สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ตารางที่ 2 ประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยง / การระบุความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ 2557

ERM-02

2.จัดประชุมเสวนาแยกแต่ละสาขาวิชา จัดสรรให้
หลักสูตร 30,000 บาท โดยให้กาหนดเวลาเอง

จานวน มอค.3 มอค.5 ครบทุกรายวิชาทีเ่ ปิดสอนใน
แต่ละภาคการศึกษา

ไม่สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

คณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์

3.การรายงานผลงานการประเมินตนเองประจาปี
การศึกษา 2555 ในเรื่องของระบบและกลไกการ
พัฒนาหลักสูตรค่าอยูใ่ นระดับ 2

ระดับความสาเร็จระบบและกลไกในการพัฒนา
หลักสูตร อยูใ่ นระดับ 4

ไม่สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

2.สภาพแวดล้อม
ด้านกายภาพทีไ่ ม่
เอื้อต่อการเรียน
การสอนทีม่ ี
ประสิทธิภาพ

1.สารวจข้อมูลความต้องการพื้นทีเ่ พื่อการเรียนการ
สอนในแต่ละหลักสูตร

ข้อมูลการสารวจความต้องการพื้นทีเ่ พื่อการเรียน
การสอนของแต่ละหลักสูตรครบถ้วนทัง้ 17 หลักสูตร

สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

2.สารวจความต้องการของบุคลากรและนักศึกษา
และข้อมูลสภาพพื้นทีก่ ารใช้งานในปัจจุบนั ทีเ่ ป็น
ปัญหาต่อ

ผลการสารวจความต้องการด้านความพึงพอใจต่อ
สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนไม่ตากว่
่ าระดับ 4

สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

1.ผลงานวิจยั /งาน
สร้างสรรค์ยงั ไม่
สามารถนาไปใช้
ประโยชน์และไม่
ตรงกับความ
ต้องการของชุมชน
และสังคมในปัจจุบนั

1.มีนโยบายสนับสนุนงบประมาณการดาเนินงาน
1.ร้อยละของจานวนผลงานวิจยั ทีน่ าไปใช้ประโยชน์
โครงการวิจยั จานวน 22 โครงการๆละ 80,000 บาท เชิงพาณิชย์คดิ เป็นร้อยละ 5 ของจานวน
สาหรับนักวิจยั ใหม่
โครงการวิจยั ทีไ่ ด้รับอนุมตั ิ

คณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์
คณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์
คณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์
คณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์

2.มีการติดตามและประเมินผลโครงการวิจยั โดย
คณะกรรมการกลั่นกลองและติดตามผลโครงการวิจยั
3.มีการจัดสรรงบประมาณในการเข้าประชุมเสนอ
ผลงานวิจยั หรือเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ ในระดับ
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ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

8. นิตธิ รรม

ใช่

7. การกระจายอานาจ

ใช่

6. การมีส่วนร่วม

ใช่

5. โปร่งใส

การเงิน (F)

4. รับผิดรับชอบ

คณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์

3. ตอบสนอง

ไม่สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

2. ประสิทธิภาพ

จานวน มอค.3 มอค.5 ครบทุกรายวิชาทีเ่ ปิดสอนใน
แต่ละภาคการศึกษา

1. ประสิทธิผล

1.แต่ละหลักสูตรดาเนินจัดทามอค.ภายใต้รูปแบบ
ของตัวเอง โดยไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

คณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์

1.หลักสูตรทีไ่ ม่
เป็นไปตาม
มาตรฐาน (TQF)

ตัวชี้วัด (ค่าเป้าหมาย)

หลักธรรมาภิบาลทีเ่ กี่ยวข้อง
กฎหมาย/ระเบียบ (C)

คณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์

การจัดการ/กิจกรรมหลัก

การบรรลุผล
สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

การปฏิบตั กิ าร (O)

หน่วยงาน

ปัจจัยเสี่ยง/
โครงการ/กิจกรรม
หลัก

กลยุทธ์ (S)

ความเสี่ยงด้าน

1.การบริการ
วิชาการยังไม่เกิด
ประสิทธิผลต่อการ
พัฒนาจัดการเรียน
การสอนและแก้ไข
ปัญหาหรือสร้าง
ความดข็มแข็งของ
สังคม/ชุมชนได้
เป็นรูปธรรม

1.มีการสารวจความต้องการของชุมชน

นิตกิ รออกบ่อย

1 ปรับปรุงกระบวนการทางาน วางแนวทางในการ
ปฏิบตั ใิ ห้ชัดเจน ลดขั้นตอนการปฏิบตั งิ าน

1.ร้อยละของจานวนกิจกรรม/โครงการในการนา
ความรู้ประสบการณ์บริหารวิชาการมาพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอน ต่อจานวน
โครงการบริการวิชาการทัง้ หมดไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
25 (ตามเป้าหมายของแผน)

2.มีนโยบายสนับสนุนงบประมาณการจัดโครงการ 2.ระดับความสาเร็จในการสร้างความเข็มแข็งการ
บริการวิชาการเป็นจานวน 21 โครงการรวมเป็นเงิน แก้ไขปัญหาสังคมและชุมชนในระดับคะแนน 4 ไม่
งบประมาณ 2,245,000 บาท
น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจานวนกิจกรรมการบริการ
ทัง้ หมด
1 งาน

ไม่สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

ส่วนนิตกิ าร

3 เสนอหน่วยงานทีร่ ับผิดชอบวิเคราะห์คา่ ตอบแทนที่ 1 เรื่อง
เหมาะสม

ส่วนนิตกิ าร

วัตถุประสงค์: เพื่อส่งเสริมให้นติ กิ รมีความผูกพันกับ มีการลาออก 1 ครั้งในรอบ 3 ปี
องค์กรมากขึ้น

สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

1. ผู้บริหารระดับสูงควรกาหนดนโยบายและมี
มาตรการควบคุมอย่างเคร่งครัด

สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

ใช่

ใช่

ไม่สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

4 ครั้ง / ปีงบประมาณ (ทุกไตรมาส)
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8. นิตธิ รรม

ใช่

สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

7. การกระจายอานาจ

ใช่

ไม่สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

2 ส่งนิตกิ รไปฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบตั งิ าน 1 ครั้งต่อปี

1. ส่งรายละเอียด
พัสดุล่าช้า

ใช่

6. การมีส่วนร่วม

ใช่

3. ตอบสนอง

ใช่

กฎหมาย/ระเบียบ (C)

ใช่

การเงิน (F)

ใช่

การปฏิบตั กิ าร (O)

ใช่

4.มีการสนับสนุนเงินรางวัลสาหรับผลงานทีไ่ ด้รับ
การแผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติโดยส่วน
บริการและวิจยั สถาบันฯ

ส่วนนิตกิ าร

ส่วนพัสดุ

ใช่

5. โปร่งใส

ส่วนนิตกิ าร

การบรรลุผล
สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

4. รับผิดรับชอบ

คณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์

ตัวชี้วัด (ค่าเป้าหมาย)

2. ประสิทธิภาพ

คณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์

การจัดการ/กิจกรรมหลัก

หลักธรรมาภิบาลทีเ่ กี่ยวข้อง
1. ประสิทธิผล

คณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์

ความเสี่ยงด้าน
กลยุทธ์ (S)

หน่วยงาน

สามารถนาไปใช้
ประโยชน์และไม่
ตรงกับความ
ต้องการของชุ
มชน
ปัจจัยเสี่ยง/
และสั
งคมในปัจกรรม
จจุบนั
โครงการ/กิ
หลัก

1. จัดอบรมให้ความรู้ ขั้นตอนการกาหนด
รายละเอียดพัสดุ

1 ครั้ง/ ปีงบประมาณ

ส่วนประกัน
คุณภาพ
การศึกษา

ระบบสารสนเทศ 1. พัฒนาระบบและปรับปรุงฐานข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ไม่สามารถเชื่อมต่อ 2.จัดประชุมคณะทางานพัฒนาระบบและผู้เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลให้ข้อมูล
ได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน ทันเวลา
3.จัดอบรมให้กบั บุคลากรของหน่วยงานวิชาการ
ร้อยละของผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในระบบ
สานัก ส่วนในสังกัดสานักงานอธิการบดี
ฐานข้อมูลด้านประกันคุณภาพการศึกษา

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่
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สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด
สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

8. นิตธิ รรม

ใช่

7. การกระจายอานาจ

ใช่

6. การมีส่วนร่วม

ใช่

5. โปร่งใส

สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

4. รับผิดรับชอบ

ใช่

กฎหมาย/ระเบียบ (C)

ใช่

3. ตอบสนอง

2. กาหนด
รายละเอียดพัสดุ
ไม่ชัดเจน

ส่วนประกัน
คุณภาพ
การศึกษา

ใช่

วัตถุประสงค์: เพื่อให้การจัดซื้อเป็นไปตามแผนและ
ถูกต้องตามพัสดุทตี่ อ้ งการ

ส่วนพัสดุ

ส่วนประกัน
คุณภาพ
การศึกษา

ไม่สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

การบรรลุผล
สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

การเงิน (F)

ตัวชี้วัด (ค่าเป้าหมาย)

2. ประสิทธิภาพ

ส่วนพัสดุ

การจัดการ/กิจกรรมหลัก

การปฏิบตั กิ าร (O)

ปัจจัยเสี่ยง/
โครงการ/กิจกรรม
1. ส่งรายละเอี
หลัก ยด
พัสดุล่าช้า

กลยุทธ์ (S)

หน่วยงาน

หลักธรรมาภิบาลทีเ่ กี่ยวข้อง
1. ประสิทธิผล

ความเสี่ยงด้าน

ส่วนบริหาร
ผลการเรียนรู้ใน ให้ส่วนงานวิชการจัดทา มคอ 3-7 ให้สอดคล้อง
วิชาการและวิจยั การจัดทา มคอ 3-7 กับอัตลักษณ์ของส่วนงานวิชาการและของสถาบัน
ไม่สอดคล้อง
ตามกรอบระยะเวลาทีก่ าหนด
กับอัตลักษณ์ของ
ส่วนวิชาการและ
ของสถาบันและไม่
เป็นไปตามเกณฑ์
การประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ทีส่ านักงานการ
อุดมศึกษากาหนดไว้

มีผู้ส่งเอกสาร มคอ 3-7ของแต่ละหลักสูตรเกินร้อย
ละ70

ไม่สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

ใช่

ใช่

ใช่

ส่วนบริหาร
ผลการดาเนินงาน
วิชาการและวิจยั ด้านการวิจยั ไม่
บรรลุเป้าหมาย
ตามทีก่ าหนด

มีการถ่ายทอดนโยบายและทิศทางการวิจยั ให้กบั ส่วน นักวิจยั ได้ทาวิจยั ทีส่ อดคล้องกับนโยบายสถาบันเกิน
งานวิชาการการรับทราบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้นกั วิจยั ร้อยละ 70
ทีส่ อดคล้องกับนโยบายและผลักดันวิสัยทัศน์ของ
สถาบันบรรลุเป้าหมาย

ไม่สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

ใช่

ใช่

ใช่

ส่วนกิจการ
นักศึกษา

1. มีการรณรงค์และประชาสัมพันธ์

ส่วนกิจการ
นักศึกษา

1. ค่านิยมของ
สังคม และ
พฤติกรรมของ
นักศึกษา

ร้อยละ 90 ของนักศึกษาทราบถึง
รณรงค์และประชาสัมพันธ์

วัตถุประสงค์: เพื่อพัฒนาบุคคลิกภาพของนักศึกษา
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การ

สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

ใช่

8. นิตธิ รรม

7. การกระจายอานาจ

6. การมีส่วนร่วม

5. โปร่งใส

4. รับผิดรับชอบ

3. ตอบสนอง

2. ประสิทธิภาพ

1. ประสิทธิผล

การบรรลุผล
สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด (ค่าเป้าหมาย)

หลักธรรมาภิบาลทีเ่ กี่ยวข้อง
กฎหมาย/ระเบียบ (C)

การจัดการ/กิจกรรมหลัก

การเงิน (F)

ปัจจัยเสี่ยง/
โครงการ/กิจกรรม
หลัก

การปฏิบตั กิ าร (O)

หน่วยงาน

กลยุทธ์ (S)

ความเสี่ยงด้าน

ส่วนกิจการ
นักศึกษา

2. สถานบันเทิงอยู่ 1. สถาบันไม่มอี านจในการบริหารและจัดการร้านค้า
บริเวณรอบ
ภายนอกสถาบัน
สถาบัน และหอพัก

ไม่สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

ใช่

สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

ใช่

ส่วนกิจการ
นักศึกษา

วัตถุประสงค์: ให้สถานบันเทิงอยูห่ า่ งจากสถาบันใน
ระยะทีก่ ฏหมายกาหนด

ส่วนกิจการ
นักศึกษา

3. มีข้อห้ามเรื่อ
1. มีการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ ให้นกั ศึกษารัก
การดื่มสุราภายใน และห่วงแหนชื่อเสียงสถาบัน
สถาบันเท่านั้น

ร้อยละ 90 ของนักศึกษาทราบถึง
รณรงค์และประชาสัมพันธ์

ส่วนกิจการ
นักศึกษา

4. ผู้บริหารไม่
เคร่งครัดและไม่มี
นโยบายทีช่ ัดเจน

1. ผู้บริหารออกมาตราการและบทลงโทษทีช่ ัดเจน

ร้อยละ 90 ของนักศึกษาทราบถึง
มาตราการและบทลงโทษ

ส่วนอาคาร
สถานที่

ปัญหาการจราจร
ภายในสถาบัน

สถาบันควรมีการสร้างอาคารทีจ่ อดรถให้เพียงพอ

ร้อยละ10ของอาคารทีจ่ อดรถทีเ่ พิ่มขึ้นเมือ่ เทียบกับ
ทีจ่ อดรถทีม่ อี ยูเ่ ดิม

ไม่สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

กาหนดบทลงโทษหรือปรับผู้ทกี่ ระทาผิดกฎจราจร
ของสถาบันให้ชัดเจน

จานวนครั้งในการเผยแพร่บทลงโทษหรือบทปรับ
ผู้กระทาผิดกฎจราจร

ไม่สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

ส่วนอาคาร
สถานที่
ส่วนการคลัง
ส่วนการคลัง

ระบบสารสนเทศ 1. รับมอบคาสั่งทีถ่ ูกต้อง
ในการเบิกจ่าย
เงินเดือน เงิน
2. ระบบฐานข้อมูลของบุคลากรเป็นปัจจุบนั ถูกต้อง
ประจาตาแหน่งไม่
และเชื่อถือได้
เชื่อมโยง

การ

สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด
ไม่สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด
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ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

8. นิตธิ รรม

7. การกระจายอานาจ

6. การมีส่วนร่วม

5. โปร่งใส

4. รับผิดรับชอบ

3. ตอบสนอง

2. ประสิทธิภาพ

1. ประสิทธิผล

การบรรลุผล
สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด (ค่าเป้าหมาย)

หลักธรรมาภิบาลทีเ่ กี่ยวข้อง
กฎหมาย/ระเบียบ (C)

การจัดการ/กิจกรรมหลัก

การเงิน (F)

ปัจจัยเสี่ยง/
โครงการ/กิจกรรม
หลัก

การปฏิบตั กิ าร (O)

หน่วยงาน

กลยุทธ์ (S)

ความเสี่ยงด้าน

1. มีการดาเนินการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ (File Excel) ควบคู่กบั การ
ปฏิบตั งิ านในระบบสารสนเทศด้านบุคลากร

ส่วนบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

3.จัดประชุมคณะทางานพัฒนาระบบและผู้เกี่ยวข้อง

ส่วนบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

วัตถุประสงค์: เพื่อให้ได้ระบบทีต่ รงตามความ
ต้องการของผู้ใช้งาน และสามารถนาข้อมูลเข้าได้
อย่างถูกต้อง

ส่วนวิเทศสัมพันธ์ 1.นักศึกษาเข้าร่วม
โครงการ
แลกเปลี่ยนมี
ความสามารถด้าน
ส่วนวิเทศสัมพันธ์
ภาษาอังกฤษไม่
เพียงพอ

1. ออกข้อบังคับให้นกั ศึกษาทีเ่ ข้าร่วมโครงการยืน่
ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ส่วนวิเทศสัมพันธ์

3. จัดอบรมเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษแก่นกั ศึกษา

ส่วนวิเทศสัมพันธ์ 2.นักศึกษาต่างชาติ 1. ประชาสัมพันธ์สถาบันในเชิงรุก
ไม่ให้ความสนใจมา
เรียนทีส่ ถาบัน
ส่วนวิเทศสัมพันธ์
2. พัฒนางานวิจยั และการจัดการศึกษาให้มชี ื่อเสียง
และเป็นทีย่ อมรับในระดับสากล

ไม่สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

ใช่

ใช่

ใช่

2. งานวิจยั ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ และสร้างชื่อเสียงให้แก่
สถาบัน

ไม่สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด
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8. นิตธิ รรม

1. สถาบันมีชื่อเสียง และได้รับการยอมรับในระดับ
นานาชาติ

2. ส่งเสริมให้นกั ศึกษาเพิ่มพูนความรู้ และ
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

7. การกระจายอานาจ

ใช่

6. การมีส่วนร่วม

ใช่

2. พัฒนาระบบและปรับปรุงฐานข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

5. โปร่งใส

ใช่

ใช่

4. รับผิดรับชอบ

ไม่สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

3. ตอบสนอง

นักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนมี
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพียงพอ

1. ร้อยละของผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในระบบ
ฐานข้อมูลด้านระบบสารสนเทศบุคลากร

การบรรลุผล
สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

กฎหมาย/ระเบียบ (C)

2. ประสิทธิภาพ

ส่วนบริหาร
1. ระบบ
ทรัพยากรบุคคล สารสนเทศบุคลากร
ไม่สามารถเชื่อมต่อ
ฐานข้อมูลให้ข้อมูล
ได้อย่างถูกต้อง
ส่วนบริหาร
ครบถ้วน ทันเวลา
ทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัด (ค่าเป้าหมาย)

การเงิน (F)

การจัดการ/กิจกรรมหลัก

การปฏิบตั กิ าร (O)

ปัจจัยเสี่ยง/
โครงการ/กิจกรรม
หลัก

กลยุทธ์ (S)

หน่วยงาน

หลักธรรมาภิบาลทีเ่ กี่ยวข้อง
1. ประสิทธิผล

ความเสี่ยงด้าน

ส่วนวิเทศสัมพันธ์ 1. ไม่มกี าร
1. กระตุ้น เชิญชวนให้ส่วนงานวิชาการภายใน
1. มีการดาเนินโครงการความร่วมมือตาม MOU
ประสานงานใน
สถาบันดาเนินโครงการตามข้อตกลงความร่วมมือ
อย่างต่อเนื่อง
การดาเนิน
ทางวิชาการ ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทีม่ คี วามร่วมมือ
โครงการต่าง ๆ
ตามข้อตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการ

ไม่สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

ส่วนวิเทศสัมพันธ์ 2. ไม่ได้ทาความ 1. ประชาสัมพันธ์สถาบันในเชิงรุก
ร่วมมือทางวิชาการ
ร่วมกับ
ส่วนวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยระดับ 2. พัฒนางานวิจยั และการจัดการศึกษาให้มชี ื่อเสียง
และเป็นทีย่ อมรับในระดับสากล
โลก

1. สถาบันมีชื่อเสียง และได้รับการยอมรับในระดับ
นานาชาติ

ไม่สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

2. งานวิจยั ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ และสร้างชื่อเสียงให้แก่
สถาบัน

ไม่สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

ส่วนวิเทศสัมพันธ์

3. มีความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ
สถาบันการศึกษาทีม่ ชี ื่อเสียงระดับโลก

ไม่สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

ส่วนวิเทศสัมพันธ์ 1. นักศึกษาของ
สถาบันและ
นักศึกษา
ส่วนวิเทศสัมพันธ์ ต่างประเทศเกิด
อุบตั เิ หตุหรือ
เจ็บป่วยรุนแรง
ส่วนวิเทศสัมพันธ์ ระหว่างเข้าร่วม
โครงการแลกเปลี่ยน
คณะ
อุตสาหกรรม
เกษตร

1. ให้นกั ศึกษาทีร่ ่วมโครงการทาประกันสุขภาพและ ลดภาระค่าใช้จา่ ยในการรักษาพยาบาลกรณีเกิดการ
ประกันอุบตั เิ หตุ
เจ็บป่วยและอุบตั เิ หตุ

ใช่

สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

2. ปฐมนิเทศชี้แจง แนะนานักศึกษาในการเข้าร่วม
โครงการแลกเปลี่ยน
3. ให้ผู้ปกครองลงนามหนังสือยินยอมอนุญาตให้
นักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ

นักศึกษามีความ 1. จัดหางบประมาณเพื่อจัดซื้อคุรุภณ
ั ฑ์พื้นฐานที่
พึงพอใจต่อ
จาเป็นในการปฏิบตั ิ
ห้องปฎิบตั กิ ารร้อย
ละ 80 ของ

จานวนครุภณ
ั ฑ์ และห้องปฏิบตั กิ ารทีด่ เี พิ่มขึ้น
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ไม่สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

ใช่

ใช่

ใช่

8. นิตธิ รรม

ใช่

7. การกระจายอานาจ

ใช่

6. การมีส่วนร่วม

ใช่

5. โปร่งใส

ใช่

4. รับผิดรับชอบ

ใช่

3. ตอบสนอง

2. ประสิทธิภาพ

การบรรลุผล
สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

1. ประสิทธิผล

ตัวชี้วัด (ค่าเป้าหมาย)

หลักธรรมาภิบาลทีเ่ กี่ยวข้อง
กฎหมาย/ระเบียบ (C)

การจัดการ/กิจกรรมหลัก

การเงิน (F)

ปัจจัยเสี่ยง/
โครงการ/กิจกรรม
หลัก

การปฏิบตั กิ าร (O)

หน่วยงาน

กลยุทธ์ (S)

ความเสี่ยงด้าน

คณะ
อุตสาหกรรม
เกษตร
คณะ
อุตสาหกรรม
เกษตร
คณะ
อุตสาหกรรม
เกษตร

1. อาจารย์ขาด
แรงจูงใจในการ
ผลิตผลงานวิจยั
เพื่อตีพมิ พ์ใน
วารสารระดับ
นานาชาติ

1. การสนับสนุนค่าตอบแนในตีพมิ พ์วารสาร
นานาชาติให้อาจารย์

มีงานวิจยั ตีพมิ พ์ในวารสารระดับนานาชาติไม่นอ้ ย
กว่า 3 เรื่อง ต่อปี

สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

2. จัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นและเพิ่มทักษะการเขียน

คณาจารย์มคี วามกระตื้อรื้อร้นในการเขียนและมี
ทักษะการเขียนงานวิจยั ในระดับบนานาชาติเพิ่มขึ้น

ไม่สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

คณะ
อุตสาหกรรม
เกษตร

นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาของ
คณะฯ มีจานวน
และคุณภาพไม่
เป็นไปตามความ
ต้องการ

1. จัดทุนการศึกษาให้นกั ศึกษา

1. เพิ่มจานวนนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาร้อยละ
30 ของนักศึกษาทัง้ หมด

ไม่สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

คณะ
อุตสาหกรรม
เกษตร

เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ทราบมาก ทางLine ,dropbox
ขึ้น

คณะเทคโนโลยี การรวบรวมมคอ มีระบบและกลไกการรวบรวมมคอให้ทนั ภายใน
สารสนเทศ
ไม่ครบตามกาหนด เดือนมิถุนายน

การรวบรวมเอกสาร มคอ.ครบทุกคน

ใช่
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ใช่

ใช่

8. นิตธิ รรม

7. การกระจายอานาจ

6. การมีส่วนร่วม

5. โปร่งใส

ใช่

สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด
สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

4. รับผิดรับชอบ

ใช่

2. จัด Road show ในสถาบันการศึกษาทีเ่ ปิดสอน
ในหลักสูตรทีเ่ กี่ยวข้อง

คณะเทคโนโลยี บุคลากรไม่ได้รับ จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรประจาปี
จัดทาแผนพัฒนาบุคลากร/คณาจารย์ทกุ ปีงบประมาณ ไม่สาเร็จตาม
สารสนเทศ
การพัฒนาครบ
ตัวชี้วัด
100%ตามรอบปี
การประเมินคุณภาพ
คณะเทคโนโลยี
จัดโครงการ/หลักสูตรอบรม(ภายในคณะ)สาหรับให้ จัดทาโครงการทุกปีอย่างน้อย 1 โครงการ
สาเร็จตาม
สารสนเทศ
บุคลากร/คณาจารย์เข้าร่วมอบรม
ตัวชี้วดั
คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ใช่

3. ตอบสนอง

ไม่สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

2. ประสิทธิภาพ

ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
80

1. ประสิทธิผล

การบรรลุผล
สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

หลักธรรมาภิบาลทีเ่ กี่ยวข้อง
กฎหมาย/ระเบียบ (C)

ตัวชี้วัด (ค่าเป้าหมาย)

การเงิน (F)

ปัจจัยเสี่ยง/
โครงการ/กิจกรรม
การจัดการ/กิจกรรมหลัก
นักศึกษามีความ
หลัก
พึงพอใจต่อ
ห้องปฎิบตั กิ ารร้อย
ละ 80 ของ
2. กิจกรรมประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
นักศึกษาทัง้ หมด

การปฏิบตั กิ าร (O)

หน่วยงาน

กลยุทธ์ (S)

ความเสี่ยงด้าน

คณะเทคโนโลยี แผนการ
สารสนเทศ
ดาเนินงานอาจไม่
สอดคล้องหรือ
คณะเทคโนโลยี นาไปสู่การบรรลุ
เป้าหมายตาม
สารสนเทศ
วิสัยทัศน์
คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ
คณะเทคโนโลยี การต้องชดใช้เงิน
สารสนเทศ
เงินคงคลังเริ่ม
ตั้งแต่
คณะเทคโนโลยี ปีงบประมาณ2558
สารสนเทศ

เก็บรวบรวมข้อมูล /วิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบเกี่ยวกับ ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบภายในเดือน มิ.ย.
การRangkingในอาเซียน

สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

ทบทวนแผนกลยุทธ์

ภายในเดือน มิ.ย.

สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

วิเคราะห์แผนกลยุทธ์

ภายในเดือน มิ.ย.

สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด
สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

วางแผนหารายได้เพิ่ม

รายได้เพิ่มอย่างน้อย 5%ในรอบปีงบประมาณ

ไม่สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ

มาตราลดค่าใช้จา่ ย

ค่าใช้จา่ ยด้านสาธารณูประโภคลดลงอย่างน้อย 5%

ไม่สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

แนวทางการประนอมหนี้ทจี่ ะต้องชดใช้คนื เงินคงคลัง ทาหนังสือถึงสถาบัน

คณะเทคโนโลยี
วิเคราะห์ความมัน่ คงทางการเงิน
สารสนเทศ
วิทยาเขตชุมพร 1. กระแสไฟฟ้าตก ระบบการบริหารจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และการ
เขตรอุดมศักดิ์ ดับ (ไม่เสถียร)
ประหยัดไฟฟ้า

ผลการวิเคราะห์ความมัน่ คงทางการเงิน

วิทยาเขตชุมพร
เขตรอุดมศักดิ์
วิทยาเขตชุมพร
เขตรอุดมศักดิ์

บริหารจัดการเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าสารอง

ร้อยละของความสาเร็จในการผลิตกระแสไฟฟ้า
สารองเมือ่ กระแสไฟฟ้าดับ
ระดับความสาเร็จในการพัฒนา sub station ในการ
บริการกระแสไฟฟ้าสาหรับวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดม
ศักดิ์ และครอบคลุมพื้นทีบ่ ริการ

วิทยาเขตชุมพร
เขตรอุดมศักดิ์

การสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือก

sub station ไฟฟ้า

ร้อยละทีล่ ดลงของปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าราย
เดือนเทียบกับค่าเฉลี่ยรายเดือนย้อนหลังสามปีของ
งบประมาณทีผ่ ่านมา

ระดับความสาเร็จในการพัฒนาโรงไฟฟ้าทางเลือก
สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าเพียงพอต่อความต้องการ
ของวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
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ใช่

ใช่

สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด
ใช่

ใช่

8. นิตธิ รรม

7. การกระจายอานาจ

6. การมีส่วนร่วม

5. โปร่งใส

ใช่

4. รับผิดรับชอบ

ใช่

3. ตอบสนอง

2. ประสิทธิภาพ

การบรรลุผล
สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

1. ประสิทธิผล

ตัวชี้วัด (ค่าเป้าหมาย)

หลักธรรมาภิบาลทีเ่ กี่ยวข้อง
กฎหมาย/ระเบียบ (C)

การจัดการ/กิจกรรมหลัก

การเงิน (F)

ปัจจัยเสี่ยง/
โครงการ/กิจกรรม
หลัก

การปฏิบตั กิ าร (O)

หน่วยงาน

กลยุทธ์ (S)

ความเสี่ยงด้าน

ปรับปรุงสายส่งกระแสไฟฟ้าโดย การไฟฟ้าส่วน
ภูมภิ าค
2. ระบบบาบัดน้า สารวจตัวคุณภาพของน้าทิง้ ของวิทยาเขตชุมพรเขตร
เสีย น้าทิง้ จากทีพ่ กั อุดมศักดิ์ปลี ะ ๒ ครั้ง
อาศัย อาคาร
พัฒนามาตรการ และวิธีการบริหารจัดการน้าทิง้
บริหาร
ห้องปฏิบตั กิ าร

ระดับความสาเร็จในการบริหารจัดการตามหลัก 4R

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

ร้อยละของความเพียงพอของจุดกระจายสัญญาณ
บริเวณบ้านพัก หอพักนักศึกษา และ Academic
zone ให้ครอบคลุม

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

วิทยาเขตชุมพร
เขตรอุดมศักดิ์

การปรับสภาพแวดล้อมบ้านพักอาศัย และ
้อยละของความพึ
ร้
งพอใจต่อสภาพแวดล้อมและ
Academic zone ให้ปลอดภัยและมีคณ
ุ ภาพชีวิตทีดี ระบบความปลอดภัยของบ้านพักอาศัย และ
Academic zone ของนักศึกษา และบุคลากร

วิทยาเขตชุมพร
เขตรอุดมศักดิ์

เส้นทางการเดินทาง ระบบไฟส่องสว่างถนน ระบบ ระดับความสาเร็จในการพัฒนามาตรฐานเส้นทางการ
การจัดการจราจรภายใน และจัดหาทีจ่ อดรถเพียงพอ เดินทาง ระบบไฟส่องสว่าง ระบบการจัดการจราจร
ภายใน และความเพียงพอของทีจ่ อดรถของ
ผู้รับบริการ
4. การจัดการขยะ
มูลฝอย
5.อินเตอร์เน็ตมี
คุณภาพต่า (ไม่
เสถียร ไม่
ครอบคลุม ช้า)

ระบบการบริหารจัดการตามหลักของ Reduce
Reuse Recycle Repair
เพิ่มจุดกระจายสัญญาณบริเวณบ้านพัก หอพัก
นักศึกษา และ Academic zone ให้ครอบคลุม
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8. นิตธิ รรม

ใช่

7. การกระจายอานาจ

ใช่

6. การมีส่วนร่วม

ใช่

5. โปร่งใส

ใช่

มาตรการและวิธีการบริหารจัดการน้าทิง้ เบือ้ งต้นใน
การรักษาคุณภาพน้าทิง้ ตามตัวชี้วัดคุณภาพ

วิทยาเขตชุมพร
Zero waste
ร้อยละของน้าทิง้ ทีน่ าไปใช้ประโยชน์ได้
เขตรอุดมศักดิ์
วิทยาเขตชุมพร 3. สาธารณูปโภค การปรับสภาพแวดล้อม และคุณภาพอาหารของโรง ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทีม่ ตี อ่
เขตรอุดมศักดิ์ พื้นฐาน (ทีพ่ กั อาศัย อาหาร
สภาพแวดล้อม และคุณภาพอาหารของโรงอาหาร
โรงอาหาร)

วิทยาเขตชุมพร
เขตรอุดมศักดิ์
วิทยาเขตชุมพร
เขตรอุดมศักดิ์

4. รับผิดรับชอบ

ใช่

3. ตอบสนอง

ใช่

กฎหมาย/ระเบียบ (C)

ใช่

ระดับความสาเร็จของการปรับปรุงสายส่ง
กระแสไฟฟ้า
ร้อยละของความครบถ้วนของคุณภาพน้าทิง้

การบรรลุผล
สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

การเงิน (F)

ใช่

ตัวชี้วัด (ค่าเป้าหมาย)

การปฏิบตั กิ าร (O)

การจัดการ/กิจกรรมหลัก

2. ประสิทธิภาพ

วิทยาเขตชุมพร
เขตรอุดมศักดิ์
วิทยาเขตชุมพร
เขตรอุดมศักดิ์
วิทยาเขตชุมพร
เขตรอุดมศักดิ์

ปัจจัยเสี่ยง/
โครงการ/กิจกรรม
หลัก

กลยุทธ์ (S)

หน่วยงาน

หลักธรรมาภิบาลทีเ่ กี่ยวข้อง
1. ประสิทธิผล

ความเสี่ยงด้าน

วิทยาเขตชุมพร
เขตรอุดมศักดิ์
วิทยาเขตชุมพร
เขตรอุดมศักดิ์
วิทยาเขตชุมพร
เขตรอุดมศักดิ์

7. การ Zoning
การใช้ประโยชน์
พื้นที่

พื้นทีป่ า่ ต้นน้า ป่าชุ่มน้า ป่าอนุรักษ์
จัดทาผังแม่บทการใช้พื้นทีใ่ ห้เหมาะสม

8. น้าประปา น้า ระบบการติดตามประเมินผล และการบริหาร
เพื่อการเกษตร น้า จัดการน้าดิบ น้าประปา น้าเพื่อการเกษตร
ธรรมชาติ

ร้อยละทีเ่ พิ่มขึ้นของพื้นทีป่ า่ ต้นน้า ป่าชุ่มน้า ป่า
อนุรักษ์
ระดับความสาเร็จของการจัดการของพื้นที่

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

ระดับความสาเร็จของการมีระบบการติดตาม
ประเมินผล และการบริหารจัดการน้าดิบ น้าประปา
น้าเพื่อการเกษตร

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

วิทยาเขตชุมพร
เขตรอุดมศักดิ์

การจัดสร้าง จัดหาแหล่งเก็บกักน้าธรรมชาติภายใน ระดับความสาเร็จของการจัดสร้าง จัดหาแหล่งเก็บ
พื้นที่ (อ่างเก็บน้า ถังเก็บน้าจากน้าฝน การขุดลอก กักน้าธรรมชาติภายในพื้นที่
คลอง และอ่างเก็บน้า)

วิทยาเขตชุมพร
เขตรอุดมศักดิ์

การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเพิ่มพื้นทีป่ า่ ภายในของ
วิทยาเขตชุมพร และสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน
ในการบริหารจัดการพื้นทีป่ า่ ต้นน้า

ระดับความสาเร็จในการพัฒนาการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการบริหารจัดการพื้นทีป่ า่ ต้นน้า
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8. นิตธิ รรม

6. การมีส่วนร่วม
ใช่

5. โปร่งใส

ใช่

7. การกระจายอานาจ

4. รับผิดรับชอบ

ใช่

3. ตอบสนอง

กฎหมาย/ระเบียบ (C)

การเงิน (F)

2. ประสิทธิภาพ

ใช่

หลักธรรมาภิบาลทีเ่ กี่ยวข้อง
1. ประสิทธิผล

วิทยาเขตชุมพร 6. สนามกีฬาและ ขับเคลื่อนให้วิทยาเขตชุมพรเป็นส่วนหนึ่งของการจัด ร้อยละความสาเร็จในการขับเคลื่อนให้วิทยาเขต
เขตรอุดมศักดิ์ สถานทีส่ ันทนาการ กีฬา และศูนย์พฒ
ั นากีฬาระดับชาติ
ชุมพรเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกีฬา และศูนย์พฒ
ั นา
กีฬาระดับชาติ

การบรรลุผล
สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

การปฏิบตั กิ าร (O)

ปัจจัยเสี่ยง/
โครงการ/กิจกรรม
การจัดการ/กิจกรรมหลัก
ตัวชี้วัด (ค่าเป้าหมาย)
5.อินเตอร์เน็ตมี
หลัก
คุณภาพต่า (ไม่
เสถียร ไม่
วิทยาเขตชุมพร ครอบคลุม ช้า)
บริหารจัดการแบนด์วิธของเครือข่าย QoS (Quality บริหารจัดการตามหลัก QoS (Quality of Service)
เขตรอุดมศักดิ์
of Service) ของเครืองข่ายอินเตอร์เน็ตให้มี
เพื่ออินเตอร์เน็ตมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพ
หน่วยงาน

กลยุทธ์ (S)

ความเสี่ยงด้าน

4. รับผิดรับชอบ

5. โปร่งใส

6. การมีส่วนร่วม

7. การกระจายอานาจ

8. นิตธิ รรม

ใช่

3. ตอบสนอง

ใช่

2. ประสิทธิภาพ

ศึกษา/แก้ไขกฎระเบียบทีเ่ ป็นอุปสรรค และไม่เอื้อ ร้อยละของประสิทธิภาพ และประสิทธิผลทีเ่ พิ่มขึ้น
ต่อการทางานให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย ในแต่ละกระบวนงาน
อาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของส่วนงาน คณะ
ผู้บริหารทัง้ ในปัจจุบนั และอดีต

การบรรลุผล
สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

กฎหมาย/ระเบียบ (C)

ตัวชี้วัด (ค่าเป้าหมาย)

หลักธรรมาภิบาลทีเ่ กี่ยวข้อง
1. ประสิทธิผล

วิทยาเขตชุมพร 1. ศึกษา/แก้ไข
เขตรอุดมศักดิ์ กฎระเบียบทีเ่ ป็น
อุปสรรค และไม่
เอื้อต่อการทางาน
ให้มปี ระสิทธิ โดย
อาศัยกระบวนการ
มีส่วนร่วมของส่วน
งาน คณะ
ผู้บริหารทัง้ ใน
ปัจจุบนั และอดีต

การจัดการ/กิจกรรมหลัก

การเงิน (F)

ปัจจัยเสี่ยง/
โครงการ/กิจกรรม
หลัก

การปฏิบตั กิ าร (O)

หน่วยงาน

กลยุทธ์ (S)

ความเสี่ยงด้าน

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

วิทยาเขตชุมพร 1. นโยบายผู้บริหาร การจัดทานโยบายของผู้บริหารทีส่ อดคล้องกับ
เขตรอุดมศักดิ์ ไม่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยเขตชุมพร
ยุทธศาสตร์วิทยา
เขตชุมพร

ร้อยละของนโยบายของผู้บริหารสอดคล้องกับแผนที่
ยุทธศาสตร์ของวิทยาเขตชุมพร (strategy map)

ใช่

ใช่

ใช่

วิทยาเขตชุมพร 2. คณะผู้บริหารไม่ ทาคารับรองการปฏิบตั ริ าชการ (Internal
เขตรอุดมศักดิ์ ขับเคลื่อน
performance agreement : IPA) การปฏิบตั ิ
ยุทธศาสตร์
ราชการและผลสัมฤทธิใ์ นการบริหารจัดการ

ร้อยละของความสัมฤทธิผลในการบริหารจัดการของ
คณะผู้บริหาร ตาม IPA

ใช่

ใช่

ใช่

วิทยาเขตชุมพร 3.ไม่มกี าร
ทาคารับรองปฏิบตั ริ าชการในส่วนงานตามยุทธศาสตร์ ร้อยละของความสัมฤทธิผลในการปฏิบตั ริ าชการ
เขตรอุดมศักดิ์ Implementation
ของส่วนงานตามยุทธศาสตร์
และ Deploy สู่
ส่วนงาน

Page 12 of 33

วิทยาเขตชุมพร 4.ไม่ได้มกี ารจัดทา ติดตามประมาณการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา ร้อยละของความสาเร็จในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
เขตรอุดมศักดิ์ แผนปฏิบตั กิ ารของ วิทยาเขตชุมพร
การพัฒนาวิทยาเขตชุมพร
วิทยาเขตชุมพร
และของส่วนงาน
ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ 1. ขาดการ
ประชาสัมพันธ์
ผลงานวิจยั ของ
คณาจารย์และ
คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษาออกสู่
ภายนอกน้อย และ
ยงไม่เป็นทีร่ ู้จกั ของ
คณะวิทยาศาสตร์ สาธารณะชน

1. ให้มกี ารประชาสัมพันธ์ผลงานวิจยั ทุกช่องทาง

1. จานวนช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างน้อย 4
ช่องทาง

ไม่สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

2.สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกเพื่อ
ประชาสัมพันธ์คณะ

2. จานวนการสร้างความร่วมมือ

ไม่สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียงให้
เป็นทีร่ ู้จกั จากหน่วยงานภายนอก

คณะวิทยาศาสตร์ 1. บุคลากรขาด 1. มีการประชุมกับคณะอื่น ๆ ในสถาบันเพื่อกาหนด 1. จานวนกิจกรรม KM ด้านการปฏิบตั งิ านอย่างน้อย
ความรู้ความเข้าใจ แนวทางการปฏิบตั งิ านร่วมกันโดยใช้กระบวนการ KM 1 ครั้ง
ขั้นตอนในการ
ปฏิบตั งิ าน ทาให้
การปฏิบตั งิ านไม่
ชัดเจน
คณะวิทยาศาสตร์ 2. บุคลากรส่วน 2. จัดทาคู่มอื การปฏิบตั งิ านให้ชัดเจนและเผยแพร่
ใหญ่ยงั ไม่ให้
ประชาสัมพันธ์อย่างทัว่ ถึง
ความสาคัญกับการ
ทางานเป็นทีม

2. ร้อยละของคู่มอื การปฏิบตั งิ านทีท่ าสาเร็จ 70 %
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ไม่สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

8. นิตธิ รรม

7. การกระจายอานาจ

6. การมีส่วนร่วม

5. โปร่งใส

4. รับผิดรับชอบ

3. ตอบสนอง

2. ประสิทธิภาพ

การบรรลุผล
สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

1. ประสิทธิผล

ตัวชี้วัด (ค่าเป้าหมาย)

หลักธรรมาภิบาลทีเ่ กี่ยวข้อง
กฎหมาย/ระเบียบ (C)

การจัดการ/กิจกรรมหลัก

การเงิน (F)

ปัจจัยเสี่ยง/
โครงการ/กิจกรรม
หลัก

การปฏิบตั กิ าร (O)

หน่วยงาน

กลยุทธ์ (S)

ความเสี่ยงด้าน

ส่วนแผนงาน
ส่วนแผนงาน
ส่วนแผนงาน
ส่วนแผนงาน

ส่วนแผนงาน
ส่วนแผนงาน

1. โครงการทีอ่ ยูใ่ น 1. ชี้แจง/ฝึกอบรมการเขียนโครงการยุทธศาสตร์
แผนกลยุทธ์สนอ./
สถาบันไม่นาไปสู่ 2. จัดทาระบบสารสนเทศเกี่ยวกับวิธีการเสนอขอ
การปฏิบตั ิ
โครงการ
3. อบรมการใช้ระบบสารสนเทศ (โครงการให้
สอดคล้องกับกลยุทธ์ ตัวชี้วัด ผลผลิตผลลัพธ์)
วัตถุประสงค์: เพื่อให้ส่วนงานวิชาการ/ส่วนนา
โครงการจากแผนกลยุทธ์สถาบันไปตั้งงบประมาณ
ให้ครบถ้วนและถูกต้อง
1. คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง มีอานาจในการ
ตัดสินใจอนุมตั ิ /ไม่อนุมตั ิ
2. ระบบสารสนเทศประเมินผลโครงการ

ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมอบรมทีผ่ ่านการทดสอบ
(การเขียนโครงการยุทธศาสตร์)
ระบบประเมินผลจานวน 1 ระบบ
ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมอบรมทีผ่ ่านการทดสอบ
ร้อยละ 80 ของโครงการทีเ่ สนอขอได้ทนั ตาม
ระยะเวลาทีก่ าหนด
ร้อยละ 90 ของโครงการทีผ่ ่านการพิจารณา

ไม่สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด
ไม่สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

ระบบประเมินผลจานวน 1 ระบบ
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8. นิตธิ รรม

ใช่

2. รายงานสถานะทางการเงินภายในคณะให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกคนอย่างทัว่ ถึง
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ทราบปัญหาและนามาปรับ
ใช้กบั การปฏิบตั งิ านเพื่อให้เกิดความคล่องตัว

7. การกระจายอานาจ

ใช่

5. โปร่งใส

ใช่

1. จานวนครั้งการรายงานการใช้เงินต่อ
คณะกรรมการประจาส่วนงานวิชาการ 4 ครั้ง/ปี 2.
จานวนครั้งทีร่ ายงานสถานะทางการเงิน 12 ครั้ง/ปี

6. การมีส่วนร่วม

4. รับผิดรับชอบ

ใช่

กฎหมาย/ระเบียบ (C)

ใช่

การเงิน (F)

ไม่สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด
ไม่สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด
ไม่สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด
ไม่สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

การปฏิบตั กิ าร (O)

3. ตอบสนอง

คณะวิทยาศาสตร์

ไม่สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้การปฏิบตั งิ านมีประสิทธิภาพ
สร้างความเข้มแข็งให้กบั องค์กร

คณะวิทยาศาสตร์ 1. คณะไม่ทราบ 1. ผลักดันให้สถาบันจัดทารายงานสถานะการเงินที่
สถานะทางการเงิน เป็นปัจจุบนั ในรอบเดือน (ถ่ายโอนความเสียงให้
ทีเ่ ป็นปัจจุบนั
สถาบัน)
คณะวิทยาศาสตร์

2. ประสิทธิภาพ

คณะวิทยาศาสตร์

การบรรลุผล
สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

กลยุทธ์ (S)

ปัจจัยเสี่ยง/
โครงการ/กิจกรรม
การจัดการ/กิจกรรมหลัก
ตัวชี้วัด (ค่าเป้าหมาย)
หลัก
2. บุคลากรส่วน
ใหญ่ยงั ไม่ให้
คณะวิทยาศาสตร์ ความสาคัญกับการ 3. จัดกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสานึกให้เกิดความรักและ 3. จานวนกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาคุณธรรมและ
ทางานเป็นทีม
ผูกพันองค์กรอย่างต่อเนื่อง
จริยธรรมสาหรับบุคลากรอย่างน้อย 1 กิจกรรม
หน่วยงาน

หลักธรรมาภิบาลทีเ่ กี่ยวข้อง
1. ประสิทธิผล

ความเสี่ยงด้าน

ส่วนแผนงาน

ส่วนสารนิเทศ
และ
ประชาสัมพันธ์
ส่วนสารนิเทศ
และ
ประชาสัมพันธ์
ส่วนสารนิเทศ
และ
ประชาสัมพันธ์
ส่วนสารนิเทศ
และ
ประชาสัมพันธ์
ส่วนสารนิเทศ
และ
ประชาสัมพันธ์
ส่วนสารนิเทศ
และ
ประชาสัมพันธ์
ส่วนสารนิเทศ
และ
ประชาสัมพันธ์

ร้อยละ 80 ของการบริหารงาน
ร้อยละ 80 ของโครงการทีเ่ สนอขอได้ทนั ตาม
ระยะเวลาทีก่ าหนด

เพิ่มช่องทางการสื่อสารสาหรับการเผยแพร่ข้อมูลให้
สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้มากทีส่ ุด

ไม่สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

มีระบบฐานข้อมูลเพื่อจัดเก็บสารนิเทศและการ
ประชาสัมพันธ์

ไม่สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

การผลิตสื่อเพื่อ
ประชาสัมพันธ์
องค์กรใน
สภาวการณ์ตา่ งๆ ที่
ไม่ทนั ต่อเวลา

เพิ่มช่องทางการสื่อสารสาหรับการเผยแพร่ข้อมูลให้
สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้มากทีส่ ุด

ไม่สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

มีระบบฐานข้อมูลเพื่อจัดเก็บสารนิเทศและการ
ประชาสัมพันธ์

ไม่สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

พื้นทีก่ ารปฏิบตั งิ าน
ไม่มคี วามปลอดภัย
ก่อให้เกิดอุบตั เิ หตุ
แก่ผู้ปฏิบตั งิ าน
ขณะติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์
เช่น พื้นทีท่ มี่ ี
ความสูง พื้นทีล่ ื่น
การพลัดตก หรือ
กระแสไฟฟ้ารั่ว

1.ให้มกี ารตรวจสอบโครงสร้างป้ายหรือพื้นทีท่ จี่ ะ
ดาเนินการติดตั้งก่อนดาเนินการติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์

ไม่สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

2.ให้มกี ารตรวจสอบการเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วก่อน
ดาเนินการติดตั้ง

ไม่สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด
สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด
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ใช่

8. นิตธิ รรม

7. การกระจายอานาจ

6. การมีส่วนร่วม

5. โปร่งใส

4. รับผิดรับชอบ

ใช่

3. ตอบสนอง

ใช่

ไม่สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด
ไม่สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

การติดตามและ
แสวงหาข้อมูลทีม่ ี
อยูจ่ านวนมาก ทา
ให้การรวบรวม
และประมวลผลไม่
ครบถ้วน

3.มอบหมายให้ผู้ปฏิบตั งิ านทีม่ คี วามชานาญในพื้นที่
และมีสุขภาพแข็งแรงเป็นผู้ดาเนินการติดตั้ง (อาจ
ถ่ายโอนให้ส่วนอาคารสถานที่ ซึ่งมีบคุ ลากรที่
ชานาญต่อพื้นทีเ่ ป็นผู้ปฏิบตั งิ านติดตั้ง)

กฎหมาย/ระเบียบ (C)

การบรรลุผล
สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

2. ประสิทธิภาพ

3. ผู้บริหารมีนโยบายสานต่อการดาเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง
วัตถุประสงค์: เพื่อให้ส่วนงานวิชาการนาโครงการ
จากแผนกลยุทธ์สถาบันไปตั้งงบประมาณให้
ครบถ้วนและถูกต้อง

ตัวชี้วัด (ค่าเป้าหมาย)

หลักธรรมาภิบาลทีเ่ กี่ยวข้อง
1. ประสิทธิผล

ส่วนแผนงาน

การจัดการ/กิจกรรมหลัก

การเงิน (F)

ปัจจัยเสี่ยง/
โครงการ/กิจกรรม
หลัก

การปฏิบตั กิ าร (O)

หน่วยงาน

กลยุทธ์ (S)

ความเสี่ยงด้าน

ส่วนสารนิเทศ
และ
ประชาสัมพันธ์

4.ดาเนินการปรับปรุงหรือบารุงรักษาสภาพ
โครงสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ให้อยูใ่ นสภาพดีอยู่
เสมอ เช่น การเดินสายดินป้องกันไฟฟ้าดูด การ
ติดตั้งบันไดหรือทางขึ้นป้ายให้มคี วามสะดวกยิง่ ขึ้น

ไม่สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

ส่วนสารนิเทศ
และ
ประชาสัมพันธ์

5.การติดตั้งอุปกรณ์ปอ้ งกันอันตรายร่างกายของ
ผู้ปฏิบตั งิ าน เช่น เข็มขัดนิรภัยคล้องตัวผู้ตดิ ตั้ง
รองเท้าสาหรับการปีนป่ายและป้องกันกระแสไฟฟ้า
ดูด

ไม่สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

ต้องจัดทาห้องทางานเฉพาะสาหรับเครื่องพิมพ์และ
อุปกรณ์ทเี่ กี่ยวข้องสาหรับควบคุมกลิ่นของสารเคมี
และเสียงดัง เพื่อควบคุมกลิ่นสารเคมีและเสียงขณะ
ทางานให้มปี ระสิทธิภาพมากทีส่ ุด

ไม่สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

ส่วนสารนิเทศ
และ
ประชาสัมพันธ์

หมึกและน้ามันล้าง
เครื่อง เมือ่ อยูใ่ น
สภาพพื้นทีท่ มี่ ี
อากาศร้อนก็จะ
แพร่กระจายกลิ่น
ของสารเคมีไปทัว่
บริเวณทีป่ ฏิบตั งิ าน
ทาให้ผู้ที่
ปฏิบตั งิ านได้รับ
มลพิษจาการเคมี
ทัง้ ด้านกลิ่นและ
เสียงรบกวน
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8. นิตธิ รรม

7. การกระจายอานาจ

6. การมีส่วนร่วม

5. โปร่งใส

4. รับผิดรับชอบ

3. ตอบสนอง

2. ประสิทธิภาพ

1. ประสิทธิผล

การบรรลุผล
สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

หลักธรรมาภิบาลทีเ่ กี่ยวข้อง
กฎหมาย/ระเบียบ (C)

ตัวชี้วัด (ค่าเป้าหมาย)

การเงิน (F)

การจัดการ/กิจกรรมหลัก

การปฏิบตั กิ าร (O)

ความเสี่ยงด้าน
กลยุทธ์ (S)

หน่วยงาน

ขณะติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์
เช่น ปัจพืจั้นยทีเสีท่ ่ยมี่ ง/ี
ความสู
ง พื้นจทีกรรม
ล่ ื่น
โครงการ/กิ
การพลัหลั
ดตกก หรือ
กระแสไฟฟ้ารั่ว

สานัก
หอสมุดกลาง

การบริหารจัดการ วิเคราะห์อตั รากาลังทีต่ อ้ งการเพิ่ม ส่วนงานบุคคล
ด้านงานบุคคล
งานแผน งานพัสดุ งานอาคารสถานที่
งานแผน งานพัสดุ
งานอาคารสถานที่
ทาให้ล่าช้า ไม่เกิด
ความคล่องตัวใน
การทางาน
เนื่องจากต้องใช้
บริการจาก
หน่วยงานอื่น หรือ
จากส่วนกลาง

อัตรากาลังทีเ่ พิ่มขึ้น ภายในปีงบประมาณ 2558

สานัก
หอสมุดกลาง

นักศึกษา
สรุปลาดับความสาคัญของการใช้งานฐานข้อมูลและ จานวนของฐานข้อมูล 13 ฐานข้อมูล
คณาจารย์และ
จัดซื้อตามความจาเป็น
บุคลากรของ
สถาบันไม่สามารถ
ใชับริการ
ฐานข้อมูลระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ
(Millennium) ใน
การสืบค้นและยืม
คืนหนังสือ และไม่
สามารถสืบค้น
งานวิจยั ในระบบ
ฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
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ได้

ไม่สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

ใช่

ใช่

8. นิตธิ รรม

7. การกระจายอานาจ

6. การมีส่วนร่วม

5. โปร่งใส

4. รับผิดรับชอบ

3. ตอบสนอง

2. ประสิทธิภาพ

การบรรลุผล
สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

1. ประสิทธิผล

ตัวชี้วัด (ค่าเป้าหมาย)

หลักธรรมาภิบาลทีเ่ กี่ยวข้อง
กฎหมาย/ระเบียบ (C)

การจัดการ/กิจกรรมหลัก

การเงิน (F)

ปัจจัยเสี่ยง/
โครงการ/กิจกรรม
หลัก

การปฏิบตั กิ าร (O)

หน่วยงาน

กลยุทธ์ (S)

ความเสี่ยงด้าน

สานัก
หอสมุดกลาง

คณะ
บุคลากรสาย
เทคโนโลยีการเก วิชาการทีม่ ี
ษตร
ตาแหน่งทาง
วิชาการมีจานวน
คณะ
เทคโนโลยีการเก ลดลง
ษตร

สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

บุคลากร 72 คน

ใช่

ปีละ 1 ครั้ง

ผู้เข้าอบรม 50 คน

1.สารวจความต้องการโดยให้บคุ ลากร เขียน
แผนพัฒนาตนเอง

1 ครั้ง/ปี

สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

2. สนับสนุนส่งเสริมอาจารย์ทยี่ งั ไม่มตี าแหน่งทาง
วิชาการรวมทัง้ อาจารย์ใหม่ให้เร่งขอตาแหน่งทาง
วิชาการ

2คน/ปี

ไม่สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด
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ใช่

ใช่

8. นิตธิ รรม

7. การกระจายอานาจ

ใช่

6. การมีส่วนร่วม

ใช่

5. โปร่งใส

ใช่

4. รับผิดรับชอบ

กฎหมาย/ระเบียบ (C)

การเงิน (F)

การปฏิบตั กิ าร (O)

3. ตอบสนอง

สานัก
หอสมุดกลาง

บุคลากรขาดการ 1.ประชุมคณะทางานจัดทาแผน
เตรียมความพร้อม
กรณีฉุกเฉินเช่น ไฟ
ไหม้ หรือน้าท่วม
เพราะไม่เคยผ่าน 2.จัดทาแผนการอบรมเชิงปฎิบตั กิ าร
การซ้อม หรือ
เตรียมพร้อมกับ
สถานะการฉุกเฉิน
3. จัดอบรมเชิงปฎิบตั กิ าร เรื่องการเตรียมพร้อมกับ
เลย
สถานะการฉุกเฉิน

2. ประสิทธิภาพ

สานัก
หอสมุดกลาง

การบรรลุผล
สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

หลักธรรมาภิบาลทีเ่ กี่ยวข้อง
1. ประสิทธิผล

สานัก
หอสมุดกลาง

ความเสี่ยงด้าน
กลยุทธ์ (S)

หน่วยงาน

บุคลากรของ
สถาบันไม่สามารถ
ใชับริการ
เสี่ยง/
ฐานข้ปัอจมูจัลยระบบ
โครงการ/กิ
จกรรม
การจัดการ/กิจกรรมหลัก
ตัวชี้วัด (ค่าเป้าหมาย)
ห้องสมุดอัตโนมั
ติ
หลัก ใน
(Millennium)
การสืบค้นและยืม
คืนหนังสือ และไม่
ดาเนินการต่อ MA ฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ จัดทาแผนการใช้จา่ ยวงเงินทีไ่ ด้รับจัดสรร
สามารถสืบค้น
(Millennium)
งานวิจยั ในระบบ
ฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
ได้

คณะ
จานวนผลงานวิจยั 1. คณะมีโครงการนักวิจยั พี่เลี้ยงให้แก่อาจารย์รุ่นใหม่ 1 ครั้ง/ปี
เทคโนโลยีการเก ตีพมิ พ์ทมี่ ี impact
ษตร
factor สูง ใน
ระดับนานาชาติมี 2.คณะจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ
คณะ
1 ครั้ง/ปี
จ
านวนน้
อ
ยลง
เทคโนโลยีการเก

สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

ษตร
คณะ
เทคโนโลยีการเก
ษตร

3. โครงการ RPA

1 ครั้ง/ปี

สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

คณะ
เทคโนโลยีการเก
ษตร

4. จัดสรรงบยุทธศาสตร์งานวิจยั

1 ครั้ง/ปี

สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

คณะ
เทคโนโลยีการเก
ษตร

5.จัดงบประมาณสนับสนุนการนาเสนอผลงานวิจยั ใน 1 ครั้ง/ปี
ระดับนานาชาติ

สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

คณะ
เทคโนโลยีการเก
ษตร

6. จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

2ปี/ครั้ง

สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

คณะ
ขาดการสนับสนุน 1. นาเสนอสถาบันเพื่อจัดสรรอัตรากาลังของสาย
1 ครั้ง/ปี
เทคโนโลยีการเก อัตรากาลังทดแทน วิชาการ
ษตร
สายวิชาการจาก
เงินงบประมาณ
คณะ
2. การเกลี่ยภาระงานของสาขาวิชาของสายวิชาการ 1 ครั้ง/ปี
เทคโนโลยีการเก
ษตร

ไม่สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด
ไม่สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด
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ใช่

ใช่

ใช่

8. นิตธิ รรม

ใช่

สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

7. การกระจายอานาจ

ใช่

6. การมีส่วนร่วม

ใช่

5. โปร่งใส

ใช่

4. รับผิดรับชอบ

กฎหมาย/ระเบียบ (C)

การเงิน (F)

3. ตอบสนอง

ร้อยละ 100

การบรรลุผล
สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

2. ประสิทธิภาพ

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาตนเองตาม
แผนพัฒนาบุคลากร

ตัวชี้วัด (ค่าเป้าหมาย)

การปฏิบตั กิ าร (O)

การจัดการ/กิจกรรมหลัก

หลักธรรมาภิบาลทีเ่ กี่ยวข้อง
1. ประสิทธิผล

คณะ
เทคโนโลยีการเก
ษตร

ความเสี่ยงด้าน
กลยุทธ์ (S)

หน่วยงาน

บุคลากรสาย
วิชาการทีม่ ี
ปัจงจัทาง
ยเสี่ยง/
ตาแหน่
โครงการ/กิ
จกรรม
วิชาการมีจานวน
ลดลง หลัก

คณะ
เทคโนโลยีการเก
ษตร

3.การบูรณาการหลักสูตร/การปิดหลักสูตร

1 ครั้ง/ปี

สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

ส่วนบริหารงาน 1. บุคลากรขาด
1.จัดให้มกี ารอบรมเรื่องการจัดทาหนังสือราชการ
ทัว่ ไป
ความรู้และเข้าใจ และงานสารบรรณ
ในการจัดทา
หนังสือราชการได้
ตามระเบียบงาน
สารบรรณ (การ
ร่างหนังสือใช้
เวลานานและเกิด
ข้อผิดพลาดเสมอ)

1. บุคลากรสามารถปฏิบตั งิ านตามระเบียบงานสาร
บรรณได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

วิทยาลัยนาโน
เทคโนโลยีพระ
จอมเกล้า
ลาดกระบัง

1.จานวนนักศึกษา ทาการทบทวนปรับแผนการรับนักศึกษาแรกเข้า
แรกเข้าไม่ตรงตาม
แผนทีต่ ั้งไว้

ร้อยละของนักศึกษาแรกเข้า

สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

วิทยาลัยนาโน
เทคโนโลยีพระ
จอมเกล้า
ลาดกระบัง

1.บุคลากรขาด
โครงการจัดอบรมพัฒนาบุคลากร
ความรู้ความเข้าใจ
ในการปฏิบตั งิ านที่
ได้รับมอบหมาย

ร้อยละของบุคลากรทีไ่ ด้รับการพัฒนาตามแผน

วิทยาลัยนาโน
เทคโนโลยีพระ
จอมเกล้า
ลาดกระบัง

1.ช่องทางการ
เผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ไม่
เพียงพอ

จานวนช่องทางการประชาสัมพันธ์

การประชาสัมพันธ์หลักสูตร
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ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

8. นิตธิ รรม

7. การกระจายอานาจ

6. การมีส่วนร่วม

5. โปร่งใส

4. รับผิดรับชอบ

3. ตอบสนอง

2. ประสิทธิภาพ
ใช่

ใช่

สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

1. ประสิทธิผล

การบรรลุผล
สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

หลักธรรมาภิบาลทีเ่ กี่ยวข้อง
กฎหมาย/ระเบียบ (C)

ตัวชี้วัด (ค่าเป้าหมาย)

การเงิน (F)

การจัดการ/กิจกรรมหลัก

การปฏิบตั กิ าร (O)

ความเสี่ยงด้าน
กลยุทธ์ (S)

หน่วยงาน

ขาดการสนับสนุน
อัตรากาลังทดแทน
จัยเสี่ยง/
สายวิปัชจาการจาก
โครงการ/กิ
จกรรม
เงินงบประมาณ
หลัก

ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาทีม่ ตี อ่
ห้องปฏิบตั กิ าร

วิทยาลัย
นานาชาติ

จานวนนักศึกษาเข้า 1. การทาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ online และ
เรียนไม่เป็นไปตาม website ของวิทยาลัยและสถาบันฯ
เป้าทีว่ างไว้

จานวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ตามสื่อ online
และ website ของวิทยาลัย และสถาบันฯ (ค่า
เป้าหมาย 2 แห่ง)

วิทยาลัย
นานาชาติ
วิทยาลัย
นานาชาติ
วิทยาลัย
นานาชาติ
วิทยาลัย
นานาชาติ
วิทยาลัย
นานาชาติ

2. การทาประชาสัมพันธ์ตามงานนิทรรศการ
การศึกษาและงานอื่น ๆ
การเบิกจ่ายไม่
1. จัดทาแผนการใช้จา่ ยและการเบิกจ่ายทีม่ ี
เป็นไปตาม
รายละเอียดครบถ้วน
แผนการปฏิบตั งิ าน 2. จัดทาแผนงบประมาณประจาปีอย่างรอบครอบ
และแผนการใช้
และสอดคล้องกับการปฏิบตั งิ านจริง
จ่ายงบประมาณ 3. จัดทาเครื่องมือเพื่อตรวจ ติดตาม (Monitor) การ
ใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ
เกิดความล่าช้าใน 1. การจัดการและกระจายภาระงานไปยัง
การปฏิบตั งิ าน อัน ผู้ปฏิบตั งิ านทัง้ หมดทีม่ อี ยูอ่ ย่างเหมาะสมทีส่ ุด
เนื่องมาจากจานวน
บุคลากรใน
หน่วยงานไม่
เพียงพอต่อภาระ 2. ขออัตรากาลังเพิ่มเติม
งานโดยไม่สามารถ
เพิ่มอัตรากาลังได้

จานวนกิจกรรมทีม่ ี มีการทาประชาสัมพันธ์ (ค่า
เป้าหมาย 2 แห่ง/ปี)
มีแผนการใช้เงิน

ไม่สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด
สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด
ไม่สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

มีแผนงบประมาณประจาปี
มีเครื่องมือในการตรวจ ติดตามการใช้เงิน
การจัดทาภาระงานให้แก่บคุ ลากร

จานวนบุคลากรในหน่วยงานทีเ่ พิ่มขึ้น
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สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

ไม่สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

8. นิตธิ รรม

7. การกระจายอานาจ

6. การมีส่วนร่วม

5. โปร่งใส

ใช่

4. รับผิดรับชอบ

ใช่

3. ตอบสนอง

2. ประสิทธิภาพ

ห้องเรียน
ห้องปฏิบตั กิ าร
ขาดความพร้อม

การบรรลุผล
สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

1. ประสิทธิผล

วิทยาลัยนาโน
เทคโนโลยีพระ
จอมเกล้า
ลาดกระบัง

วิทยาลัย
นานาชาติ

โครงการพัฒนาห้องปฏิบตั กิ ารด้านนาโนเทคโนโลยี

ตัวชี้วัด (ค่าเป้าหมาย)

หลักธรรมาภิบาลทีเ่ กี่ยวข้อง
กฎหมาย/ระเบียบ (C)

การจัดการ/กิจกรรมหลัก

การเงิน (F)

ปัจจัยเสี่ยง/
โครงการ/กิจกรรม
หลัก

การปฏิบตั กิ าร (O)

หน่วยงาน

กลยุทธ์ (S)

ความเสี่ยงด้าน

คณะครุศาสตร์ ระบบฐานข้อมูล
อุตสาหกรรม เพื่อการบริหาร
จัดการไม่มี
ประสิทธิภาพ

จัดทาแผนพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง

ไม่สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

ใช่

คณะครุศาสตร์ ไม่ได้รับการ
จัดโครงการให้ความรู้ในการเขียนโครงการเพื่อเสนอ มีจานวนเพื่อได้รับทุนเพิ่มขึ้น
อุตสาหกรรม สนับสนุนทุนการ ขอรับทุนจากภายนอก
วิจยั จากหน่วยงาน
ภายนอก
วิทยาลัย
นวัตกรรมการ
จัดการข้อมูล
วิทยาลัย
นวัตกรรมการ
จัดการข้อมูล
วิทยาลัย
นวัตกรรมการ
จัดการข้อมูล
วิทยาลัย
นวัตกรรมการ
จัดการข้อมูล

1. จานวน
หน่วยงานภายนอก
ทีส่ นับสนุน
งานวิจยั มีจานวน
น้อย

1. เจรจาธุรกิจกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มความ
ร่วมมือ

1. จานวนภาคอุตสาหกรรมทีเ่ พิ่มขึ้น จานวน 1 บริษัท

2. พัฒนาอาจารย์และนักวิจยั ให้มศี กั ยภาพในการทา 2. จานวนผลงานตีพมิ พ์/โครงการวิจยั ทีช่ ่วย
วิจยั เพิ่มมากขึ้น
แก้ปญั หาของภาคอุตสาหกรรม จานวน 2 ชิ้นต่อคน

1. วิทยาลัยขาด
1. จัดสรรงบประมาณสาหรับกิจกรรมนักศึกษา
ผลงานของ
นักศึกษาทีส่ ร้าง
ชื่อเสียงในระดับชาติ 2. สนับสนุนและเปิดโอกาสให้นกั ศึกษาแสดง
ความสามารถทุกด้าน

สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

ใช่

ใช่

สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

1. จานวนผลงานนักศึกษาทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมการ
แข่งขัน 3 ผลงาน

สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

2. จานวนผลงานนักศึกษาทีไ่ ด้รับรางวัลระดับชาติ 1
ผลงาน

สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด
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ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

8. นิตธิ รรม

ใช่

7. การกระจายอานาจ

ไม่สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

ใช่

6. การมีส่วนร่วม

ความสาเร็จในการดาเนินงานตามแผน ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 90

ใช่

5. โปร่งใส

ใช่

4. รับผิดรับชอบ

ใช่

3. ตอบสนอง

ไม่สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

กฎหมาย/ระเบียบ (C)

บุคลากรสายวิชาการมีงบทาวิจยั เฉลี่ยไม่ตากว่
่ า
180,000 บาท/คน/ปี

การบรรลุผล
สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

2. ประสิทธิภาพ

งบประมาณวิจยั ที่ 1. สนับสนุนให้อาจารย์ทาวิจยั ทัง้ จากแหล่งเงินทุน
ได้รับต่อจานวน
ภายในและภายนอกสถาบัน
อาจารย์ประจา ไม่
เป็นไปตามเป้าทีว่ าง
ไว้

ตัวชี้วัด (ค่าเป้าหมาย)

การเงิน (F)

การจัดการ/กิจกรรมหลัก

หลักธรรมาภิบาลทีเ่ กี่ยวข้อง
1. ประสิทธิผล

วิทยาลัย
นานาชาติ

ปัจจัยเสี่ยง/
โครงการ/กิจกรรม
หลัก

การปฏิบตั กิ าร (O)

หน่วยงาน

กลยุทธ์ (S)

ความเสี่ยงด้าน

วิทยาลัย
นวัตกรรมการ
จัดการข้อมูล

1. เพิ่มแขนงในหลักสูตรให้นา่ สนใจมากขึ้น

1. จานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปตามแผน

สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

2. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง

2. จานวนนักศึกษาทีม่ าจากภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น

สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

ใช่

ใช่

วิทยาลัยการ
บริหารและ
จัดการ

1. ผลการประเมิน 1. จัดอบรมความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ
ประกันคุณภาพ
เกณฑ์การประเมิน และงานเอกสารในการประเมิน
ด้านโครงการ
บริการวิชาการ

ผลการประเมินไม่ตากว่
่ าระดับดี (คะแนนไม่ตากว่
่ า
3.51)

ไม่สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

วิทยาลัยการ
บริหารและ
จัดการ

2. ผลการประเมิน 1. จัดอบรมความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ
ประกันคุณภาพ
เกณฑ์การประเมิน และงานเอกสารในการประเมิน
ด้านโครงการทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม

ผลการประเมินไม่ตากว่
่ าระดับดี (คะแนนไม่ตากว่
่ า
3.51)

ไม่สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

วิทยาลัยการ
บริหารและ
จัดการ

3. จานวนนักศึกษา 1. เพิ่มเกณฑ์เกรดเฉลี่ย 3.5 ในการพิจารณารับ
แรกเข้าทีม่ ผี ลการ นักศึกษาระบบรับตรง
เรียนในระดับ
มัธยมศึกษาตอน
ปลายมากกว่า 3.5

จานวนนักศึกษาแรกเข้าทีม่ ผี ลการเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายมากกว่า 3.5 ไม่ตากว่
่ าร้อยละ
30

ไม่สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

ใช่

ใช่

วิทยาลัยการ
บริหารและ
จัดการ

4. ความพึงพอใจ
ของนักศึกษาทีม่ ี
ต่อห้องปฏิบตั กิ าร

ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาทีม่ ตี อ่
ห้องปฏิบตั กิ าร (ร้อยละ 80)

ไม่สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

1. พัฒนาและปรับปรุงห้องปฏิบตั กิ ารของวิทยาลัย
อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
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ใช่

8. นิตธิ รรม

7. การกระจายอานาจ

6. การมีส่วนร่วม

5. โปร่งใส

ใช่

4. รับผิดรับชอบ

ใช่

3. ตอบสนอง

กฎหมาย/ระเบียบ (C)

การบรรลุผล
สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

การเงิน (F)

ตัวชี้วัด (ค่าเป้าหมาย)

2. ประสิทธิภาพ

1. จานวน
นักศึกษาน้อยกว่า
แผนทีก่ าหนด

การจัดการ/กิจกรรมหลัก

หลักธรรมาภิบาลทีเ่ กี่ยวข้อง
1. ประสิทธิผล

วิทยาลัย
นวัตกรรมการ
จัดการข้อมูล

ปัจจัยเสี่ยง/
โครงการ/กิจกรรม
หลัก

การปฏิบตั กิ าร (O)

หน่วยงาน

กลยุทธ์ (S)

ความเสี่ยงด้าน

7. การกระจายอานาจ

ใช่

ใช่

5. การพิจารณา 1. นาเสนอข้อมูลถึงความจาเป็นในการมีอาคารเรียน งบประมาณสาหรับสร้างอาคารเรียนและปฏิบตั กิ าร
งบประมาณ
และปฏิบตั กิ ารของวิทยาลัยเพื่อขอสนับสนุน
1 อาคาร
ประมาณในการ
งบประมาณจากสถาบัน
สร้างอาคารเรียน
ของวิทยาลัยการ
บริหารและจัดการ

ไม่สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

วิทยาลัยการ
บริหารและ
จัดการ

6. จานวน
1. สนับสนุนงบประมาณการทาวิจยั และตีพมิ พ์หรือ
ผลงานวิจยั หรือ
เผยแพร่ผลงานในระดับชาติและนานาชาติ
งานสร้างสรรค์ที่
ได้รับการตีพมิ พ์
หรือแผนแพร่ทงั้ ใน
ระดับชาติและ
นานาชาติตอ่
อาจารย์ประจา

ร้อยละของจานวนผลงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ที่
ได้รับการตีพมิ พ์หรือแผนแพร่ทงั้ ในระดับชาติและ
นานาชาติตอ่ อาจารย์ประจา (ร้อยละ 120)

ไม่สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

ใช่

ใช่

ใช่

วิทยาลัยการ
บริหารและ
จัดการ

7. จานวน
1. สนับสนุนงบประมาณการทาวิจยั และตีพมิ พ์หรือ
ผลงานวิจยั และ
เผยแพร่ผลงานในระดับชาติและนานาชาติ
นวัตกรรมทางด้าน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีทไี่ ด้รับ
การอ้างอิงทัง้ ใน
ระดับชาติและ
นานาชาติตอ่
อาจารย์ประจา

ร้อยละของจานวนผลงานวิจยั และนวัตกรรมทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทไี่ ด้รับการอ้างอิงทัง้ ใน
ระดับชาติและนานาชาติตอ่ อาจารย์ประจา (ร้อยละ
200)

ไม่สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

ใช่

ใช่

ใช่

8. นิตธิ รรม

6. การมีส่วนร่วม

5. โปร่งใส

4. รับผิดรับชอบ

ใช่

3. ตอบสนอง

ใช่

วิทยาลัยการ
บริหารและ
จัดการ
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ใช่

2. ประสิทธิภาพ

การบรรลุผล
สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

1. ประสิทธิผล

ตัวชี้วัด (ค่าเป้าหมาย)

หลักธรรมาภิบาลทีเ่ กี่ยวข้อง
กฎหมาย/ระเบียบ (C)

การจัดการ/กิจกรรมหลัก

การเงิน (F)

ปัจจัยเสี่ยง/
โครงการ/กิจกรรม
หลัก

การปฏิบตั กิ าร (O)

หน่วยงาน

กลยุทธ์ (S)

ความเสี่ยงด้าน

สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

เปิดหลักสูตรใหม่ทที่ นั สมัย

คณะ
นักศึกษาขาดทักษะ
วิศวกรรมศาสตร์ ในการใช้
ภาษาอังกฤษทัง้
การพูด อ่าน เขียน
และแปล
ความหมาย
คณะ
จานวนเงิน
วิศวกรรมศาสตร์ สนับสนุน
โครงการวิจยั ที่
ได้รับจาก
หน่วยงานภายนอก
ต่อจานวนอาจารย์
คณะ
จานวนข้อมูล
วิศวกรรมศาสตร์ ผลงานวิจยั และ
หรือนวัตกรรมของ
อาจารย์และ
นักวิจยั ของคณะที่
ได้รับการอ้างอิงใน

การพัฒนาความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษให้ นักศึกษาสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบตั งิ าน
นักศึกษา
ได้ดี

สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

การสนับสนุนให้อาจารย์และนักวิจยั ขอรับทุน
สนับสนุนงานวิจยั จากหน่วยงานภายนอก

จานวนเงินทุนวิจยั จากภายนอกต่อจานวนอาจารย์
และนักวิจยั ของคณะ 180,000 บาทต่อคน

ไม่สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

หามาตรการหรือแนวทางดาเนินงานในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลผลงานวิจยั และหรือนวัตกรรมของ
อาจารย์และนักวิจยั ทีไ่ ด้รับการอ้างอิงในระดับชาติ

จานวนผลงานวิจยั และหรือนวัตกรรมของอาจารย์
และนักวิจยั ทีไ่ ด้รับการอ้างอิงในระดับชาติร้อยละ
100

ไม่สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด
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ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

8. นิตธิ รรม

ใช่

7. การกระจายอานาจ

ใช่

6. การมีส่วนร่วม

ใช่

5. โปร่งใส

ใช่

4. รับผิดรับชอบ

3. ตอบสนอง

จานวนนักศึกษาเข้าใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไป
ตามแผนการรับนักศึกษา

2. ประสิทธิภาพ

การบรรลุผล
สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

1. ประสิทธิผล

คณะ
จานวนนักศึกษาเข้า หามาตรการดาเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ผลงาน
วิศวกรรมศาสตร์ ใหม่ระดับ
ของคณะเพื่อสร้างความเชื่อมัน่ และความน่าเชื่อถือ
บัณฑิตศึกษาต่า
ต่อผู้ปกครอง นักศึกษา และผู้ใชับณ
ั ฑิต
กว่าแผนทีก่ าหนด

ตัวชี้วัด (ค่าเป้าหมาย)

หลักธรรมาภิบาลทีเ่ กี่ยวข้อง
กฎหมาย/ระเบียบ (C)

การจัดการ/กิจกรรมหลัก

การเงิน (F)

ปัจจัยเสี่ยง/
โครงการ/กิจกรรม
หลัก

การปฏิบตั กิ าร (O)

หน่วยงาน

กลยุทธ์ (S)

ความเสี่ยงด้าน

สารวจเอกสารเอกสารคาขอกู้ทมี่ อี ยูเ่ ดิมให้เสร็จ
ภายใน มกราคมของทุกปี
ภายในเดือนมกราคมของทุกปี

สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด
สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด
สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

1.ผู้บริหารของ
สถาบันฯ ไม่
ตระหนักถึงปัญหา
และผลกระทบของ
การจัดเก็บเอกสาร

1.จัดทาแผนดาเนินการและสารวจจานวนเอกสารคา
ขอกู้ กยศ. ทีต่ อ้ งจัดเก็บในแต่ละปี
2.จัดทาข้อมูลสถิตขิ องประมาณเอกสารทีต่ อ้ งจัดเก็บ
ในแต่ละปี
3.จัดทาบันทึกข้อความขอพื้นทีใ่ นการจัดเก็บเอกสาร
คาขอกู้ กยศ.
วัตถุประสงค์: เพื่อเสนอผู้บริหารให้รับทราบและหา
พื้นทีส่ าหรับจัดเก็บเอกสารอย่างเพียงพอ
2.ไม่มรี ะบบ
1.นาเสนอกองทุนในการจัดหาโปรแกรมจัดเก็บ
โปรแกรมในการ เอกสารเป็นลายลักษณ์อกั ษร
จัดเก็บเอกสารและ 2. นาเสนอผู้บริหารสถาบันในการจัดหาโปรแกรม
กองทุน กยศ.ไม่มี จัดเก็บข้อมูล
การสนับสนุน
วัตถุประสงค์: เพื่อจัดเก็บเอกสารคาขอกู้ตาม
เครื่องมือ
ระเบียบของกองทุน กยศ. อย่างเป็นระบบสะดวกต่อ
การค้นหา

สานักทะเบียน 3. ไม่มกี ารจัดเก็บ
และประมวลผล เอกสารเป็นไฟล์
สานักทะเบียน อิเล็กทรอนิกส์
และประมวลผล
สานักทะเบียน
และประมวลผล

1. วางแผนในการจัดเก็บเอกสารด้านสารสนเทศ

ภายในเดือนมกราคมของทุกปี

ภายในเดือนพฤษภาคมของทุกปี
ภายในเดือนกรกฎาคมของทุกปี

ภายในเดือนพฤษภาคมของทุกปี

2. จัดหาบุคลากรผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บเอกสาร ภายในเดือนเมษายนของทุกปี
เป็นไฟล์อเิ ล็กทรอนิกส์
วัตถุประสงค์: เพื่อจัดเก็บเอกสารคาขอกู้ตาม
ระเบียบของกองทุน กยศ. อย่างเป็นระบบสะดวกต่อ
การค้นหา
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ไม่สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด
ไม่สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

ไม่สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด
ไม่สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

8. นิตธิ รรม

ใช่

7. การกระจายอานาจ

6. การมีส่วนร่วม

สานักทะเบียน
และประมวลผล
สานักทะเบียน
และประมวลผล
สานักทะเบียน
และประมวลผล
สานักทะเบียน
และประมวลผล
สานักทะเบียน
และประมวลผล
สานักทะเบียน
และประมวลผล
สานักทะเบียน
และประมวลผล

ใช่

5. โปร่งใส

สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

4. รับผิดรับชอบ

ดาเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ ารได้สาเร็จ

3. ตอบสนอง

คณะ
งบประมาณที่
ทบทวนแผนปฏิบตั งิ าน
วิศวกรรมศาสตร์ จัดสรรไว้ล่วงหน้า
ไม่สอดคล้องต่อ
ความต้องการใน
การปฏิบตั งิ านจริง

2. ประสิทธิภาพ

การบรรลุผล
สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

1. ประสิทธิผล

ตัวชี้วัด (ค่าเป้าหมาย)

หลักธรรมาภิบาลทีเ่ กี่ยวข้อง
กฎหมาย/ระเบียบ (C)

การจัดการ/กิจกรรมหลัก

การเงิน (F)

ปัจจัยเสี่ยง/
โครงการ/กิจกรรม
หลัก

การปฏิบตั กิ าร (O)

หน่วยงาน

กลยุทธ์ (S)

ความเสี่ยงด้าน

สานักส่งเสริม
และบริการ
วิชาการพระจอม
เกล้าฯลาดกระบัง

ขาดคณาจารย์ทรี่ ับ 1.จัดแสดงผลงานด้านบริการวิชาการระหว่าง
1.จานวนอาจารย์หน้าใหม่ ทีร่ ับงานบริการวิชาการ
งานบริการจาก
อาจารย์ นักศึกษา กับบริษัทหรือหน่วยงานภายนอก
หน่วยงานภาครัฐ ทีม่ ศี กั ยภาพ
รัฐวิสาหกิจ เอกชน

สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

สานักส่งเสริม
และบริการ
วิชาการพระจอม
เกล้าฯลาดกระบัง

2.จัดทาแผนความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกหรือ 2.จานวนหน่วยงานทีต่ กลงทาความร่วมมือ (MOU)
จัดทาแผนการตลาดเชิงรุก

ไม่สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

สานักส่งเสริม
และบริการ
วิชาการพระจอม
เกล้าฯลาดกระบัง

ขาดระบบการ
1.จัดทาระบบสารสนเทศทีส่ ามารถเชื่อมโยงงาน
จัดเก็บ รวบรวม บริการวิชาการและงานทรัพย์สินทางปัญญา
ข้อมูลงานบริการ
วิชาการและงาน
ทรัพย์สินทางปัญญา

1.จานวนข้อมูลทีจ่ ดั เก็บ

ไม่สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

ไม่สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

สานักส่งเสริม
และบริการ
วิชาการพระจอม
เกล้าฯลาดกระบัง

2.จัดทาฐานข้อมูลเพื่อให้หน่วยงานภายในสถาบัน
เข้าถึงข้อมูลงานบริการวิชาการและงานทรัพย์สิน
ทางปัญญา

2.จานวนการนาข้อมูลไปใช้

สานักส่งเสริม ขาดชื่อเสียงและ
และบริการ
ผลงานในนาม
วิชาการพระจอม สถาบันฯ
เกล้าฯลาดกระบัง

1.ให้ความรู้ดา้ นทรัพย์สินทางปัญญาแก่ผู้บริหาร
ระดับสูง

1.จานวนผลงานทรัพย์สินทางปัญญา/จานวนผลงาน
ทีม่ กี ารประชาสัมพันธ์
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สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

ใช่

ใช่

ใช่

8. นิตธิ รรม

7. การกระจายอานาจ

6. การมีส่วนร่วม

5. โปร่งใส

4. รับผิดรับชอบ

3. ตอบสนอง

2. ประสิทธิภาพ

การบรรลุผล
สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

1. ประสิทธิผล

ตัวชี้วัด (ค่าเป้าหมาย)

หลักธรรมาภิบาลทีเ่ กี่ยวข้อง
กฎหมาย/ระเบียบ (C)

การจัดการ/กิจกรรมหลัก

การเงิน (F)

ปัจจัยเสี่ยง/
โครงการ/กิจกรรม
หลัก

การปฏิบตั กิ าร (O)

หน่วยงาน

กลยุทธ์ (S)

ความเสี่ยงด้าน

สานักส่งเสริม
และบริการ
วิชาการพระจอม
เกล้าฯลาดกระบัง
สานักส่งเสริม
และบริการ
วิชาการพระจอม
เกล้าฯลาดกระบัง
สานักงาน
อธิการบดี (ส่วน
บริหาร
ทรัพยากรบุคคล)

2.จัดการประชุม Focus Group ให้ทราบถึง
2.จานวนงบประมาณ และบุคคลากร
ความสาคัญ หลักการเหตุผลของ TLO เพื่อ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น วิเคราะห์ ข้อดี-ข้อเสีย และ
สรุปเป็นรายงาน
การปรับเปลี่ยน
1.จัดอบรมและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฏ/
และความเข้าใจใน ระเบียบ/ประกาศข้อบังคับทีเ่ กี่ยวข้องกับการ
กฎ/ระเบียบ/
ปฏิบตั งิ าน
ประกาศ

ไม่มรี ะบบ
สารสนเทศ
ฐานข้อมูลกลางที่
ถูกต้อง ครบถ้วน
ทันเวลา เป็น
ปัจจุบนั เชื่อถือได้
สานักงาน
และเชื่อมโยงกัน
อธิการบดี (ส่วน
ทุกระบบงาน
บริหาร
ทรัพยากรบุคคล)

1. มีการดาเนินการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ (File Excel) ควบคู่กบั การ
ปฏิบตั งิ านในระบบสารสนเทศฐานข้อมูลกลาง

สานักงาน
อธิการบดี (ส่วน
บริหาร
ทรัพยากรบุคคล)

3.จัดประชุมคณะทางานพัฒนาระบบและผู้เกี่ยวข้อง

ไม่สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

1.จานวนกฏ/ระเบียบ/ประกาศ/ข้อบังคับทีเ่ กี่ยวข้อง
กับการปฏิบตั งิ านทีไ่ ด้เพิ่มเติมหรือได้รับการแก้ไขใน
การสร้างความเข้าใจ

สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

1. ร้อยละของผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในระบบ
ฐานข้อมูลด้านระบบสารฐานข้อมูลกลาง

สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

2. พัฒนาระบบและปรับปรุงฐานข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
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ใช่

ใช่

8. นิตธิ รรม

7. การกระจายอานาจ

6. การมีส่วนร่วม

5. โปร่งใส

4. รับผิดรับชอบ

3. ตอบสนอง

2. ประสิทธิภาพ

1. ประสิทธิผล

การบรรลุผล
สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

หลักธรรมาภิบาลทีเ่ กี่ยวข้อง
กฎหมาย/ระเบียบ (C)

ตัวชี้วัด (ค่าเป้าหมาย)

การเงิน (F)

การจัดการ/กิจกรรมหลัก

การปฏิบตั กิ าร (O)

หน่วยงาน

ขาดชื่อเสียงและ
ปัจจัยเสี่ยง/
ผลงานในนาม
โครงการ/กิ
สถาบันฯ จกรรม
หลัก

กลยุทธ์ (S)

ความเสี่ยงด้าน

สานักงาน
อธิการบดี (ส่วน
บริหาร
ทรัพยากรบุคคล)

วัตถุประสงค์: เพื่อให้ได้ระบบทีต่ รงตามความ
ต้องการของผู้ใช้งาน และสามารถนาข้อมูลเข้าได้
อย่างถูกต้อง

สานักงาน
สถานบันเทิงอยู่
1. สถาบันไม่มอี านจในการบริหารและจัดการร้านค้า
อธิการบดี (ส่วน บริเวณรอบสถาบัน ภายนอกสถาบัน
กิจการนักศึกษา) และหอพัก

ไม่สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

สานักงาน
อธิการบดี (ส่วน
กิจการนักศึกษา)

วัตถุประสงค์: ให้สถานบันเทิงอยูห่ า่ งจากสถาบันใน
ระยะทีก่ ฏหมายกาหนด

สานักงาน
โครงการทีอ่ ยูใ่ น
อธิการบดี (ส่วน แผนกลยุทธ์
แผนงาน)
สนอ./สถาบันไม่
นาไปสู่การปฏิบตั ิ
สานักงาน

1. ชี้แจง/ฝึกอบรมการเขียนโครงการยุทธศาสตร์

ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมอบรมทีผ่ ่านการทดสอบ
(การเขียนโครงการยุทธศาสตร์)

ไม่สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

2. จัดทาระบบสารสนเทศเกี่ยวกับวิธีการเสนอขอ
โครงการ

ระบบประเมินผลจานวน 1 ระบบ

ไม่สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

สานักงาน
อธิการบดี (ส่วน
แผนงาน)

3. อบรมการใช้ระบบสารสนเทศ (โครงการให้
สอดคล้องกับกลยุทธ์ ตัวชี้วัด ผลผลิตผลลัพธ์)

ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมอบรมทีผ่ ่านการทดสอบ

ไม่สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

สานักงาน
อธิการบดี (ส่วน
แผนงาน)

วัตถุประสงค์: เพื่อให้ส่วนงานวิชาการ/ส่วนนา
โครงการจากแผนกลยุทธ์สถาบันไปตั้งงบประมาณ
ให้ครบถ้วนและถูกต้อง

ร้อยละ 80 ของโครงการทีเ่ สนอขอได้ทนั ตาม
ระยะเวลาทีก่ าหนด

ไม่สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

อธิการบดี (ส่วน
แผนงาน)
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ใช่

8. นิตธิ รรม

7. การกระจายอานาจ

6. การมีส่วนร่วม

5. โปร่งใส

4. รับผิดรับชอบ

3. ตอบสนอง

2. ประสิทธิภาพ

การบรรลุผล
สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

1. ประสิทธิผล

ตัวชี้วัด (ค่าเป้าหมาย)

หลักธรรมาภิบาลทีเ่ กี่ยวข้อง
กฎหมาย/ระเบียบ (C)

การจัดการ/กิจกรรมหลัก

การเงิน (F)

ปัจจัยเสี่ยง/
โครงการ/กิจกรรม
หลัก

การปฏิบตั กิ าร (O)

หน่วยงาน

กลยุทธ์ (S)

ความเสี่ยงด้าน

ระดับความสาเร็จของระบบสารสนเทศเพื่อการ
ตรวจสอบทีท่ นั สมัย

สานักงานสภา
สถาบัน

2 ขาดทีป่ รึกษา จ้างทีป่ รึกษาในการออกแบบระบบ
หรือผู้เชี่ยวชาญ
ช่วยออกแบบ
ระบบการตรวจสอบ

ระดับความสาเร็จของระบบสารสนเทศเพื่อการ
ตรวจสอบทีท่ นั สมัย

สานักงานสภา
สถาบัน

3 ขาดความ
เชี่ยวชาญในการ
ตรวจสอบระบบ

2 ครั้งต่อปี

สานักงานสภา
สถาบัน

4 .ฐานข้อมูลของ จัดทาแผนการพัฒนาและเชื่อมโยงระบบ
สถาบันยังไม่
เชื่อมโยงเป็นระบบ
บริหารในการ
ตัดสินใจ

ทุกระบบ / 3 ปี

1.นโยบายของ
จัดให้มนี โยบายทีช่ ัดเจนในการดาเนินงาน
สถาบันทีจ่ ะ
สนับสนุนให้
ดาเนินการในเรื่อง
TQA , TQC ไม่
ชัดเจน

ระดับการให้บริการทีไ่ ด้มาตรฐาน TQC

สานักงานสภา
สถาบัน

จัดทาแผนการอบรมการใช้โปรแกรมการตรวจสอบ

ใช่

ใช่

สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

8. นิตธิ รรม

ใช่

7. การกระจายอานาจ

ใช่

6. การมีส่วนร่วม

ใช่

5. โปร่งใส

สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด
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4. รับผิดรับชอบ

3. ตอบสนอง

1 ขาดเครื่องมือซึ่ง จัดหาโปรแกรมในการตรวจสอบ
เป็นโปรแกรมทีใ่ ช้
ในการตรวจสอบ

2. ประสิทธิภาพ

สานักงานสภา
สถาบัน

การบรรลุผล
สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

กฎหมาย/ระเบียบ (C)

ตัวชี้วัด (ค่าเป้าหมาย)

การเงิน (F)

การจัดการ/กิจกรรมหลัก

การปฏิบตั กิ าร (O)

ปัจจัยเสี่ยง/
โครงการ/กิจกรรม
หลัก

กลยุทธ์ (S)

หน่วยงาน

หลักธรรมาภิบาลทีเ่ กี่ยวข้อง
1. ประสิทธิผล

ความเสี่ยงด้าน

สานักบริการ
คอมพิวเตอร์
สานักบริการ
คอมพิวเตอร์
สานักบริการ
คอมพิวเตอร์
สานักบริการ
คอมพิวเตอร์

1.ระเบียบ/
สารวจและรวบรวมปัญหาในการใช้ระเบียบข้อบังคับ ระดับความสาเร็จในการให้บริการทีร่ วดเร็ว ครบถ้วน
ข้อบังคับ/มีการ
ในการปฏิบตั งิ าน
และถูกต้อง
เปลี่ยนแปลง
บ่อยครั้ง และยัง
ขาดความชัดเจนใน
รายละเอียด ทาให้
การตีความทีจ่ ะ
นาไปใช้
2 ระเบียบ/
จัดให้มกี ารแยกหมวดหมู่ ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ ระดับความสาเร็จในการให้บริการทีร่ วดเร็ว ครบถ้วน
ข้อบังคับ/ประกาศ
และถูกต้อง
ไม่ได้จดั เรียงไว้เป็น
หมวดหมู่
1. อุปกรณ์เชื่อมต่อ 1. ทาแผนทดแทนอุปกรณ์เครือข่าย
ระบบคอมพิวเตอร์
และเครื่อข่าย
อินเตอร์เน็ตเก่า
เริ่มหมดอายุการใช้ 2. ปฏิบตั ติ ามแผนการบารุงรักษา
งาน

ทาการชี้แจงอายุการใช้งานของอุปกรณ์เครือข่ายที่
เกินกาหนด และความสาคัญ

2. งบประมาณมี
จานวนจากัดแต่
ราคาอุปกรณ์ที่
ปรับเปลี่ยนใหม่
ราคาแพง

1. จัดทาแผนการสั่งซื้ออุปกรณ์ทดแทนทีเ่ ก่าและ
ล้าสมัยด้วยการวิเคราะห์ความคุ้มค่า

กาหนดช่วงเวลาทีช่ ัดเจนในการทดแทนอุปกรณ์เก่าที่
จาเป็นและหมดอายุการใช้งาน

2. จัดทาแผนสั่งซื้ออุปกรณ์ให้เพียงพอกับ
งบประมาณทีไ่ ด้รับ

สั่งซื้ออุปกรณ์ทจี่ าเป็นภายใต้งบประมาณทีจ่ ากัด

ทาแผนการบารุงรักษาอุปกรณ์ให้มอี ายุการใช้งานที่
ยาวนานขึ้น ในอุปกรณ์หลักทีม่ รี าคาแพง
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ใช่

สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

ใช่

สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด
สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด
สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

ใช่

8. นิตธิ รรม

ใช่

7. การกระจายอานาจ

ใช่

6. การมีส่วนร่วม

สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

5. โปร่งใส

ใช่

4. รับผิดรับชอบ

ใช่

3. ตอบสนอง

ใช่

การเงิน (F)

สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

การบรรลุผล
สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

การปฏิบตั กิ าร (O)

ตัวชี้วัด (ค่าเป้าหมาย)

2. ประสิทธิภาพ

สานักงานสภา
สถาบัน

การจัดการ/กิจกรรมหลัก

1. ประสิทธิผล

สานักงานสภา
สถาบัน

ปัจจัยเสี่ยง/
โครงการ/กิจกรรม
หลัก

กลยุทธ์ (S)

หน่วยงาน

หลักธรรมาภิบาลทีเ่ กี่ยวข้อง
กฎหมาย/ระเบียบ (C)

ความเสี่ยงด้าน

สานักบริการ
คอมพิวเตอร์
สานักบริการ
คอมพิวเตอร์
สานักบริการ
คอมพิวเตอร์

สานักบริการ
คอมพิวเตอร์

สานักบริการ
คอมพิวเตอร์

สานักบริการ
คอมพิวเตอร์
สานักบริการ
คอมพิวเตอร์

1.อุปกรณ์ Server 1. จัดทาแผนการสั่งซื้ออุปกรณ์ทดแทนทีเ่ ก่าและ
และ Server
ล้าสมัยด้วยการวิเคราะห์ความคุ้มค่า
Center เริ่ม
หมดอยายุการใช้งาน 2. ปฏิบตั ติ ามแผนการบารุงรักษา

ทาการชี้แจงอายุการใช้งานของอุปกรณ์เครือข่ายที่
เกินกาหนด และความสาคัญ

สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

ทาแผนการบารุงรักษาอุปกรณ์ให้มอี ายุการใช้งานที่
ยาวนานขึ้น ในอุปกรณ์หลักทีม่ รี าคาแพง

สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

2.งบประมาณมี
จานวนจากัดแต่
ราคาอุปกรณ์
server center ที่
ต้องการ
ปรับเปลี่ยนมีราคา
แพง

1. จัดทาแผนการสั่งซื้ออุปกรณ์ทดแทนทีเ่ ก่าและ
ล้าสมัยด้วยการวิเคราะห์ความคุ้มค่า

กาหนดช่วงเวลาทีช่ ัดเจนในการทดแทนอุปกรณ์เก่าที่
จาเป็นและหมดอายุการใช้งาน

2. จัดทาแผนสั่งซื้ออุปกรณ์ให้เพียงพอกับ
งบประมาณทีไ่ ด้รับ

สั่งซื้ออุปกรณ์ทจี่ าเป็นภายใต้งบประมาณทีจ่ ากัด

3.ระบบไฟฟ้าและ
อุณหภูมิ ทีจ่ า่ ย
ให้กบั Server
ตลอด 24 ชั่วโมง
มีคา่ ใช้จา่ ยสูง ไม่
สามาถตอบสนอง
นโยบายการ
ประหยัดพลังงาน
ของสถาบันฯ ได้

1.ปฏิบตั ติ ามแผนการบารุงรักษา

1.ทาแผนการบารุงรักษาอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า และ
อุณหภูมิ ให้มอี ายุการใช้งานทีย่ าวนานขึ้น

การกาหนด
เป้าประสงค์และ
เป้าหมายการ
ดาเนินงานไม่
สอดคล้องกับกล

จัดประชุมคณะกรรม คณะทางาน

สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

ทบทวนการจัดทาแผนกลยุทธุ์ และแผนการ
ดาเนินงานให้มคี วามสอดคล้องกัน

สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

ใช่

สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

ใช่

สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด
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ใช่

ใช่

8. นิตธิ รรม

7. การกระจายอานาจ

6. การมีส่วนร่วม

5. โปร่งใส

4. รับผิดรับชอบ

3. ตอบสนอง

2. ประสิทธิภาพ

การบรรลุผล
สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

1. ประสิทธิผล

ตัวชี้วัด (ค่าเป้าหมาย)

หลักธรรมาภิบาลทีเ่ กี่ยวข้อง
กฎหมาย/ระเบียบ (C)

การจัดการ/กิจกรรมหลัก

การเงิน (F)

ปัจจัยเสี่ยง/
โครงการ/กิจกรรม
หลัก

การปฏิบตั กิ าร (O)

หน่วยงาน

กลยุทธ์ (S)

ความเสี่ยงด้าน

สานักบริการ
คอมพิวเตอร์

ไม่สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

สานักบริการ
คอมพิวเตอร์

ขาดความรู้ความ จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ
เข้าใจในการจัดทา การปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน
แผนปรับตัวเข้าสู่
ประชาคมอาเซี่ยน

ไม่สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

สานักบริการ
คอมพิวเตอร์

ขาดทักษะด้านภาษา ส่งเสริม สนับสนุนให้บคุ ลากรให้มกี ารเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ

ไม่สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด
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8. นิตธิ รรม

7. การกระจายอานาจ

6. การมีส่วนร่วม

5. โปร่งใส

4. รับผิดรับชอบ

3. ตอบสนอง

2. ประสิทธิภาพ

1. ประสิทธิผล

การบรรลุผล
สาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

หลักธรรมาภิบาลทีเ่ กี่ยวข้อง
กฎหมาย/ระเบียบ (C)

ตัวชี้วัด (ค่าเป้าหมาย)

การเงิน (F)

จจัยเสี่ยง/
การกปัาหนด
โครงการ/กิ
กรรม
การจัดการ/กิจกรรมหลัก
เป้าประสงค์แจละ
หลัก
เป้าหมายการ
ดาเนินงานไม่
สอดคล้องกับกล
ให้ความรู้เรื่องแผนกลยุทธุ์ กับบุคลากรของสานักฯ
ยุทธุข์ องหน่วยงาน

การปฏิบตั กิ าร (O)

หน่วยงาน

กลยุทธ์ (S)

ความเสี่ยงด้าน

