สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ตารางที่ 1 แบบประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง / การพิจารณาคัดเลือก โครงการ/กิจกรรม ทีจ่ ะดาเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ 2557

ERM-01

เกณฑ์การคัดเลือก
หน่วยงาน

คณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์

พันธกิจ
ยุทธศาสตร์

ประเด็นความ
เสี่ยง

การเรียนการสอน

ด้านการ
ปฏิบตั งิ าน

คณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์
คณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์

การวิจยั

ด้านการ
ปฏิบตั งิ าน

คณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์

การบริการ
วิชาการ

ด้านการ
ปฏิบตั งิ าน

คณะอุตสาหกรรม การเรียนการสอน
เกษตร

ด้านการ
ปฏิบตั งิ าน

เป้าประสงค์ของ สจล.

เป้าประสงค์ของ สจล.
มิตปิ ระสิทธิผล

ปัจจัยเสี่ยง/โครงการ/กิจกรรม

ระดับความสาคัญ
ต่อการบรรลุ
เป้าประสงค์

งบประมาณที่
ได้รับ (บาท)

กลุ่มผู้รับบริการ

1.บัณฑิตมีคณ
ุ ภาพมี
คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
ตอบสนองความต้องการของ
สังคมและรองรับการเป็น
ประชาคมอาเซียน

1.หลักสูตรทีไ่ ม่เป็นไปตามมาตรฐาน
(TQF)

สูง

75,000 บาท คณาจารย์ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิดา้ น
วิชาชีพ

2.สภาพแวดล้อมด้านกายภาพทีไ่ ม่
เอื้อต่อการเรียนการสอนทีม่ ี
ประสิทธิภาพ

สูง

1,000,000 บาท คณาจารย์ นักศึกษา
เจ้าหน้าที่ และผู้ใช้
บัณฑิต

1.ขยายศักยภาพของรูปแบบ
งานสร้างสรรค์และวิจยั ในการ
เข้าถึงแหล่งทุนในระดับอาเซียน
2.พัฒนางานสร้างสรรค์และ
งานวิจยั เพื่อสร้างความเป็นเลิศ
1.การบูรณาการวิชาการสู่สังคม
เพื่อพัฒนาสังคมสู่เศรฐกิจ
สร้างสรรค์

1.ผลงานวิจยั /งานสร้างสรรค์ยงั ไม่
สามารถนาไปใช้ประโยชน์และไม่
ตรงกับความต้องการของชุมชนและ
สังคมในปัจจุบนั

สูง

25,000 บาท บุคคลทัว่ ไป/ชุมชน

1.การบริการวิชาการยังไม่เกิด
ประสิทธิผลต่อการพัฒนาจัดการ
เรียนการสอนและแก้ไขปัญหาหรือ
สร้างความดข็มแข็งของสังคม/ชุมชน
ได้เป็นรูปธรรม

ปานกลาง

1. นักศึกษาขาดทักษะในด้าน
การปฎิบตั กิ าร

นักศึกษามีความพึงพอใจ นักศึกษามีความพึงพอใจต่อ
ต่อห้องปฎิบตั กิ ารเพิ่มขึ้น ห้องปฎิบตั กิ ารร้อยละ 80 ของ
นักศึกษาทัง้ หมด
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สูง

25,000 บาท บุคคลทัว่ ไป

2,400,000 บาท นักศึกษา ผู้ใช้บณ
ั ฑิต

ระดับความเสี่ยง
ของโครงการ/
กิจกรรม
เสี่ยงสูง

เสี่ยงสูง

เสี่ยงปานกลาง

เสี่ยงสูง

หน่วยงาน

คณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์

พันธกิจ
ยุทธศาสตร์

ประเด็นความ
เสี่ยง

การเรียนการสอน

ด้านการ
ปฏิบตั งิ าน

คณะอุตสาหกรรม การวิจยั
เกษตร

ด้านกลยุทธ์

เป้าประสงค์ของ สจล.

1.บัณฑิตมีคณ
ุ ภาพมี
คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
ตอบสนองความต้องการของ
สังคมและรองรับการเป็น
ประชาคมอาเซี
1. เพื่อให้นกั วิจยยั นมีการผลิตผล
งานวิจยั เป็นทีย่ อมรับในระดับ
นานาชาติ

คณะอุตสาหกรรม การเรียนการสอน ด้านภาพลักษณ์ 1. เพิ่มจานวนนักศึกษาใน
เกษตร
และชื่อเสียง ระดับบัณฑิตศึกษาร้อยละ 30
ของนักศึกษาทัง้ หมด

เป้าประสงค์ของ สจล.
มิตปิ ระสิทธิผล

ผลงานวิจยั มีการตีพมิ พ์ใน
วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติอย่างน้อยปีละ 3
เรื่อง
จานวนนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาเพิ่มขึ้น

ปัจจัยเสี่ยง/โครงการ/กิจกรรม

ระดับความสาคัญ
ต่อการบรรลุ
เป้าประสงค์

งบประมาณที่
ได้รับ (บาท)

กลุ่มผู้รับบริการ

ระดับความเสี่ยง
ของโครงการ/
กิจกรรม

1.หลักสูตรทีไ่ ม่เป็นไปตามมาตรฐาน
(TQF)

สูง

75,000 บาท คณาจารย์ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิดา้ น
วิชาชีพ

1. อาจารย์ขาดแรงจูงใจในการผลิต
ผลงานวิจยั เพื่อตีพมิ พ์ในวารสาร
ระดับนานาชาติ

สูง

50,000 บาท คณาจารย์

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ
คณะฯ มีจานวนและคุณภาพไม่
เป็นไปตามความต้องการ

สูง

บุคลากรไม่ได้รับการพัฒนาครบ
100%ตามรอบปีการประเมินคุณภาพ

สูง

เสี่ยงปานกลาง

130,000 บาท นักศึกษา

เสี่ยงสูง

เสี่ยงปานกลาง

เสี่ยงปานกลาง

คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ

การเรียนการสอน

ด้านการ
ปฏิบตั งิ าน

บุคลากรสายวิชาการของคณะ เพื่อผลสัมฤทธิข์ องงาน
ต้องได้รับการพัฒนาครบ 100% ด้านประกันคุณภาพ
ในรอบปีการประเมินคุณภาพ การศึกษา
การศึกษา

คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ

การเรียนการสอน

ด้านการ
ปฏิบตั งิ าน

การรวบรวมเอกสาร มคอ .ได้ เพื่อประสิทธิภาพการรวบรวมมคอไม่ครบตามกาหนด
ครบถ้วนในแต่ละภาคการศึกษา ประสิทธิผลของงานด้าน
ประกันคุณภาพการศึกษา
ในรอบปีการประเมิน

สูง

เสี่ยงปานกลาง

คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ

การเรียนการสอน

ด้านกลยุทธ์

แผนกลยุทธ์ของคณะต้อง
1 ใน 10ของอาเซียนปี
สอดคล้องเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์1 2020
ใน 10ของอาเซียน

แผนการดาเนินงานอาจไม่สอดคล้อง
หรือนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายตาม
วิสัยทัศน์

สูง

เสี่ยงสูง

คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ

การเรียนการสอน

ด้านการเงิน

สถานะทางการเงินทีค่ ล่องตัว

การต้องชดใช้เงินเงินคงคลังเริ่ม
ตั้งแต่ปงี บประมาณ2558

สูง

เสี่ยงสูง

ความมัน่ คงทางการเงิน
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พันธกิจ
ยุทธศาสตร์

ประเด็นความ
เสี่ยง

คณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์

การเรียนการสอน

ด้านการ
ปฏิบตั งิ าน

วิทยาเขตชุมพร
เขตรอุดมศักดิ์

บริหารจัดการ
องค์กรตามหลัก
ธรรมาภิบาล

หน่วยงาน

เป้าประสงค์ของ สจล.

ปัจจัยเสี่ยง/โครงการ/กิจกรรม

ระดับความสาคัญ
ต่อการบรรลุ
เป้าประสงค์

งบประมาณที่
ได้รับ (บาท)

กลุ่มผู้รับบริการ

สูง

1. กระแสไฟฟ้าตก ดับ (ไม่เสถียร)

สูง

2. ระบบบาบัดน้าเสีย น้าทิง้ จากที่
พักอาศัย อาคารบริหาร
ห้องปฏิบตั กิ าร

ปานกลาง

วิทยาเขตชุมพร
เขตรอุดมศักดิ์

3. สาธารณูปโภคพื้นฐาน

ปานกลาง

บุคลากร นักศึกษา
และผู้รับบริการ
จากวิทยาเขตชุมพร
เขตรอุดมศักดิ์

เสี่ยงปานกลาง

วิทยาเขตชุมพร
เขตรอุดมศักดิ์

4. การจัดการขยะมูลฝอย

สูง

บุคลากร นักศึกษา
และผู้รับบริการ
จากวิทยาเขตชุมพร
เขตรอุดมศักดิ์ ชุมชน

เสี่ยงสูง

วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดม
ศักดิ์ จังหวัดชุมพร เป็น
องค์กรทีม่ ศี กั ยภาพ
ประกอบด้วย มี
สภาพแวดล้อมทีเ่ หมาะสม
และสาธารณูปโภคที่
เพียงพอและตอบสนอง
ความต้องการของของ
ผู้รับบริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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75,000 บาท คณาจารย์ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิดา้ น
วิชาชีพ

ระดับความเสี่ยง
ของโครงการ/
กิจกรรม

1.หลักสูตรทีไ่ ม่เป็นไปตามมาตรฐาน
(TQF)

วิทยาเขตชุมพร
เขตรอุดมศักดิ์

1.บัณฑิตมีคณ
ุ ภาพมี
คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
ตอบสนองความต้องการของ
สังคมและรองรับการเป็น
ด้านสิ่งแวดล้อม ประชาคมอาเซียน

เป้าประสงค์ของ สจล.
มิตปิ ระสิทธิผล

บุคลากร นักศึกษา
และผู้รับบริการจาก
วิทยาเขตชุมพร
เขตรอุดมศักดิ์
จับุงคหวั
ดชุมนัพร
ลากร
กศึกษา
และผู้รับบริการจาก
วิทยาเขตชุมพร
เขตรอุดมศักดิ์
จังหวัดชุมพร
ชุมชน และส่วน
ราชการทีเ่ กี่ยวข้อง

เสี่ยงสูง

เสี่ยงสูง

เสี่ยงปานกลาง

หน่วยงาน

คณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์

พันธกิจ
ยุทธศาสตร์

ประเด็นความ
เสี่ยง

การเรียนการสอน

ด้านการ
ปฏิบตั งิ าน

วิทยาเขตชุมพร
เขตรอุดมศักดิ์

วิทยาเขตชุมพร
เขตรอุดมศักดิ์

วิทยาเขตชุมพร
เขตรอุดมศักดิ์
วิทยาเขตชุมพร
เขตรอุดมศักดิ์

บริหารจัดการ
องค์กรตามหลัก
ธรรมาภิบาล

ด้านสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์ของ สจล.

1.บัณฑิตมีคณ
ุ ภาพมี
คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
ตอบสนองความต้องการของ
สังคมและรองรับการเป็น
ประชาคมอาเซียน

เป้าประสงค์ของ สจล.
มิตปิ ระสิทธิผล

ปัจจัยเสี่ยง/โครงการ/กิจกรรม

ระดับความสาคัญ
ต่อการบรรลุ
เป้าประสงค์

งบประมาณที่
ได้รับ (บาท)

กลุ่มผู้รับบริการ

1.หลักสูตรทีไ่ ม่เป็นไปตามมาตรฐาน
(TQF)

สูง

5.อินเตอร์เน็ตมีคณ
ุ ภาพต่า (ไม่
เสถียร ไม่ครอบคลุม ช้า )

สูง

บุคลากร นักศึกษา
และผู้รับบริการจาก
วิทยาเขตชุมพร
เขตรอุดมศักดิ์

เสี่ยงสูง

ปานกลาง

บุคลากร นักศึกษา
และผู้รับบริการจาก
วิทยาเขตชุมพร
เขตรอุดมศักดิ์
ชุมชนและส่วน
ราชการในพื้นที่

เสี่ยงปานกลาง

ปานกลาง

บุคลากร นักศึกษา
และชุมชนในพื้นที่

เสี่ยงปานกลาง

ปานกลาง

บุคลากร นักศึกษา
และชุมชนในพื้นที่

เสี่ยงปานกลาง

วิทยเขตชุมพรเป็นองค์กร 6. สนามกีฬาและสถานทีส่ ันทนาการ
ทีม่ ศี กั ยภาพ
ประกอบด้วย มี
สภาพแวดล้อมทีเ่ หมาะสม
และสาธารณูปโภคที่
เพียงพอและตอบสนอง
ความต้องการของของ
ผู้รับบริการได้อย่างมี
7. การ Zoning การใช้ประโยชน์พื้นที่
ประสิทธิภาพ
8. น้าประปา น้าเพื่อการเกษตร น้า
ธรรมชาติ
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75,000 บาท คณาจารย์ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิดา้ น
วิชาชีพ

ระดับความเสี่ยง
ของโครงการ/
กิจกรรม
เสี่ยงสูง

พันธกิจ
ยุทธศาสตร์

ประเด็นความ
เสี่ยง

คณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์

การเรียนการสอน

ด้านการ
ปฏิบตั งิ าน

วิทยาเขตชุมพร
เขตรอุดมศักดิ์

บริหารจัดการ
องค์กรตามหลัก
ธรรมาภิบาล

วิทยาเขตชุมพร
เขตรอุดมศักดิ์

บริหารจัดการ
องค์กรตามหลัก
ธรรมาภิบาล

หน่วยงาน

เป้าประสงค์ของ สจล.

ปัจจัยเสี่ยง/โครงการ/กิจกรรม

ระดับความสาคัญ
ต่อการบรรลุ
เป้าประสงค์

งบประมาณที่
ได้รับ (บาท)

กลุ่มผู้รับบริการ

สูง

นโยบายการพัฒนาวิทยา
เขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์มี
ความต่อเนื่อง มีการ
ปรับปรุง/แก้ไขกฎหมาย/
ระเบียบ/ข้อบังคับทีเ่ อื้อ
ต่อการปฏิบตั งิ านให้มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

1. ศึกษา/แก้ไขกฎระเบียบทีเ่ ป็น
อุปสรรค และไม่เอื้อต่อการทางาน
ให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล
โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ส่วนงาน คณะผู้บริหารทัง้ ในปัจจุบนั
และอดีต

ปานกลาง

คณะผู้บริหาร
บุคลากร และ
นักศึกษา

เสี่ยงปานกลาง

วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดม
ศักดิ์ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การพัฒนาวิทยาเขตชุมพร
ได้อย่างมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ และบรรลุ
ตามเป้าประสงค์ทตี่ ั้งไว้

1. นโยบายผู้บริหารไม่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาเขตชุมพร
เขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร

สูง

คณะผู้บริหาร
บุคลากรและ
นักศึกษา

เสี่ยงสูง

2. คณะผู้บริหารไม่ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์

สูง

คณะผู้บริหาร
บุคลากรและ
นักศึกษา

เสี่ยงทีส่ ุด

วิทยาเขตชุมพร
เขตรอุดมศักดิ์

3.ไม่มกี ารถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่ส่วน
งานทีร่ ับผิดชอบ

สูง

คณะผู้บริหาร
บุคลากรและ
นักศึกษา

เสี่ยงทีส่ ุด

วิทยาเขตชุมพร
เขตรอุดมศักดิ์

4.ไม่มกี ารติดตามประเมินการ
ดาเนินงานยุทธศาสตร์

สูง

คณะผู้บริหาร
บุคลากรและ
นักศึกษา

เสี่ยงสูง

ด้านกลยุทธ์
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75,000 บาท คณาจารย์ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิดา้ น
วิชาชีพ

ระดับความเสี่ยง
ของโครงการ/
กิจกรรม

1.หลักสูตรทีไ่ ม่เป็นไปตามมาตรฐาน
(TQF)

วิทยาเขตชุมพร
เขตรอุดมศักดิ์

1.บัณฑิตมีคณ
ุ ภาพมี
คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
ตอบสนองความต้องการของ
สังคมและรองรับการเป็น
ด้านนโยบาย/ ประชาคมอาเซียน
กฎหมาย/
ระเบียบ/
ข้อบังคับ

เป้าประสงค์ของ สจล.
มิตปิ ระสิทธิผล

เสี่ยงสูง

หน่วยงาน

คณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์

พันธกิจ
ยุทธศาสตร์

ประเด็นความ
เสี่ยง

การเรียนการสอน

ด้านการ
ปฏิบตั งิ าน

คณะวิทยาศาสตร์ การวิจยั

คณะวิทยาศาสตร์ การเรียนการสอน

เป้าประสงค์ของ สจล.

1.บัณฑิตมีคณ
ุ ภาพมี
คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
ตอบสนองความต้องการของ
สังคมและรองรับการเป็น
ยน กษณ์และ
ด้านภาพลักษณ์ ประชาคมอาเซี
1. เพื่อสร้างภาพลั
และชื่อเสียง ชื่อเสียงคณะให้เป็นทีร่ ู้จกั โดย
ใช้ผลงานวิจยั เป็นตัวเผยแพร่
2. เพื่อให้ทราบข้อมูลงานวิจยั
และมีความเข้าใจในการ
ปฏิบตั งิ านของคณะต่อผู้มสี ่วน
เกี่ยวข้อง
ด้านการ
ปฏิบตั งิ าน

1. ให้การปฏิบตั งิ านมี
ประสิทธิภาพและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งขององค์กร

คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ การเรียนการสอน

ด้านการเงิน

1. เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและ
นามาปรับใช้กบั การปฏิบตั งิ าน
ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น

เป้าประสงค์ของ สจล.
มิตปิ ระสิทธิผล

ปัจจัยเสี่ยง/โครงการ/กิจกรรม

ระดับความสาคัญ
ต่อการบรรลุ
เป้าประสงค์

งบประมาณที่
ได้รับ (บาท)

กลุ่มผู้รับบริการ

ระดับความเสี่ยง
ของโครงการ/
กิจกรรม

1.หลักสูตรทีไ่ ม่เป็นไปตามมาตรฐาน
(TQF)

สูง

75,000 บาท คณาจารย์ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิดา้ น
วิชาชีพ

เสี่ยงสูง

1. ขาดการประชาสัมพันธ์
ผลงานวิจยั ของคณาจารย์และ
นักศึกษาออกสู่ภายนอกน้อย และยง
ไม่เป็นทีร่ ู้จกั ของสาธารณะชน

สูง

10000 บาท คณาจารย์และ
นักศึกษา

เสี่ยงสูง

1. บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจ
ขั้นตอนในการปฏิบตั งิ าน ทาให้การ
ปฏิบตั งิ านไม่ชัดเจน

สูง

50,000 บาท

เสี่ยงสูง

2. บุคลากรส่วนใหญ่ยงั ไม่ให้
ความสาคัญกับการทางานเป็นทีม

โปรดเลือก

1. คณะไม่ทราบสถานะทางการเงิน
ทีเ่ ป็นปัจจุบนั

ปานกลาง
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โปรดเลือก

-

เสี่ยงปานกลาง

หน่วยงาน

คณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์

พันธกิจ
ยุทธศาสตร์

ประเด็นความ
เสี่ยง

การเรียนการสอน

ด้านการ
ปฏิบตั งิ าน

สานักหอสมุดกลาง การบริการ
วิชาการ

สานักหอสมุดกลาง การบริการ
วิชาการ

เป้าประสงค์ของ สจล.

เป้าประสงค์ของ สจล.
มิตปิ ระสิทธิผล

1.บัณฑิตมีคณ
ุ ภาพมี
คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
ตอบสนองความต้องการของ
สังคมและรองรับการเป็น
ด้านนโยบาย/ ประชาคมอาเซี
นโยบายรวมศูนยย์นของสานัก
กฎหมาย/ ทะเบียน สานักบริการ
ระเบียบ/ คอมพิวเตอร์ สานักส่งเสริม
ข้อบังคับ และบริการวิชาการ และ
สานักหอสมุดกลาง
ด้านการเงิน เพื่อให้บริการฐานข้อมูลระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ
(Millennium) และระบบ
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
ไม่หยุดชะงัก

สานักหอสมุดกลาง การบริการ
วิชาการ

ด้านการ
ปฏิบตั งิ าน

เพื่อให้หน่วยงานดาเนินการได้
อย่างต่อเนื่อง (BCP)

คณะ
การเรียนการสอน
เทคโนโลยีการเกษ
ตร

ด้านการ
ปฏิบตั งิ าน

บุคลากรมีคณ
ุ ภาพทักษะและ
ทางานอย่างมืออาชีพในระดับ
ภูมภิ าคอาเซียน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
การเพิ่มศักยภาพในการ
แข่งขัน

ปัจจัยเสี่ยง/โครงการ/กิจกรรม

ระดับความสาคัญ
ต่อการบรรลุ
เป้าประสงค์

1.หลักสูตรทีไ่ ม่เป็นไปตามมาตรฐาน
(TQF)

สูง

การบริหารจัดการด้านงานบุคคล
งานแผน งานพัสดุ งานอาคารสถานที่
ทาให้ล่าช้า ไม่เกิดความคล่องตัวใน
การทางาน เนื่องจากต้องใช้บริการ
จากหน่วยงานอื่น หรือจากส่วนกลาง
นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร
ของสถาบันไม่สามารถใชับริการ
ฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
(Millennium) ในการสืบค้นและยืม
คืนหนังสือ และไม่สามารถสืบค้น
งานวิจยั ในระบบฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆได้

ปานกลาง

บุคลากรขาดการเตรียมความพร้อม
กรณีฉุกเฉินเช่น ไฟไหม้ หรือน้าท่วม
เพราะไม่เคยผ่านการซ้อม หรือ
เตรียมพร้อมกับสถานะการฉุกเฉินเลย
บุคลากรสายวิชาการทีม่ ตี าแหน่งทาง
วิชาการมีจานวนลดลง
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งบประมาณที่
ได้รับ (บาท)

กลุ่มผู้รับบริการ

75,000 บาท คณาจารย์ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิดา้ น
วิชาชีพ

ระดับความเสี่ยง
ของโครงการ/
กิจกรรม
เสี่ยงสูง

บุคลากรของสานัก
หอสมุดกลาง

เสี่ยงปานกลาง

นักศึกษา คณาจารย์
และเจ้าหน้าทีข่ อง
สถาบัน

เสี่ยงปานกลาง

สูง

บุคลากรของสานัก
หอสมุดกลาง

เสี่ยงปานกลาง

สูง

อาจารย์/นักศึกษา/
คณะ

เสี่ยงทีส่ ุด

สูง

5900000

หน่วยงาน

คณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์

พันธกิจ
ยุทธศาสตร์

ประเด็นความ
เสี่ยง

การเรียนการสอน

ด้านการ
ปฏิบตั งิ าน

เป้าประสงค์ของ สจล.

เป้าประสงค์ของ สจล.
มิตปิ ระสิทธิผล

ระดับความสาคัญ
ต่อการบรรลุ
เป้าประสงค์

งบประมาณที่
ได้รับ (บาท)

กลุ่มผู้รับบริการ

สูง

จานวนผลงานวิจยั ตีพมิ พ์ทมี่ ี impact
factor สูง ในระดับนานาชาติมี
จานวนน้อยลง

สูง

อาจารย์/คณะ

เสี่ยงทีส่ ุด

คณะ
การเรียนการสอน ด้านนโยบาย/ บุคลากรมีคณ
ุ ภาพ ทักษะ และ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ขาดการสนับสนุนอัตรากาลังทดแทน
เทคโนโลยีการเกษ
กฎหมาย/ สามารถทางานได้อย่างมี
การสร้างความเข้มแข็งใน สายวิชาการจากเงินงบประมาณ
ตร
ระเบียบ/ ประสิทธิภาพ
การพัฒนาสถาบัน
ข้อบังคับ

สูง

อาจารย์/คณะ/
นักศึกษา

เสี่ยงทีส่ ุด

ด้านกลยุทธ์

วิทยาลัยนาโน
เทคโนโลยีพระ
จอมเกล้า
ลาดกระบัง

การเรียนการสอน

ด้านการเงิน

1. จานวนการรับนักศึกษาแรก 1.ร้อยละของรายได้ที่
เข้าไม่ตรงตามแผนทีต่ ั้งไว้
เพิ่มขึ้น

วิทยาลัยนาโน
เทคโนโลยีพระ
จอมเกล้า
ลาดกระบัง

การเรียนการสอน

ด้านการ
ปฏิบตั งิ าน

1.การเพิ่มพูลและส่งเสริม
ทักษะการปฏิบตั งิ านของ
บุคลากร

วิทยาลัยนาโน
เทคโนโลยีพระ
จอมเกล้า
ลาดกระบัง

การเรียนการสอน ด้านนโยบาย/ 1.ทาการเผยแพร่กฏระเบียบ
กฎหมาย/ ข้อบังคับ ให้ผู้ทเี่ กี่ยวข้อง
ระเบียบ/ รับทราบ
ข้อบังคับ

1.จานวนนักศึกษาแรกเข้าไม่ตรง
ตามแผนทีต่ ั้งไว้

75,000 บาท คณาจารย์ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิดา้ น
วิชาชีพ

ระดับความเสี่ยง
ของโครงการ/
กิจกรรม

1.หลักสูตรทีไ่ ม่เป็นไปตามมาตรฐาน
(TQF)

คณะ
การวิจยั
เทคโนโลยีการเกษ
ตร

1.บัณฑิตมีคณ
ุ ภาพมี
คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
ตอบสนองความต้องการของ
สังคมและรองรับการเป็น
ประชาคมอาเซี
น ทยาศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
ขยายงานวิจยั ด้ยานวิ
และเทคโนโลยีทมี่ คี ณ
ุ ภาพเพื่อ การขยายงานวิชาการด้าน
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ วิทยาศาสตร์และ
และเป็นทีย่ อมรับในระดับ
เทคโนโลยีในระดับ
ภูมภิ าคอาเซียน
ภูมภิ าคอาเซียน

ปัจจัยเสี่ยง/โครงการ/กิจกรรม

เสี่ยงสูง

ปานกลาง

นักศึกษา

เสี่ยงปานกลาง

ร้อยละของบุคลากกรที่ 1.บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจใน
ได้รับการพัฒนาตามแผน การปฏิบตั งิ านทีไ่ ด้รับมอบหมาย
บุคลากร

ปานกลาง

บุคลากร

เสี่ยงต่า

ระดับความสาเร็จในการ 1.ช่องทางการเผยแพร่และ
นาระบบสารสนเทศมาใช้ ประชาสัมพันธ์ไม่เพียงพอ
ในการดาเนินงาน ตาม
พันธกิจ

ปานกลาง

บุคลากร

เสี่ยงปานกลาง
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พันธกิจ
ยุทธศาสตร์

ประเด็นความ
เสี่ยง

คณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์

การเรียนการสอน

ด้านการ
ปฏิบตั งิ าน

วิทยาลัยนาโน
เทคโนโลยีพระ
จอมเกล้า
ลาดกระบัง

การเรียนการสอน

ด้านกลยุทธ์

วิทยาลัยนานาชาติ การเรียนการสอน

วิทยาลัยนานาชาติ การเรียนการสอน

หน่วยงาน

เป้าประสงค์ของ สจล.

เป้าประสงค์ของ สจล.
มิตปิ ระสิทธิผล

ปัจจัยเสี่ยง/โครงการ/กิจกรรม

ระดับความสาคัญ
ต่อการบรรลุ
เป้าประสงค์

งบประมาณที่
ได้รับ (บาท)

กลุ่มผู้รับบริการ

1.บัณฑิตมีคณ
ุ ภาพมี
คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
ตอบสนองความต้องการของ
สังคมและรองรับการเป็น
ประชาคมอาเซี
เพื่อผลิตบัณฑิตยให้น มคี ณ
ุ ภาพ

1.หลักสูตรทีไ่ ม่เป็นไปตามมาตรฐาน
(TQF)

สูง

ร้อยละความพึงพอใจของ ห้องเรียนห้องปฏิบตั กิ าร ขาดความ
ตรงตามมาตรฐานวิชาการและ นักศึกษาทีม่ ตี อ่ ห้องปฏิบตั ิ พร้อม
วิชาชีพ และเป็นทีต่ อ้ งการของ ก่าร
ตลาดแรงงาน

สูง

นักศึกษา

ด้านการ
ปฏิบตั งิ าน

เพื่อผลิตบัณฑิตด้าน
จานวนนักศึกษาเป็นไป
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทมี่ ี ตามเป้า
ความสามารถตามมาตรฐาน
วิชาชีพและสากล ตอบสนอง
การพัฒนาประเทศและรองรรับ
การเป็นประชาคมอาเซียน

จานวนนักศึกษาเข้าเรียนไม่เป็นไป
ตามเป้าทีว่ างไว้

สูง

นักเรียนนักศึกษา

เสี่ยงปานกลาง

ด้านการเงิน

เพื่อผลิตบัณฑิตด้าน
การใช้จา่ ยเป็นไปตามแผน การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทมี่ ี งบประมาณประจาปี
ปฏิบตั งิ านและแผนการใช้จา่ ย
ความสามารถตามมาตรฐาน
งบประมาณ
วิชาชีพและสากล ตอบสนอง
การพัฒนาประเทศและรองรับ
การเป็นประชาคมอาเซียน

สูง

บุคลากรสาย
สนับสนุนของ
วิทยาลัยนานาชาติ

เสี่ยงปานกลาง
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75,000 บาท คณาจารย์ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิดา้ น
วิชาชีพ

ระดับความเสี่ยง
ของโครงการ/
กิจกรรม
เสี่ยงสูง

เสี่ยงสูง

พันธกิจ
ยุทธศาสตร์

ประเด็นความ
เสี่ยง

การเรียนการสอน

ด้านการ
ปฏิบตั งิ าน

วิทยาลัยนานาชาติ การเรียนการสอน

ด้านการ
ปฏิบตั งิ าน

วิทยาลัยนานาชาติ การวิจยั

ด้านกลยุทธ์

หน่วยงาน

คณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์

เป้าประสงค์ของ สจล.

เป้าประสงค์ของ สจล.
มิตปิ ระสิทธิผล

1.บัณฑิตมีคณ
ุ ภาพมี
คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
ตอบสนองความต้องการของ
สังคมและรองรับการเป็น
ประชาคมอาเซี
เพื่อผลิตบัณฑิตยด้นาน

ปัจจัยเสี่ยง/โครงการ/กิจกรรม

1.หลักสูตรทีไ่ ม่เป็นไปตามมาตรฐาน
(TQF)

การบริหารจัดการองค์กร เกิดความล่าช้าในการปฏิบตั งิ าน อัน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทมี่ ี อย่างมีประสิทธิภาพ
เนือ่ งมาจากจานวนบุคลากรใน
ความสามารถตามมาตรฐาน
หน่วยงานไม่เพียงพอต่อภาระงานโดย
วิชาชีพและสากล ตอบสนอง
ไม่สามารถเพิ่มอัตรากาลังได้
การพัฒนาประเทศและรองรับ
การเป็นประชาคมอาเซียน
เพื่อมุง่ สู่การเป็นมหาวิทยาลัย
แห่งการวิจยั และสังคม
นวัตกรรม

คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม

การเรียนการสอน ด้านนโยบาย/ เป็นสถาบันทีใ่ ช้ระบบ
กฎหมาย/ สารสนเทศทีท่ นั สมัย
ระเบียบ/ (e-University)
ข้อบังคับ

คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม
วิทยาลัย
นวัตกรรมการ
จัดการข้อมูล

การวิจยั

ด้านกลยุทธ์

การวิจยั

ด้านการ
ปฏิบตั งิ าน

งบวิจยั ต่อจานวนอาจารย์ งบประมาณวิจยั ทีไ่ ด้รับต่อจานวน
ไม่เป็นไปตามเป้า
อาจารย์ประจา ไม่เป็นไปตามเป้าที่
(180,000 ต่อคนต่อปี)
วางไว้
มิตพิ ฒ
ั นาองค์กร

ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร
จัดการไม่มปี ระสิทธิภาพ

เพื่อหาแหล่งทุนวิจยั จากภายนอก มิตพิ ฒ
ั นาองค์กร

ไม่ได้รับการสนับสนุนทุนการวิจยั
จากหน่วยงานภายนอก
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
1.จานวนความร่วมมือกับ 1. จานวนหน่วยงานภายนอกที่
ส่งเสริมงานวิจยั ด้านเทคโนโลยี ภาคอุตสาหกรรม จานวน สนับสนุนงานวิจยั มีจานวนน้อย
การผลิตขั้นสูง เป้าประสงค์ที่ 1 4 บริษัท
สร้างความเชื่อมัน่ ด้านงานวิจยั
กับภาคอุตสาหกรรม/ภาครัฐที่
เกี่ยวข้อง
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ระดับความสาคัญ
ต่อการบรรลุ
เป้าประสงค์
สูง

งบประมาณที่
ได้รับ (บาท)

กลุ่มผู้รับบริการ

75,000 บาท คณาจารย์ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิดา้ น
วิชาชีพ

ระดับความเสี่ยง
ของโครงการ/
กิจกรรม
เสี่ยงสูง

สูง

บุคลากรสาย
สนับสนุนของ
วิทยาลัยนานาชาติ

เสี่ยงทีส่ ุด

ปานกลาง

บุคลากรสาย
วิชาการของ
วิทยาลัยนานาชาติ

เสี่ยงปานกลาง

สูง

คณาจารย์ บุคลากร
นักศึกษา

เสี่ยงสูง

สูง

นักวิจยั

สูง

นักวิจยั ,อาจารย์

เสี่ยงปานกลาง
เสี่ยงสูง

หน่วยงาน

คณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์

พันธกิจ
ยุทธศาสตร์

ประเด็นความ
เสี่ยง

การเรียนการสอน

ด้านการ
ปฏิบตั งิ าน

เป้าประสงค์ของ สจล.

เป้าประสงค์ของ สจล.
มิตปิ ระสิทธิผล

ปัจจัยเสี่ยง/โครงการ/กิจกรรม

ระดับความสาคัญ
ต่อการบรรลุ
เป้าประสงค์

งบประมาณที่
ได้รับ (บาท)

กลุ่มผู้รับบริการ

1.บัณฑิตมีคณ
ุ ภาพมี
คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
ตอบสนองความต้องการของ
สังคมและรองรับการเป็น
ยน ที่ 4 ผลิต 1. จานวนผลงานของ
การเรียนการสอน ด้านภาพลักษณ์ ประชาคมอาเซี
ประเด็นยุทธศาสตร์
และชื่อเสียง บัณฑิตเพื่อรองรับความ
นักศึกษาทีไ่ ด้รับรางวัล
ต้องการของอุตสาหกรรมการ ระดับชาติ 1 รางวัล
ผลิตขั้นสูง เป้าประสงค์ที่ 3 จัด
กระบวนการพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษาทีม่ ปี ระสิทธิภาพอย่าง
ต่อเนื่อง

1.หลักสูตรทีไ่ ม่เป็นไปตามมาตรฐาน
(TQF)

สูง

1. วิทยาลัยขาดผลงานของนักศึกษา
ทีส่ ร้างชื่อเสียงในระดับชาติ

ปานกลาง

เสี่ยงปานกลาง

การเรียนการสอน

ด้านกลยุทธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ผลิต 1. จานวนนักศึกษาที่
บัณฑิตเพื่อรองรับความ
เป็นไปตามแผนทีก่ าหนด
ต้องการของอุตสาหกรรมการ
ผลิตขั้นสูง เป้าประสงค์ 1 ผลิต
บัณฑิตทีส่ อดคล้องกับความ
ต้องการของอุตสาหกรรมการ
ผลิตขั้นสูง

1. จานวนนักศึกษาน้อยกว่าแผนที่
กาหนด

สูง

เสี่ยงสูง

วิทยาลัยการ
การเรียนการสอน
บริหารและจัดการ

ด้านการ
ปฏิบตั งิ าน

1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนางาน
ด้านประกันคุณภาพการศึกษา

วิทยาลัย
นวัตกรรมการ
จัดการข้อมูล

วิทยาลัย
นวัตกรรมการ
จัดการข้อมูล

วิทยาลัยการ
บริหารและจัดการ
วิทยาลัยการ
การเรียนการสอน
บริหารและจัดการ

ด้านกลยุทธ์

2. เพื่อให้ได้นกั ศึกษาแรกเข้าที่
มีผลการเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายมากกว่า
3.5

ผลการประเมินงาน
1. ผลการประเมินประกันคุณภาพ
ประกันคุณภาพอยูใ่ น
ด้านโครงการบริการวิชาการ
ระดับดี (คะแนนประเมิน
มากกว่า 3.51)
2. ผลการประเมินประกันคุณภาพ
ด้านโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ได้นกั ศึกษาแรกเข้าทีม่ ผี ล 3. จานวนนักศึกษาแรกเข้าทีม่ ผี ลการ
การเรียนในระดับ
เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
มัธยมศึกษาตอนปลาย
มากกว่า 3.5
มากกว่า 3.5 ไม่ตากว่
่ า
ร้อยละ 30
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สูง

สูง

75,000 บาท คณาจารย์ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิดา้ น
วิชาชีพ

ระดับความเสี่ยง
ของโครงการ/
กิจกรรม

150000

เสี่ยงสูง

คณาจารย์ นักศึกษา
และบุคคลภายนอก

เสี่ยงสูง

คณาจารย์ และ
นักศึกษา

เสี่ยงสูง

นักศึกษา

เสี่ยงทีส่ ุด

พันธกิจ
ยุทธศาสตร์

ประเด็นความ
เสี่ยง

การเรียนการสอน

ด้านการ
ปฏิบตั งิ าน

วิทยาลัยการ
การเรียนการสอน
บริหารและจัดการ

ด้านกลยุทธ์

วิทยาลัยการ
การเรียนการสอน
บริหารและจัดการ

วิทยาลัยการ
การวิจยั
บริหารและจัดการ

หน่วยงาน

คณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์

วิทยาลัยการ
บริหารและจัดการ

เป้าประสงค์ของ สจล.

เป้าประสงค์ของ สจล.
มิตปิ ระสิทธิผล

1.บัณฑิตมีคณ
ุ ภาพมี
คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
ตอบสนองความต้องการของ
สังคมและรองรับการเป็น
ประชาคมอาเซี
ยนองปฏิบตั กิ าร ความพึงพอใจของ
3. เพื่อให้บริการห้
ทีส่ ามารถตอบสนองการเรียน นักศึกษาทีม่ ตี อ่
การสอนแก่นกั ศึกษา
ห้องปฏิบตั กิ าร (ไม่ตากว่
่ า
ร้อยละ 80)

ปัจจัยเสี่ยง/โครงการ/กิจกรรม

ระดับความสาคัญ
ต่อการบรรลุ
เป้าประสงค์

งบประมาณที่
ได้รับ (บาท)

กลุ่มผู้รับบริการ

1.หลักสูตรทีไ่ ม่เป็นไปตามมาตรฐาน
(TQF)

สูง

4. ความพึงพอใจของนักศึกษาทีม่ ตี อ่
ห้องปฏิบตั กิ าร

สูง

ด้านการเงิน

4. เพื่อให้บริการอาคารเรียน ส่วนงานวิชาการมีอาคาร 5. การพิจารณางบประมาณประมาณ
และพื้นทีก่ จิ กรรมในจานวนที่ เรียนและพื้นทีก่ จิ กรรมใน ในการสร้างอาคารเรียนของวิทยาลัย
เพียงพอ สะดวกและเหมาะสม จานวนทีเ่ พียงพอ
การบริหารและจัดการ
แก่บคุ ลากรและนักศึกษา
รวมทัง้ บุคคลภายนอกทีเ่ ข้ามา
รับบริการ

สูง

คณาจารย์ ฝ่าย
สนับสนุน นักศึกษา
และบุคคลภายนอก

เสี่ยงทีส่ ุด

ด้านกลยุทธ์

1. เพื่อส่งเสริมจานวน
ผลงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ที่
ได้รับการตีพมิ พ์หรือแผนแพร่
ทัง้ ในระดับชาติและนานาชาติ
และ 2. เพื่อส่งเสริมจานวน
ผลงานวิจยั และนวัตกรรม
ทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีทไี่ ด้รับการอ้างอิงทัง้
ในระดับชาติและนานาชาติ

สูง

คณาจารย์

เสี่ยงสูง

1. ร้อยละของจานวน
ผลงานวิจยั หรืองาน
สร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการ
ตีพมิ พ์หรือแผนแพร่ทงั้ ใน
ระดับชาติและนานาชาติ
ต่ออาจารย์ประจา (ร้อยละ
120) 2.ร้อยละของ
จานวนผลงานวิจยั และ
นวัตกรรมทางด้าน
วิทยาศาสตร์และ

6. จานวนผลงานวิจยั หรืองาน
สร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการตีพมิ พ์หรือ
แผนแพร่ทงั้ ในระดับชาติและ
นานาชาติตอ่ อาจารย์ประจา
7. จานวนผลงานวิจยั และนวัตกรรม
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทีไ่ ด้รับการอ้างอิงทัง้ ในระดับชาติ
และนานาชาติตอ่ อาจารย์ประจา
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75,000 บาท คณาจารย์ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิดา้ น
วิชาชีพ

ระดับความเสี่ยง
ของโครงการ/
กิจกรรม
เสี่ยงสูง

เสี่ยงทีส่ ุด

พันธกิจ
ยุทธศาสตร์

ประเด็นความ
เสี่ยง

การเรียนการสอน

ด้านการ
ปฏิบตั งิ าน

คณะ
การเรียนการสอน
วิศวกรรมศาสตร์

ด้านกลยุทธ์

คณะ
การเรียนการสอน
วิศวกรรมศาสตร์

ด้านการ
ปฏิบตั งิ าน

ผลิตบัณฑิตให้มคี ณ
ุ ภาพตรง
นักศึกษสามารถใช้
ตามมาตรฐานวิชาการและ
ภาษาอังกฤษในการ
วิชาชีพ และเป็นทีต่ อ้ งการของ ปฏิบตั งิ านได้ดี
ตลาดแรงงาน

คณะ
การวิจยั
วิศวกรรมศาสตร์

ด้านกลยุทธ์

คณะ
การวิจยั
วิศวกรรมศาสตร์

ด้านการ
ปฏิบตั งิ าน

หน่วยงาน

คณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์

เป้าประสงค์ของ สจล.

1.บัณฑิตมีคณ
ุ ภาพมี
คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
ตอบสนองความต้องการของ
สังคมและรองรับการเป็น
ประชาคมอาเซี
บัณฑิตมีความรูย้ คุนณธรรม

เป้าประสงค์ของ สจล.
มิตปิ ระสิทธิผล

ปัจจัยเสี่ยง/โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณที่
ได้รับ (บาท)

กลุ่มผู้รับบริการ

ระดับความเสี่ยง
ของโครงการ/
กิจกรรม

สูง

75,000 บาท คณาจารย์ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิดา้ น
วิชาชีพ

เสี่ยงสูง

สูง

อาจารย์ นักศึกษา
ผู้ประกอบการ

เสี่ยงสูง

นักศึกษาขาดทักษะในการใช้
ภาษาอังกฤษทัง้ การพูด อ่าน เขียน
และแปลความหมาย

สูง

อาจารย์ นักศึกษา
ผู้ประกอบการ

เสี่ยงสูง

ขยายงานวิจยั ด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างสรรค์งานวิจยั
และเทคโนโลยีทมี่ คี ณ
ุ ภาพเพื่อ และนวัตกรรมใหม่
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทส
และเป็นทีย่ อมรับในระดับ
ภูมภิ าคอาเซียน

จานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจยั ที่
ได้รับจากหน่วยงานภายนอกต่อ
จานวนอาจารย์และนักวิจยั มีนอ้ ย

สูง

อาจารย์ นักศึกษา
ผู้ประกอบการ

เสี่ยงสูง

เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลผลการ
ดาเนินงานในภาพรวมของคณะ
ตามพันธกิจและจัดทาเป็น
รายงานผลการปฏิบตั งิ าน
ประจาปี

จานวนข้อมูลผลงานวิจยั และหรือ
นวัตกรรมของอาจารย์และนักวิจยั
ของคณะทีไ่ ด้รับการอ้างอิงใน
ระดับชาติทไี่ ด้จากการสืบค้นใน
ฐานข้อมูลต่าง ๆ มีนอ้ ย

สูง

อาจารย์ นักศึกษา
ผู้ประกอบการ

เสี่ยงสูง

จริยธรรม จรรยาบรรณ มีวินยั
และเสียสละ ตอบสนองการ
พัฒนาประเทศ และรองรับการ
เป็นประชาคมอาเซียน

1.หลักสูตรทีไ่ ม่เป็นไปตามมาตรฐาน
(TQF)

ระดับความสาคัญ
ต่อการบรรลุ
เป้าประสงค์

จานวนนักศึกษาเข้าใหม่ จานวนนักศึกษาเข้าใหม่ระดับ
ระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไป บัณฑิตศึกษาต่ากว่าแผนทีก่ าหนด
ตามแผนการรับนักศึกษา

จานวนข้อมูลผลงานวิจยั
และหรือนวัตกรรมของ
อาจารย์และนักวิจยั ของ
คณะทีไ่ ด้รับการอ้างอิง
จากการสืบค้นใน
ฐานข้อมูลต่าง ๆ

Page 13 of 18

พันธกิจ
ยุทธศาสตร์

ประเด็นความ
เสี่ยง

การเรียนการสอน

ด้านการ
ปฏิบตั งิ าน

คณะ
การเรียนการสอน
วิศวกรรมศาสตร์

ด้านการเงิน

หน่วยงาน

คณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์

เป้าประสงค์ของ สจล.

เป้าประสงค์ของ สจล.
มิตปิ ระสิทธิผล

1.บัณฑิตมีคณ
ุ ภาพมี
คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
ตอบสนองความต้องการของ
สังคมและรองรับการเป็น
ประชาคมอาเซียน

การดาเนินงานตาม
เพื่อให้งบประมาณทีจ่ ดั สรรไว้ แผนปฏิบตั งิ านประจาปี
เพียงพอต่อการปฏิบตั งิ าน
บรรลุเป้าหมาย
ด้านนโยบาย/ เพื่อให้การจัดเก็บเอกสารคาขอ พื้นทีใ่ นการจัดเก็บ
กฎหมาย/ กู้ยมื เพื่อการศึกษา (กยศ)
เอกสารสาคัญมีไม่เพียงพอ
ระเบียบ/ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ เพราะต้องเก็บเอกสารเป็น
ข้อบังคับ เหมาะสม สะดวกต่อการใช้งาน ระยะเวลา 19 ปี ตาม
ระเบียบของกองทุน หรือ
จนกว่าผู้กู้จะชาระหนี้หมด

ปัจจัยเสี่ยง/โครงการ/กิจกรรม

ระดับความสาคัญ
ต่อการบรรลุ
เป้าประสงค์

กลุ่มผู้รับบริการ

ระดับความเสี่ยง
ของโครงการ/
กิจกรรม

1.หลักสูตรทีไ่ ม่เป็นไปตามมาตรฐาน
(TQF)

สูง

75,000 บาท คณาจารย์ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิดา้ น
วิชาชีพ

เสี่ยงสูง

งบประมาณทีจ่ ดั สรรไว้ล่วงหน้าไม่
สอดคล้องต่อความต้องการในการ
ปฏิบตั งิ านจริง

สูง

อาจารย์ นักศึกษา
บุคลากร

เสี่ยงสูง

1.ผู้บริหารของสถาบันฯ ไม่ตระหนัก
ถึงปัญหาและผลกระทบของการ
จัดเก็บเอกสาร

สูง

ผุ้ปกครอง
นักศึกษาทีก่ ู้ยมื
กองทุน กยศ. และ
ธนาคารกรุงไทย

เสี่ยงทีส่ ุด

2.ไม่มรี ะบบโปรแกรมในการจัดเก็บ
เอกสารและกองทุน กยศ.ไม่มกี าร
สนับสนุนเครื่องมือ

สูง

600000

เสี่ยงทีส่ ุด

500000

เสี่ยงทีส่ ุด

สานักทะเบียน
และประมวลผล

การบริการ
วิชาการ

สานักทะเบียน
และประมวลผล

การบริการ
วิชาการ

ด้านการ
ปฏิบตั งิ าน

เพื่อให้มรี ะบบโปรแกรมและ
อุปกรณ์ตา่ งๆในการค้นหาและ
สามารถให้บริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

สานักทะเบียน
และประมวลผล

การบริการ
วิชาการ

ด้านกลยุทธ์

เพื่อให้บริการระบบฐานข้อมูล บุคลากร นักศึกษาและ
การค้นหาข้อมูลผู้กู้แบบอัตโนมัติ หน่วยงานต่างๆของ
สถาบันฯ สามารถใช้
บริการค้นหารายนามผู้กู้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ไม่มกี ารจัดเก็บเอกสารเป็นไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์

สูง

สานักส่งเสริม
การบริการ
และบริการ
วิชาการ
วิชาการพระจอม
เกล้าฯลาดกระบัง

ด้านการเงิน

เพื่อเพิ่มรายรับ (เงินรายได้)
จากงานบริการวิชาการ

ขาดคณาจารย์ทรี่ ับงานบริการจาก
หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน

สูง

กองทุน กยศ.ให้การ
สนับสนุนโปรแกรม
สาเร็จรูปในการจัดเก็บ
ข้อมูลกู้

งบประมาณที่
ได้รับ (บาท)
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100000

คณาจารย์ทกุ ท่าน
ในสถาบันฯ

โปรดเลือก

หน่วยงาน

คณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์

พันธกิจ
ยุทธศาสตร์

ประเด็นความ
เสี่ยง

การเรียนการสอน

ด้านการ
ปฏิบตั งิ าน

สานักส่งเสริม
การบริการ
และบริการ
วิชาการ
วิชาการพระจอม
เกล้าฯลาดกระบัง

ด้านการ
ปฏิบตั งิ าน

เป้าประสงค์ของ สจล.

1.บัณฑิตมีคณ
ุ ภาพมี
คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
ตอบสนองความต้องการของ
สังคมและรองรับการเป็น
ประชาคมอาเซี
เพื่อรวบรวมข้อยมูนลงานบริการ
วิชาการและงานทรัพย์สินทาง
ปัญญา

เป้าประสงค์ของ สจล.
มิตปิ ระสิทธิผล

ปัจจัยเสี่ยง/โครงการ/กิจกรรม

ระดับความสาคัญ
ต่อการบรรลุ
เป้าประสงค์

งบประมาณที่
ได้รับ (บาท)

กลุ่มผู้รับบริการ

ระดับความเสี่ยง
ของโครงการ/
กิจกรรม

1.หลักสูตรทีไ่ ม่เป็นไปตามมาตรฐาน
(TQF)

สูง

75,000 บาท คณาจารย์ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิดา้ น
วิชาชีพ

เสี่ยงสูง

ขาดระบบการจัดเก็บ รวบรวมข้อมูล
งานบริการวิชาการและงานทรัพย์สิน
ทางปัญญา

สูง

250000

คณาจารย์ นักศึกษา
และบุคลากรใน
สถาบันฯ

เสี่ยงสูง

สานักส่งเสริม
การบริการ
และบริการ
วิชาการ
วิชาการพระจอม
เกล้าฯลาดกระบัง

ด้านภาพลักษณ์ เพื่อสร้างชื่อเสียงให้เป็นทีร่ ู้จกั
และชื่อเสียง ผลงานอันเกิดจากทรัพย์สินทาง
ปัญญา

ขาดชื่อเสียงและผลงานในนาม
สถาบันฯ

สูง

350000

คณาจารย์ นักศึกษา
และบุคลากรใน
สถาบันฯ

เสี่ยงสูง

สานักส่งเสริม
การบริการ
และบริการ
วิชาการ
วิชาการพระจอม
เกล้าฯลาดกระบัง

ด้านนโยบาย/
กฎหมาย/
ระเบียบ/
ข้อบังคับ

เพื่อให้สามารถปฏิบตั งิ านให้
สอดคล้องตามนโยบาย/
กฏหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ/
ประกาศ

การปรับเปลี่ยนและความเข้าใจใน
กฎ/ระเบียบ/ประกาศ

ต่า

50000

คณาจารย์ นักศึกษา
และบุคลากรใน
สถาบันฯ

เสี่ยงต่า

ด้านการ
ปฏิบตั งิ าน

เพื่อให้ได้ระบบสารสนเทศ
ฐานข้อมูลกลางทีส่ ามารถให้
ข้อมูลได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
ตรงตามความต้องการของผู้ใช้
ได้รับข้อมูลรวดเร็วรูปแบบง่าย
ต่อการใช้งาน

ไม่มรี ะบบสารสนเทศฐานข้อมูลกลาง
ทีถ่ ูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา เป็น
ปัจจุบนั เชื่อถือได้และเชื่อมโยงกัน
ทุกระบบงาน

สูง

- หน่วยงานวิชาการ
สานัก ส่วนในสังกัด
สานักงานอธิการบดี

เสี่ยงทีส่ ุด

สานักงาน
อธิการบดี (ส่วน
บริหารทรัพยากร
บุคคล)

ให้บริการเพื่อ
สนับสนุนพันธ
กิจของสถาบัน
(สนอ.)

Page 15 of 18

หน่วยงาน

คณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์

พันธกิจ
ยุทธศาสตร์

ประเด็นความ
เสี่ยง

การเรียนการสอน

ด้านการ
ปฏิบตั งิ าน

เป้าประสงค์ของ สจล.

ระดับความสาคัญ
ต่อการบรรลุ
เป้าประสงค์

งบประมาณที่
ได้รับ (บาท)

กลุ่มผู้รับบริการ

สูง

สถานบันเทิงอยูบ่ ริเวณรอบสถาบัน
และหอพัก

สูง

นักศึกษา

เสี่ยงทีส่ ุด

โครงการทีอ่ ยูใ่ นแผนกลยุทธ์ สนอ./
สถาบันไม่นาไปสู่การปฏิบตั ิ

สูง

ส่วนงานวิชาการ/
ส่วน ทีม่ โี ครงการ
ยุทธศาสตร์

เสี่ยงทีส่ ุด

1 ขาดเครื่องมือซึ่งเป็นโปรแกรมทีใ่ ช้
ในการตรวจสอบ
2 ขาดทีป่ รึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญช่วย
ออกแบบระบบการตรวจสอบ
3 ขาดความเชี่ยวชาญในการ
ตรวจสอบระบบ
4 .ฐานข้อมูลของสถาบันยังไม่
เชื่อมโยงเป็นระบบบริหารในการ
ตัดสินใจ

สูง

250,000- ส่วนงานวิชาการ

เสี่ยงทีส่ ุด

สูง

50,000- ส่วนงานวิชาการ

เสี่ยงทีส่ ุด

สูง

50,000- ส่วนงานวิชาการ

เสี่ยงทีส่ ุด

สูง

ส่วนงานวิชาการ/
ส่วนงานอื่น

เสี่ยงทีส่ ุด

1.นโยบายของสถาบันทีจ่ ะสนับสนุน
ให้ดาเนินการในเรื่อง TQA , TQC
ไม่ชัดเจน

สูง

ส่วนงานวิชาการ/
ส่วนงานอื่น

เสี่ยงสูง

1.ระเบียบ/ข้อบังคับ/มีการ
เปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง และยังขาด
ความชัดเจนในรายละเอียด ทาให้
การตีความทีจ่ ะนาไปใช้

สูง

ส่วนงานวิชาการ/
ส่วนงานอื่น

เสี่ยงสูง

สูง

ส่วนงานวิิชาการ/
ส่วนงานอื่น

เสี่ยงสูง

สานักงาน
อธิการบดี (ส่วน
แผนงาน)

ให้บริการเพื่อ
สนับสนุนพันธ
กิจของสถาบัน
(สนอ.)

ด้านกลยุทธ์

1. มีการบริหารจัดการทีม่ ี
ประสิทธิภาพ

สานักงานสภา
สถาบัน
สานักงานสภา
สถาบัน
สานักงานสภา
สถาบัน
สานักงานสภา
สถาบัน

ให้บริการเพื่อ
สนับสนุนพันธ
กิจของสถาบัน
(สนอ.)

ด้านกลยุทธ์

เป็นสถาบันทีใ่ ช้ระบบ
สารสนเทศทีท่ นั สมัย

สานักงานสภา
สถาบัน

โปรดเลือก

สานักงานสภา
สถาบัน

โปรดเลือก

คุณภาพบริการ

มีระบบให้บริการตามมาตรฐาน คุณภาพบริการ
TQC

ด้านนโยบาย/ บุคลากรมีความเข้าใจและได้ คุณภาพบริการ
กฎหมาย/ ข้อมูล รวดเร็ว ครบถ้วน
ระเบียบ/ ถูกต้อง ในการนาไปใช้ปฏิบตั งิ าน
ข้อบังคับ

2 ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ ไม่ได้
จัดเรีofยงไว้
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75,000 บาท คณาจารย์ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิดา้ น
วิชาชีพ

ระดับความเสี่ยง
ของโครงการ/
กิจกรรม

1.หลักสูตรทีไ่ ม่เป็นไปตามมาตรฐาน
(TQF)

ด้านชุมชน

สานักงานสภา
สถาบัน

ปัจจัยเสี่ยง/โครงการ/กิจกรรม

1.บัณฑิตมีคณ
ุ ภาพมี
คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
ตอบสนองความต้องการของ
สังคมและรองรับการเป็น
ประชาคมอาเซี
ยน กศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพนั

สานักงาน
ให้บริการเพื่อ
อธิการบดี (ส่วน สนับสนุนพันธ
กิจการนักศึกษา) กิจของสถาบัน
(สนอ.)

ด้านการ
ปฏิบตั งิ าน

เป้าประสงค์ของ สจล.
มิตปิ ระสิทธิผล

เสี่ยงสูง

พันธกิจ
ยุทธศาสตร์

ประเด็นความ
เสี่ยง

คณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์

การเรียนการสอน

ด้านการ
ปฏิบตั งิ าน

สานักบริการ
คอมพิวเตอร์

การบริการ
วิชาการ

ด้านการ
ปฏิบตั งิ าน

หน่วยงาน

เป้าประสงค์ของ สจล.

1.บัณฑิตมีคณ
ุ ภาพมี
คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
ตอบสนองความต้องการของ
สังคมและรองรับการเป็น
ประชาคมอาเซี
ยนงานระบบ
1.1. เพื่อให้การใช้
เครือข่าย Internet และ
Wireless LAN มีเสถียรภาพ
มากขึ้น

สานักบริการ
คอมพิวเตอร์

เป้าประสงค์ของ สจล.
มิตปิ ระสิทธิผล

ปัจจัยเสี่ยง/โครงการ/กิจกรรม

1.หลักสูตรทีไ่ ม่เป็นไปตามมาตรฐาน
(TQF)

1. บุคลากร และนักศึกษา
ของสถาบันฯ สามารถใช้
เครื่อข่าย Internet และ
Wireless LAN มี
เสถียรภาพ

1. อุปกรณ์เชื่อมต่อระบบ
คอมพิวเตอร์และเครื่อข่าย
อินเตอร์เน็ตเก่า เริ่มหมดอายุการใช้
งาน
2. งบประมาณมีจานวนจากัดแต่
ราคาอุปกรณ์ทปี่ รับเปลี่ยนใหม่ราคา
แพง

ระดับความสาคัญ
ต่อการบรรลุ
เป้าประสงค์
สูง

สูง

สูง

สานักบริการ
คอมพิวเตอร์
สานักบริการ
คอมพิวเตอร์

สานักบริการ
คอมพิวเตอร์

สานักบริการ
คอมพิวเตอร์

งบประมาณที่
ได้รับ (บาท)

กลุ่มผู้รับบริการ

75,000 บาท คณาจารย์ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิดา้ น
วิชาชีพ
อาจารย์ บุคลากร
นักศึกษา ของ
สถาบันฯ
อาจารย์ บุคลากร
นักศึกษา ของ
สถาบันฯ

ระดับความเสี่ยง
ของโครงการ/
กิจกรรม
เสี่ยงสูง

เสี่ยงสูง

เสี่ยงสูง

อาจารย์ บุคลากร
นักศึกษา ของ
สถาบันฯ
การบริการ
วิชาการ

ด้านการ
ปฏิบตั งิ าน

1.2 เพื่อให้เครื่องแม่ข่ายหลัก
สถาบันฯ และอุปกรณ์ตา่ งๆ
สามารถให้บริการได้
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

1. บุคลากร นักศึกษา
และหน่วยงานต่างๆ ของ
สถาบันฯ สามาถใช้บริการ
เครื่องแม่ข่ายหลักของ
สถาบันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

1.อุปกรณ์ Server และ Server
Center เริ่มหมดอยายุการใช้งาน

สูง

บุคลากร นักศึกษา
และหน่วยงานต่าง
ของสถาบันฯ

เสี่ยงสูง

2.งบประมาณมีจานวนจากัดแต่ราคา
อุปกรณ์ server center ทีต่ อ้ งการ
ปรับเปลี่ยนมีราคาแพง

สูง

บุคลากร นักศึกษา
และหน่วยงานต่าง
ของสถาบันฯ

เสี่ยงสูง

3.ระบบไฟฟ้าและอุณหภูมิ ทีจ่ า่ ย
ให้กบั Server ตลอด 24 ชั่วโมง มี
ค่าใช้จา่ ยสูง ไม่สามาถตอบสนอง
นโยบายการประหยัดพลังงานของ
สถาบันฯ ได้

สูง

บุคลากร นักศึกษา
และหน่วยงานต่าง
ของสถาบันฯ

เสี่ยงสูง
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พันธกิจ
ยุทธศาสตร์

ประเด็นความ
เสี่ยง

คณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์

การเรียนการสอน

ด้านการ
ปฏิบตั งิ าน

สานักบริการ
คอมพิวเตอร์

การบริการ
วิชาการ

ด้านกลยุทธ์

สานักบริการ
คอมพิวเตอร์

การบริการ
วิชาการ

หน่วยงาน

สานักบริการ
คอมพิวเตอร์

เป้าประสงค์ของ สจล.

1.บัณฑิตมีคณ
ุ ภาพมี
คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
ตอบสนองความต้องการของ
สังคมและรองรับการเป็น
ประชาคมอาเซี
เพื่อให้แผนกลยุยทนธุ์ บรรลุตาม
เป้าประสงค์ทกี่ าหนดไว้

ด้านภาพลักษณ์ เพื่อปรับตัวเข้าสู่ประชาคม
และชื่อเสียง อาเซี่ยน

เป้าประสงค์ของ สจล.
มิตปิ ระสิทธิผล

ปัจจัยเสี่ยง/โครงการ/กิจกรรม

ระดับความสาคัญ
ต่อการบรรลุ
เป้าประสงค์

งบประมาณที่
ได้รับ (บาท)

กลุ่มผู้รับบริการ

1.หลักสูตรทีไ่ ม่เป็นไปตามมาตรฐาน
(TQF)

สูง

การกาหนดเป้าประสงค์และ
เป้าหมายการดาเนินงานไม่
สอดคล้องกับกลยุทธุข์ องหน่วยงาน

สูง

บุคลากร นักศึกษา
และหน่วยงานต่างๆ
ของสถาบันฯ

เสี่ยงสูง

เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้าน ขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทา
วิทยาศาสตร์และ
แผนปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน
เทคโนโลยี 1 ใน 10 ของ
ภูมภิ าคอาเซียน ในปี ค.ศ.
2020

สูง

บุคลากร นักศึกษา
หน่วยงานต่างๆของ
สถาบันฯ และ
บุคคลภายนอก

เสี่ยงสูง

ขาดทักษะด้านภาษา
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สูง

75,000 บาท คณาจารย์ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิดา้ น
วิชาชีพ

ระดับความเสี่ยง
ของโครงการ/
กิจกรรม
เสี่ยงสูง

