ตำมแผนปฏิบัตกิ ำร

1. เร่งเปิดรับกำรสมัครของเจ้ำหน้ำที่
สำยสนับสนุนในอัตรำที่มีอยู่

ระดับนโยบาย
525,100 (งบเงิน
รองอธิกำรบดีฝ่ำยแผนงำน รำยได้สถำบัน)

1. รำยงำนผลกำรเบิกจ่ำย (งบ
ลงทุน) เงินงบประมำณ
2. รำยงำนผลกำรปฏิบัตงิ ำน
ตำมแผนปฏิบัตกิ ำร

ควบคุมภายใน

วิทยำลัย รำยงำนผลกำรปฏิบัตงิ ำน
วิศวกรรม ไม่ตรงตำมระยะเวลำที่
สังคีต
กำหนด

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ปัจจัยเสี่ยง
รายละเอียดความสูญเสีย
โอกาส, ผลกระทบ = วิธีจัดการ
(สาเหตุ)
/ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
ลาดับความเสี่ยง
ความเสี่ยง
(ระดับความเสี่ยง)

กำรรวบรวมข้อมูลในภำพรวมของ โอกำส 3 ผลกระทบ 3 ควบคุม
ส่วนงำน และสถำบันมีควำมล่ำช้ำ = 13 (ปำนกลำง)

ระดับปฏิบัติการ
สำนักงำนกิจกำร
ต่ำงประเทศ

ระดับปฏิบัตกิ ำร
สำนักงำนกิจกำร
นักศึกษำและศิษย์เก่ำ
สัมพันธ์

ระดับปฏิบัติการ
วิทยำลัยวิศวกรรมสังคีต

ระดับปฏิบัติการ
วิทยำลัยวิจัยนวัตกรรม
ทำงกำรศึกษำ

มีกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัตงิ ำน 1. ขำดผู้รับผิดชอบในกำรรำยงำนผล
กำรรวบรวมข้อมูลในภำพรวมของ โอกำส 3 ผลกระทบ 3 ควบคุม
ไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 2. บุคคลำกรใหม่ไม่ได้รับกำรถ่ำยทอดองค์ ส่วนงำน และสถำบันมีควำมล่ำช้ำ = 13 (ปำนกลำง)
ควำมรู้ในเรื่องของกำรรำยงำนผล
1. รำยงำนผลกำรเบิกจ่ำย (งบ 3. ผู้บริหำรหน่วยงำนขำดกำรติดตำม
ลงทุน) เงินงบประมำณ
เร่งรัด ผลกำรปฏิบัตงิ ำน
2. รำยงำนผลกำรปฏิบัตงิ ำน
ตำมแผนปฏิบัตกิ ำร
หน ้าที่ 8 จาก 24

1. หน่วยงำนมีกำรมอบหมำย
ผู้รับผิดชอบในกำรรำยงำนผล
2. หน่วยงำนได้มีกำรชี้แจง/ถ่ำยทอด
ควำมรู้ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ
รับทรำบข้อมูลในกำรรำยงำนผล
3. ผู้บริหำรหน่วยงำนมีกำรกำกับ
ติดตำม เร่งรัด ผลกำรปฏิบัตงิ ำน

ระดับนโยบาย
ไม่มีคำ่ ใช้จ่ำย
รองอธิกำรบดีฝ่ำยแผนงำน
ระดับปฏิบัติการ
สำนักงำนบริหำรวิชำกำร
และคุณภำพกำรศึกษำ

หน่วยงาน

ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง
(ความเสี่ยง)

Impact

สำนักงำน
บริหำร
ทรัพยำกร
กำยภำพ
และ
สิ่งแวดล้อม

รำยงำนผลกำรปฏิบัตงิ ำน
ไม่ตรงตำมระยะเวลำที่
กำหนด

-

ความเสี่ยง เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง
(ด้าน)

ด้ำนกำร
ปฏิบัตงิ ำน

ควบคุมภายใน

สำนักงำน รำยงำนผลกำรปฏิบัตงิ ำน
บริหำร ไม่ตรงตำมระยะเวลำที่
ทรัพย์สิน กำหนด

-

ด้ำนกำร
ปฏิบัตงิ ำน

ควบคุมภายใน

คณะ
รำยงำนผลกำรปฏิบัตงิ ำน
แพทยศำส ไม่ตรงตำมระยะเวลำที่
ตร์
กำหนด

-

ด้ำนกำร
ปฏิบัตงิ ำน

ควบคุมภายใน

สำนักงำน รำยงำนผลกำรปฏิบัตงิ ำน
พัสดุ
ไม่ตรงตำมระยะเวลำที่
กำหนด
ควบคุมภายใน

-

ด้ำนกำร
ปฏิบัตงิ ำน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ปัจจัยเสี่ยง
รายละเอียดความสูญเสีย
โอกาส, ผลกระทบ = วิธีจัดการ
(สาเหตุ)
/ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
ลาดับความเสี่ยง
ความเสี่ยง
(ระดับความเสี่ยง)

ERM 01-04
รายละเอียด/แนวทางจัดการความ
เสี่ยง

การ
การควบคุมที่
ควบคุมที่ มีอยู่แล้ว
มีอยู่แล้ว ได้ผลหรือไม่

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ/E-mail/
เบอร์โทรศัพท์

หมายเหตุ
(โครงการ/
งบประมาณ/
ค่าใช้จ่าย)

มีกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัตงิ ำน 1. บุคคลำกรใหม่ไม่ได้รับกำรถ่ำยทอดองค์ กำรรวบรวมข้อมูลในภำพรวมของ โอกำส 3 ผลกระทบ 3 ควบคุม
ไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป ควำมรู้ในเรื่องของกำรรำยงำนผล
ส่วนงำน และสถำบันมีควำมล่ำช้ำ = 13 (ปำนกลำง)
2. ผู้บริหำรหน่วยงำนขำดกำรติดตำม
1. รำยงำนผลกำรเบิกจ่ำย (งบ เร่งรัด ผลกำรปฏิบัตงิ ำน
ลงทุน) เงินงบประมำณ
2. รำยงำนผลกำรปฏิบัตงิ ำน
ตำมแผนปฏิบัตกิ ำร

1. หน่วยงำนมีกำรมอบหมำย
ผู้รับผิดชอบในกำรรำยงำนผล
2. หน่วยงำนได้มีกำรชี้แจง/ถ่ำยทอด
ควำมรู้ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ
รับทรำบข้อมูลในกำรรำยงำนผล
3. ผู้บริหำรหน่วยงำนมีกำรกำกับ
ติดตำม เร่งรัด ผลกำรปฏิบัตงิ ำน

ระดับนโยบาย
ไม่มีคำ่ ใช้จ่ำยใน
รองอธิกำรบดีฝ่ำยแผนงำน กำรดำเนินกำร

มีกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัตงิ ำน 1. ผู้รับผิดชอบกำรรำยงำนผลล่ำช้ำ
กำรรวบรวมข้อมูลในภำพรวมของ โอกำส 3 ผลกระทบ 3 ควบคุม
ไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 2. ไม่ได้มอบหมำยภำรกิจหลัก ภำรกิจรอง ส่วนงำน และสถำบันมีควำมล่ำช้ำ = 13 (ปำนกลำง)
ตั้งแต่ตน้ ปีงบประมำณ
1. รำยงำนผลกำรเบิกจ่ำย (งบ
ลงทุน) เงินงบประมำณ
2. รำยงำนผลกำรปฏิบัตงิ ำน
ตำมแผนปฏิบัตกิ ำร

1.กำหนดปฏิทินกำรปฏิบัตงิ ำน
ประจำปีของสำนักงำนบริหำร
ทรัพย์สินตำมที่ได้มอบหมำยและ
ติดตำมผลกำรปฏิบัตงิ ำนทุกเดือน

ระดับนโยบาย
ไม่ใช้งบประมำณ
รองอธิกำรบดีฝ่ำยแผนงำน

มีกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัตงิ ำน 1. ขำดผู้รับผิดชอบในกำรรำยงำนผล
กำรรวบรวมข้อมูลในภำพรวมของ โอกำส 3 ผลกระทบ 3 ควบคุม
ไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 2. บุคคลำกรใหม่ไม่ได้รับกำรถ่ำยทอดองค์ ส่วนงำน และสถำบันมีควำมล่ำช้ำ = 13 (ปำนกลำง)
ควำมรู้ในเรื่องของกำรรำยงำนผล
1. รำยงำนผลกำรเบิกจ่ำย (งบ 3. ผู้บริหำรหน่วยงำนขำดกำรติดตำม
ลงทุน) เงินงบประมำณ
เร่งรัด ผลกำรปฏิบัตงิ ำน
2. รำยงำนผลกำรปฏิบัตงิ ำน
ตำมแผนปฏิบัตกิ ำร

1. หน่วยงำนมีกำรมอบหมำย
ผู้รับผิดชอบในกำรรำยงำนผล
2. หน่วยงำนได้มีกำรชี้แจง/ถ่ำยทอด
ควำมรู้ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ
รับทรำบข้อมูลในกำรรำยงำนผล
3. ผู้บริหำรหน่วยงำนมีกำรกำกับ
ติดตำม เร่งรัด ผลกำรปฏิบัตงิ ำน

ระดับนโยบาย
ไม่ใช้งบประมำณ
รองอธิกำรบดีฝ่ำยแผนงำน

มีกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัตงิ ำน 1. ข้อมูลรำยกำรที่จัดซื้อจัดจ้ำง มีจำนวน 1.กำรรวบรวมข้อมูลในภำพรวม
ไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป มำก ต้องใช้ระยะเวลำในกำรรวบรวมข้อมูล ของส่วนงำน และสถำบันมีควำม
ล่ำช้ำ
1. รำยงำนผลกำรเบิกจ่ำย (งบ
ลงทุน) เงินงบประมำณ
2. รำยงำนผลกำรปฏิบัตงิ ำน
ตำมแผนปฏิบัตกิ ำร

1. หน่วยงำนมีกำรแบ่งงำนและ
มอบหมำยผู้รับผิดชอบในกำรรำยงำน
ผลเพิ่มเติม
2. หน่วยงำนได้มีกำรชี้แจง/ถ่ำยทอด
ควำมรู้ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ
รับทรำบข้อมูลในกำรรำยงำนผล
3. ผู้บริหำรหน่วยงำนมีกำรกำกับ
ติดตำม เร่งรัด ผลกำรปฏิบัตงิ ำน

ระดับนโยบาย
ไม่ใช้งบประมำณ
รองอธิกำรบดีฝ่ำยแผนงำน

หน ้าที่ 9 จาก 24

โอกำส 3 ผลกระทบ 3 ควบคุม
= 13 (ปำนกลำง)

ระดับปฏิบัติการ
สำนักงำนบริหำร
ทรัพยำกรกำยภำพและ
สิ่งแวดล้อม

ระดับปฏิบัติการ
สำนักงำนบริหำรทรัพย์สิน

ระดับปฏิบัติการ
คณะแพทยศำสตร์

ระดับปฏิบัติการ
สำนักงำนพัสดุ

หน่วยงาน

ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง
(ความเสี่ยง)

วิทยำลัย ผลกำรเบิกจ่ำยงบลงทุน นวัตกรรม ไม่เป็นไปตำมแผน
กำรผลิต
ขั้นสูง
ความเสี่ยง

คณะ
ผลกำรเบิกจ่ำยงบลงทุน แพทยศำส ไม่เป็นไปตำมแผน
ตร์
ความเสี่ยง

Impact

ความเสี่ยง เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง
(ด้าน)

ด้ำนกำร
ปฏิบัตงิ ำน

ด้ำนกำร
ปฏิบัตงิ ำน

ผลกำรเบิกจ่ำยงบลงทุนเป็นไป
ตำมแผน 100%

ผลกำรเบิกจ่ำยงบลงทุนเป็นไป
ตำมแผน 100%

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ปัจจัยเสี่ยง
รายละเอียดความสูญเสีย
โอกาส, ผลกระทบ = วิธีจัดการ
(สาเหตุ)
/ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
ลาดับความเสี่ยง
ความเสี่ยง
(ระดับความเสี่ยง)
1. กำรจัดชื้อจัดจ้ำงล่ำช้ำ
2. ผู้รับจ้ำงไม่สำมำรถปฏิบัตงิ ำนได้ตำม
สัญญำ

1. กำรจัดชื้อจัดจ้ำงล่ำช้ำ
2. ผู้รับจ้ำงไม่สำมำรถปฏิบัตงิ ำนได้ตำม
สัญญำ

1. ควบคุมกำรจัดชื้อจัดจ้ำงให้
เป็นไปตำมแผนที่กำหนด
2. มีมำตรกำรควบคุม
ผู้รับเหมำก่อสร้ำง/ผู้รับจ้ำง ให้
ปฏิบัตติ ำมสัญญำ
3. ให้ผู้รับจ้ำงส่งรำยงำนควำม
ก้ำวตำมสัญญำจ้ำง

O : ได้ผลแต่ยังไม่
สมบูรณ์

1. ควบคุมกำรจัดชื้อจัดจ้ำงให้
เป็นไปตำมแผนที่กำหนด
2. มีมำตรกำรควบคุม
ผู้รับเหมำก่อสร้ำงให้ปฏิบัตติ ำม
สัญญำ

O : ได้ผลแต่ยังไม่
สมบูรณ์

ERM 01-04
รายละเอียด/แนวทางจัดการความ
เสี่ยง

อยู่ระหว่ำง 1. จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือเคลือบ
ดำเนินกำร ผิวฟิมล์บำงโดยกำรระเหยด้วย
อิเล็กทรอน (ไตรมำศ 1/2563 ถึง
ปัจจุบัน) ตำมวันเวลำที่กำหนด

การ
การควบคุมที่
ควบคุมที่ มีอยู่แล้ว
มีอยู่แล้ว ได้ผลหรือไม่
โอกำส 5
ผลกระทบ
5 = 25
(สูงมำก)

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ/E-mail/
เบอร์โทรศัพท์

หมายเหตุ
(โครงการ/
งบประมาณ/
ค่าใช้จ่าย)

โอกำส 2 กำรส่งของอำจมีกำรล่ำช้ำ ระดับนโยบาย
ผลกระทบ 1 เนื่องจำกวิกฤตโรคระบำด รองอธิกำรบดี
= 2 (ต่ำ) COVID-19
อำวุโสฝ่ำยบริหำร
ทรัพยำกรและ
บริกำร
ระดับปฏิบัติการ
วิทยำลัยนวัตกรรม
กำรผลิตขั้นสูง

อยู่ระหว่ำง 1. เงินงบประมำณแผ่นดินสำมำรถ
ดำเนินกำร ผูกพันสัญญำตำมกำหนด
2. เงินรำยได้ มี 1 รำยกำรที่ยังอยู่หำ
ผู้ผลิตรำยใหม่อยู่ เนื่องจำกผู้ผลิตรำย
เดิมยกเลิกกำรผลิต

โอกำส 5 โอกำส 5
เงินรำยได้ มี 1 รำยกำรที่
ผลกระทบ ผลกระทบ 2 ยังอยู่หำผู้ผลิตรำยใหม่อยู่
5 = 25
= 10 (ปำน เนื่องจำกผู้ผลิตรำยเดิม
(สูงมำก) กลำง)
ยกเลิกกำรผลิต

ระดับนโยบาย
รองอธิกำรบดี
อำวุโสฝ่ำยบริหำร
ทรัพยำกรและ
บริกำร
ระดับปฏิบัติการ
คณะแพทยศำสตร์

คณะศิลป ผลกำรเบิกจ่ำยงบลงทุน ศำสตร์ ไม่เป็นไปตำมแผน

ด้ำนกำร
ปฏิบัตงิ ำน

ผลกำรเบิกจ่ำยงบลงทุนเป็นไป
ตำมแผน 100%

1. กำรจัดชื้อจัดจ้ำงล่ำช้ำไม่เป็นไปตำมแผน 1. ควบคุมกำรจัดชื้อจัดจ้ำงให้
เป็นไปตำมแผนที่กำหนด

O : ได้ผลแต่ยังไม่
สมบูรณ์

ความเสี่ยง

อยู่ระหว่ำง ดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงให้เป็นไปตำม
ดำเนินกำร แผนที่กำหนด พร้อมรำยงำนผลกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงต่อผู้บริหำรเป็นรำยไตร
มำส

โอกำส 5 โอกำส 3
ผลกระทบ ผลกระทบ 3
5 = 25
= 13 (ปำน
(สูงมำก) กลำง)

กำรจัดซื้อล่ำช้ำกว่ำ
กำหนดในช่วงระยะเวลำ
สถำนกำรณ์กำรระบำด
ของโรค COVID-19

ระดับนโยบาย
รองอธิกำรบดี
อำวุโสฝ่ำยบริหำร
ทรัพยำกรและ
บริกำร
ระดับปฏิบัติการ
คณะศิลปศำสตร์

คณะ
ผลกำรเบิกจ่ำยงบลงทุน อุตสำหกรร ไม่เป็นไปตำมแผน
มอำหำร
ความเสี่ยง

ด้ำนกำร
ปฏิบัตงิ ำน

ผลกำรเบิกจ่ำยงบลงทุนเป็นไป
ตำมแผน 100%

1. กำรจัดชื้อจัดจ้ำงล่ำช้ำ
2. ผู้รับจ้ำงไม่สำมำรถปฏิบัตงิ ำนได้ตำม
สัญญำ

1. ควบคุมกำรจัดชื้อจัดจ้ำงให้
เป็นไปตำมแผนที่กำหนด
2. มีมำตรกำรควบคุมผู้รับจ้ำงให้
ปฏิบัตติ ำมสัญญำ

/ : ได้ผลตำมที่
คำดหมำย

ดำเนินกำร
แล้วเสร็จ

ดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเป็นไปตำม
แผนที่กำหนด โดยสำมำรถก่อหนี้
ผูกพันแล้วเสร็จภำยในไตรมำสที่ 2 (31
มีนำคม 2563)

โอกำส 5 โอกำส 1
ไม่มี
ผลกระทบ ผลกระทบ 1
5 = 25
= 1 (ต่ำ)
(สูงมำก)

ระดับนโยบาย
รองอธิกำรบดี
อำวุโสฝ่ำยบริหำร
ทรัพยำกรและ
บริกำร
ระดับปฏิบัติการ
คณะอุตสำหกรรม
เกษตร

หน ้าที่ 10 จาก 24

หน่วยงาน

ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง
(ความเสี่ยง)

วิทยำเขต ผลกำรเบิกจ่ำยงบลงทุน ชุมพร
ไม่เป็นไปตำมแผน
เขตรอุดม
ศักดิ์
ความเสี่ยง

สำนักงำน
บริหำร
วิชำกำร
และ
คุณภำพ
กำรศึกษำ

ผลกำรประเมินคุณธรรม และควำมโปร่งใสในกำร
ดำเนินกำรของสถำบันไม่
เป็นไปตำมเกณฑ์
ความเสี่ยง

Impact

ความเสี่ยง เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง
(ด้าน)

ด้ำนกำร
ปฏิบัตงิ ำน

ด้ำนกำร
ปฏิบัตงิ ำน

ผลกำรเบิกจ่ำยงบลงทุนเป็นไป
ตำมแผน 100%

คะแนนกำรประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่งใสไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 85

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ปัจจัยเสี่ยง
รายละเอียดความสูญเสีย
โอกาส, ผลกระทบ = วิธีจัดการ
(สาเหตุ)
/ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
ลาดับความเสี่ยง
ความเสี่ยง
(ระดับความเสี่ยง)
1. กำรจัดชื้อจัดจ้ำงล่ำช้ำ
2. ผู้รับจ้ำงไม่สำมำรถปฏิบัตงิ ำนได้ตำม
สัญญำ 3. คณะกรรมกำรขำดกำรติดตำม
และรำยงำนผล เพื่อนำไปสู่กำรแก้ปัญหำ

ผลประเมินตำมกรอบ ITA ไม่เป็นไปตำม
เกณฑ์ที่กำหนดไว้

1. ผู้บริหำรหน่วยงำนควบคุมกำร / : ได้ผลตำมที่
จัดชื้อจัดจ้ำงให้เป็นไปตำมแผนที่ คำดหมำย
กำหนด
2. มีมำตรกำรควบคุม
ผู้รับเหมำก่อสร้ำงให้ปฏิบัตติ ำม
สัญญำ 3. กำหนดมำตรกำรให้
คณะกรรมกำรดำเนินงำนให้
เป็นไปตำมแผน

ดำเนินกำร
แล้วเสร็จ

1. กำรสร้ำงจิตสำนึกและค่ำนิยม / : ได้ผลตำมที่
ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตให้กับ
คำดหมำย
บุคลำกร
2. มำตรกำรป้องกันกำรทุจริต
(กลไกกำรแจ้งเหตุหรือเบำะแส,
จดหมำยทำงไปรษณีย,์ กำร
รำยงำนกำรทุจริต, กำรสอบสวน,
กำรลงโทษและเยียวยำ, กำร
เปิดเผยข้อมูล)
3.จัดโครงกำรอบรมเสริมสร้ำง
ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
แนวทำงและกรอบกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสของ
หน่วยงำนภำครัฐ(ITA)
4. มีกำรจัดทำปฏิทินกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ดำเนินงำน ของสถำบัน

ดำเนินกำร
แล้วเสร็จ

หน ้าที่ 11 จาก 24

ERM 01-04
รายละเอียด/แนวทางจัดการความ
เสี่ยง

การ
การควบคุมที่
ควบคุมที่ มีอยู่แล้ว
มีอยู่แล้ว ได้ผลหรือไม่

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ/E-mail/
เบอร์โทรศัพท์

ดำเนินกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำง เป็นไปตำม โอกำส 5 โอกำส 1
ไม่มี
แผนที่กำหนด โดยก่อหนี้ผูกพันแล้ว ผลกระทบ ผลกระทบ 1
เสร็จภำยในไตรมำสที่ 2 (มีนำคม 2563) 5 = 25
= 1 (ต่ำ)
(สูงมำก)

หมายเหตุ
(โครงการ/
งบประมาณ/
ค่าใช้จ่าย)
ระดับนโยบาย
รองอธิกำรบดี
อำวุโสฝ่ำยบริหำร
ทรัพยำกรและ
บริกำร
ระดับปฏิบัติการ
วิทยำเขตชุมพร
เขตรอุดมศักดิ์

1. มีกำรจัดโครงกำรสร้ำงจิตสำนึก
ให้กับบุคลำกรและนักศึกษำ โครงกำร
ลูกพระจอมโปร่งใส ห่ำงไกลยำเสพติด
พิชิตควำมปลอดภัย สร้ำงวินัยจรำจร
2. มีกำรจัดทำประกำศสถำบันฯ เรื่อง
หลักเกณฑ์ มำตรกำรและแนวทำง
ปฏิบัตใิ นกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน
3. โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมและ
ควำมโปรงใสในกำรดำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment:ITA)
หัวข้อ กำรเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำม
เข้ำใจเกี่ยวกับแนวทำงและกรอบกำร
ประเมิน ITA
4. มีกำรจัดทำปฎิทินกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ดำเนินงำน สถำบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563

โอกำส 4 โอกำส 4
ผลกระทบ ผลกระทบ 4
4 = 22
= 22 (สูงมำก)
(สูงมำก)

1. มีกำรจัดทำfocus
group เพื่อเสริมสร้ำง
ควำมรู้ควำมเข้ำใจ ใน
เรื่องข้อคำถำมและ
ช่องทำงกำรตอบข้อ
คำถำม

ระดับนโยบาย
รองอธิกำรบดี
อำวุโสฝ่ำยบริหำร
ทรัพยำกรและ
บริกำร/
ระดับปฏิบัติการ
สำนักงำนบริหำร
วิชำกำรและ
คุณภำพ
กำรศึกษำ/ทุกส่วน
งำน

หน่วยงาน

ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง
(ความเสี่ยง)

Impact

ความเสี่ยง เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง
(ด้าน)

คณะ
รับนักศึกษำได้ต่ำกว่ำ
Education ด้ำนกลยุทธ์
วิทยำศำสต แผนที่กำหนด
ร์
หลักสูตรจุลชีววิทยำ
อุตสำหกรรม(นำนำชำติ)
รับได้ 0% ของแผน
ปี 2562 แผนรับ 10 รับ
0
ไม่มีแผนรับใน มคอ.2
(ปี 2561 รับได้ 5.00%)
(ปี 2560 รับได้ 16.00%)

คณะ
ผลกำรเบิกจ่ำยงบลงทุน วิทยำศำสต ไม่เป็นไปตำมแผน
ร์
ความเสี่ยง

ด้ำนกำร
ปฏิบัตงิ ำน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ปัจจัยเสี่ยง
รายละเอียดความสูญเสีย
โอกาส, ผลกระทบ = วิธีจัดการ
(สาเหตุ)
/ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
ลาดับความเสี่ยง
ความเสี่ยง
(ระดับความเสี่ยง)

รับนักศึกษำได้ไม่ต่ำกว่ำ 85% 1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย
ของแผนที่กำหนด (จำกแผนรับ มีจำนวนลดลง
ใน มคอ.2)
2. กำรประชำสัมพันธ์ยังไม่เพียงพอ
3. ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำสูง
4. หลักสูตรไม่เป็นที่ดงึ ดูดต่อควำม
ต้องกำรของภำคอุตสำหกรรม
5. กำรจัดกำรเรียนกำรสอนของหลักสูตร
กับมหำวิทยำลัยคู่ขนำน
(มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ) ไม่สอดคล้องกัน
มหำวิทยำอัสสัมชัญเปิดภำคกำรศึกษำ
ภำคต้น พ.ค.-ก.ย. และภำคปลำย พ.ย.มี.ค. สจล. ภำคต้น ส.ค.-ธ.ค. และ ภำค
ปลำย ม.ค.-พ.ค.
6. นักเรียนที่มำสมัครเข้ำศึกษำมีคณ
ุ ภำพ
ที่ต่ำกว่ำเกณฑ์
7. ไม่มีบรรยำกำศควำมเป็นนำนำชำติใน
คณะจึงส่งผลให้ขำดแรงจูงใจในกำรเข้ำมำ
ศึกษำ

ผลกำรเบิกจ่ำยงบลงทุนเป็นไป
ตำมแผน 100%

1. กำรจัดชื้อจัดจ้ำงล่ำช้ำ
2. ผู้รับจ้ำงไม่สำมำรถปฏิบัตงิ ำนได้ตำม
สัญญำ
3. ส่งครุภัณฑ์ไม่ตรงตำมกำหนดที่ระบุไว้
ในสัญญำ

1. เปลี่ยนชื่อ และปรับปรุง
หลักสูตรให้เป็นที่ตอ้ งกำรของผู้ใช้
บัณฑิต โดยกำรศึกษำข้อมูล
หลักสูตรที่คล้ำยคลึงกัน เพื่อ
เทียบเคียงกำรใช้ในกำรปรับปรุง
หลักสูตร รวมถึงศึกษำข้อมูล
ควำมต้องกำรของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์
2. หำควำมร่วมระหว่ำง
มหำวิทยำลัยในต่ำงประเทศเพื่อ
ร่วมมือในกำรสร้ำงหลักสูตรให้
เป็นหลักสูตรที่มีควำมน่ำสนใจ
และสร้ำงเครือข่ำยกับ
มหำวิทยำลัยในประเทศให้มำก
ยิ่งขึ้น
3. ประชำสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก
ทั้งใน และต่ำงประเทศ เช่น
จัดทำคลิป แผ่นพับ เว็บไซต์
รวมถึงสื่อ Social ต่ำงๆ ที่
น่ำสนใจและทันสมัย, ออก
ประชำสัมพันธ์ตำมโรงเรียน
เป้ำหมำย เช่น โรงเรียนที่มีควำม
ร่วมมือ (MOU) โรงเรียนประจำ
จังหวัด และโรงเรียนที่มีกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนวิทยำศำสตร์
4. ให้กำรสนับสนุนทุนกำรศึกษำ
1. ควบคุมกำรจัดชื้อจัดจ้ำงให้
เป็นไปตำมแผนที่กำหนดโดยมี
กำรติดตำมทวงถำมเป็นลำย
ลักษณ์อักษร
2. ปรับปรุง กำกับติดตำม และมี
มำตรกำรควบคุมคู่สัญญำให้
ปฏิบัตติ ำมสัญญำ

หน ้าที่ 12 จาก 24

x : ไม่ได้ผลตำมที่
คำดหมำย

/ : ได้ผลตำมที่
คำดหมำย

ERM 01-04
รายละเอียด/แนวทางจัดการความ
เสี่ยง

อยู่ระหว่ำง 1. อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มี
ดำเนินกำร กำรปรับปรุงหลักสูตรจุลชีววิทยำ
อุตสำหกรรม (นำนำชำติ)
เป็นหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร (ไทย):จุลชีววิทยำประยุกต์
ชื่อหลักสูตร (อังกฤษ): Applied
Microbiology
รูปแบบกำรศึกษำ: ทวิภำค (4 ชั้น)
ควำมร่วมมือกับต่ำงสถำบัน:มีควำม
ร่วมมือในรูปแบบหลักสูตร 4+1
(ปริญญำตรี 4 ปี และ ปริญญำโท 1 ปี)
กับภำควิชำอำหำรเคมี
คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล
โดยนักศึกษำที่เรียนในโปรแกรม 4+1
เมื่อจบกำรศึกษำ
ตำมที่กำหนดไว้ในหลักสูตรจะได้รับ
ปริญญำ
1. ปริญญำตรีสำขำ Bachelor of
Science in Applied Microbiology
(International program) จำก
สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำ
คุณทหำรลำดกระบัง
2. Master of Science in
Nutraceuticals and Functional
Foods
(International Program) จำก
ดำเนินกำร 1.ดำเนินกำรแล้วเสร็จตำมระยะเวลำ
แล้วเสร็จ ของแผนที่กำหนดไว้ (ทำสัญญำแล้ว
เสร็จภำยในวันที่ 31 มีค.63)

การ
การควบคุมที่
ควบคุมที่ มีอยู่แล้ว
มีอยู่แล้ว ได้ผลหรือไม่

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ/E-mail/
เบอร์โทรศัพท์

หมายเหตุ
(โครงการ/
งบประมาณ/
ค่าใช้จ่าย)

โอกำส 5 โอกำส 5
ผลกระทบ ผลกระทบ 5
5 = 25
= 25 (สูงมำก)
(สูงมำก)

1. ต้องกำรสร้ำงควำม
ร่วมมือระดับนำนำชำติ
กับหลักสูตรต่ำงประเทศ
แต่ยังไม่สำมำรถหำ
หลักสูตรที่เหมำะสมได้ /
แนวทำงแก้ไข อำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอำจำรย์ประจำ
หลักสูตรเร่งสร้ำงควำม
ร่วมมือกับหลักสูตรใน
ต่ำงประเทศให้มำกขึ้น

ระดับนโยบาย
รองอธิกำรบดี
อำวุโสฝ่ำยบริหำร
วิชำกำร/รอง
อธิกำรบดีฝ่ำย
วิชำกำรและ
ต่ำงประเทศ/

โอกำส 5 โอกำส 3
1.ดำเนินกำรเร่งรัดให้
ผลกระทบ ผลกระทบ 1 จัดส่งรำยละเอียดของ
5 = 25
= 5 (ปำน ครุภัณฑ์ให้เป็นไปตำมแผน
(สูงมำก) กลำง)

ระดับปฏิบัติการ
คณะวิทยำศำสตร์

ระดับนโยบาย
รองอธิกำรบดี
อำวุโสฝ่ำยบริหำร
ทรัพยำกรและ
บริกำร
ระดับปฏิบัติการ
คณะวิทยำศำสตร์

หน ้าที่ 13 จาก 24

หน ้าที่ 14 จาก 24

หน ้าที่ 15 จาก 24

หน ้าที่ 16 จาก 24

หน ้าที่ 17 จาก 24

หน ้าที่ 18 จาก 24

หน ้าที่ 19 จาก 24

หน ้าที่ 20 จาก 24

หน ้าที่ 21 จาก 24

ไม่ใช้งบประมำณ

ไม่ใช้งบประมำณ

ไม่ใช้

ไม่ใช้

ไม่ใช่งบประมำณ

ไม่ใช้งบประมำณ

ไม่ใช้งบประมำณ

ไม่ใช้งบประมำณ

หน ้าที่ 22 จาก 24

ไม่ใช้งบประมำณ

ไม่ใช้งบประมำณ

ค่ำใช้จ่ำยจัดโครงกำร
อบรม 7,800 บำท

ค่ำใช้จ่ำยตำมจริง ในกำร
จัดอบอม 7,800 บำท

หน ้าที่ 23 จาก 24

300,000 ไม่ใช้งบประมำณ

ไม่ใช้งบประมำณ

ไม่ใช้งบประมำณ

หน ้าที่ 24 จาก 24

