
ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพัฒนาความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาใหบ้ณัฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐาน พรอ้มเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
เปา้ประสงค์ 1.1 จัดการศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีที่สามารถแข่งขันได้ในระดับอาเซียน/นานาชาติ
               1.2 ผลิตบณัฑิตใหเ้ปน็คนด ีคนเก่ง และมีทกัษะ ในการด ารงชีวิตที่ด ี
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(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
บัณฑิตจากคณะ
บริหารธรุกิจ ยงัขาด
คุณสมบัติที่
เหมาะสมกับการ
เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ

ด้าน
ทรัพยากร

1. นักศึกษาต่ออาจารย์
 มีสัดส่วนที่ไม่เหมาะสม
 2. บุคลากรทางการ
ศึกษาไม่มีความ
เชี่ยวชาญด้าน
เทคโนโลยสีมัยใหม่ 
และความเชี่ยวชาญ
ด้านภาษาอังกฤษ

3 4 4 1. มีการจดัสรรห้องเรียนใน
แต่ละชั้นปี และสาขาวชิา
อยา่งเหมาะสม                
 2. มีการสรรหาอาจารย์
ประจ า และอาจารยพ์ิเศษที่
มีความรู้ความสามารถตาม
เกณฑ์ในสาขาวชิาที่มีการ
ขาดแคลนอาจารย ์          
 3. มีการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้บุคลากร
ทางการศึกษาพัฒนาการใช้
ส่ือการเรียนการสอน
ออนไลน์ และด้าน
ภาษาอังกฤษ

การควบคุมที่มีอยูแ่ล้ว คณะได้มี
การด าเนินงานอยา่งต่อเนื่อง แต่
ในปีการศึกษาที่ 1/2559 มียอด
การรับนักศึกษาในบางสาขาวชิา
เกินกวา่แผนการรับสมัคร อีกทั้ง
ในบางสาขาวชิามีอาจารยป์ระจ าที่
สอนในวชิาเฉพาะบางรายวชิาอยู่
อยา่งจ ากัด

 - วเิคราะห์ ปรับปรุง แผนรับ
นักศึกษาให้มีความเหมาะสม 
กับสถานการณ์ปัจจบุัน         
   - จดัท าแผนพัฒนาบุคลากร
ทางการศึกษา                    
   - มีการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้บุคลากรทางการ
ศึกษาพัฒนาการใช้ส่ือการ
เรียนการสอนออนไลน์ และ
พัฒนาทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษอยา่งต่อเนื่อง

สิงหาคม 2559
 / ฝ่ายวชิาการ

และวจิยั

 - คณะได้เตรียมความพร้อม และ
ข้อหารือเพือ่เตรียมการรองรับ
จ านวนนักศึกษาในบางสาขาวชิา 
เพือ่ไม่ให้กระทบกับคุณภาพการ
จดัการเรียนการสอนของคณะ
บริหารธรุกิจ ในปีการศึกษาที่ 
1/2559                                 
 - มีการเตรียมการสรรหาอาจารย์
พิเศษที่มีความรู้ความสามารถตาม
เกณฑ์เพือ่เป็นอาจารยพ์ิเศษในบาง
รายวชิาที่ขาดแคลน ในปีการศึกษา
ที่ 1/2559

O
(4) (10)

รายละเอียด/ผลการ
ประเมินการควบคุมเดิมที่

มีอยู่เดิม
การจัดการความเส่ียง

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ รอบ 6 เดือน
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RMUTP-ERM.S1

คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ความเส่ียง

ประเภท
ของ
ความ
เส่ียง
(ด้าน)

ปัจจัยเส่ียง

การวิเคราะห์ความเส่ียง แผนบริหารความเส่ียง การรายงานผลการด าเนินงานตามแผน

การ
ประเมิน

ความเส่ียง การควบคุม/
การแก้ปัญหา

ทีม่ีอยู่เดิม

 ส
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กา

รด
 าเน

ินง
าน

ผล



ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพัฒนาความเข้มแข็งงานวิจัยและงานสรา้งสรรค์ที่มีคุณภาพเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
เปา้ประสงค์ 2.1 จ านวนผลงานวิจัย และงานสรา้งสรรค์ที่ได ้มาตรฐาน มีคุณภาพ และน าไปต่อยอดได้
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(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
งบประมาณแผ่นดิน
ที่จดัสรรส าหรับ
ผลงานวจิยัได้รับการ
จดัสรรน้อยลงกวา่ปี
ก่อน

ด้านการ
ปฏิบัติงาน

1. จ านวนผลงานวจิยั
และงานสร้างสรรค์
ของอาจารยป์ระจ า
คณะบริหารธรุกิจ มี
การตีพิมพ์ เผยแพร่ ไม่
เป็นไปตามตัวชี้วดัค่า
เป้าหมาย                
  2. มีแหล่งฐานข้อมูล
 ห้องปฏิบัติการทาง
วจิยั ที่ตอบสนองต่อ
การเพิม่ศักยภาพการ
แข่งขันน้อย

4 3 4 1. สร้างเครือข่ายการท างาน
วจิยัร่วมกับองค์กรภายนอก 
 2. มีการบูรณาการงานวจิยั
ร่วมกับงานบริการวชิาการ  
3. พัฒนาศักยภาพนักวจิยั 
โดยมีการจดัโครงการอบรม
เพือ่ให้สามารถจดัท า
ข้อเสนอการวจิยัที่มีคุณภาพ

การควบคุมที่มีอยูแ่ล้ว คณะได้มี
การด าเนินงาน ซ่ึงผลการ
ด าเนินงานในปีการศึกษา 2558 
ผลงานวจิยัที่มีการเผยแพร่ทั้งส้ิน
จ านวน 21 โครงการ คิดเป็นร้อย
ละ 21 ต่ออาจารยป์ระจ า ซ่ึงถือ
วา่บรรลุค่าเป้าหมายในปี
การศึกษาดังกล่าว แต่ยงัไม่
สามารถบรรลุผลการด าเนินงานใน
สัดส่วนของเงินสนับสนุนงานวจิยั
และงานสร้างสรรค์สายวทิยไ์ด้

1. จดัคณะกรรมการท าหน้าที่
ก าหนดประเด็นการวจิยั หรือ
โจทยว์จิยัที่ตอบค าถาม เพือ่
ร่วมกันกล่ันกรองผลงานวจิยัที่
เตรียมเสนอของบประมาณ 
ก่อนส่งเสนอของบประมาณ   
2. จดัให้มีคณะกรรมการ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านหรือ
บุคคลภายนอกท าหน้าที่
สังเคราะห์องค์ความรู้จาก
ผลงานวจิยั                       
  3. จดัโครงการอบรมที่
สามารถตอบสนองความ
ต้องการนักวจิยั และเพือ่ให้
สามารถจดัท าข้อเสนอการ
วจิยัที่มีคุณภาพมากยิง่ขึ้น

สิงหาคม 2559
 / งานวจิยัและ

พัฒนา ฝ่าย
วชิาการและวจิยั

 - เตรียมความพร้อมในการจดั
โครงการอบรมฯ งานวจิยั ประจ าปี
งบประมาณ 2559 และสรุปผล
ข้อมูลการเสนอของบประมาณ
ผลงานวจิยั ในปีงบประมาณ 2560

O
(4) (10)

รายละเอียด/ผลการ
ประเมินการควบคุมเดิมที่

มีอยู่เดิม
การจัดการความเส่ียง

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ รอบ 6 เดือน
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RMUTP-ERM.S2

คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ความเส่ียง
(ด้านวจิัย 
ส่ิงประดิษฐ์

และนวตักรรม)

ประเภท
ของ
ความ
เส่ียง
(ด้าน)

ปัจจัยเส่ียง

การวิเคราะห์ความเส่ียง แผนบริหารความเส่ียง การรายงานผลการด าเนินงานตามแผน

การ
ประเมิน

ความเส่ียง การควบคุม/
การแก้ปัญหา

ทีม่ีอยู่เดิม

 ส
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รด
 าเน

ินง
าน

ผล



ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3 การสรา้งความเข้มแข็งของการบรหิารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา สู่ความเปน็เลิศ
เปา้ประสงค์ 3.1 มีระบบบรหิารจัดการที่คล่องตัว ยืดหยุ่น และมีประสิทธิภาพ
               3.2 มีระบบประกันคุณภาพสู่ความเปน็เลิศ ทางการศึกษา
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(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
รายการงบลงทุน
ประจ าปีงบประมาณ
 มีกระบวนการ
ด าเนินงานที่ไม่
เป็นไปตามข้อตกลง
ในสัญญา

ด้าน
นโยบาย 
กฎหมาย 
ระเบียบ 
ข้อบังคับ

1. รายการครุภัณฑ์ที่
ได้รับไม่เป็นไปตาม
ความต้องการของการ
จดัซ้ือจดัจา้ง             
  2. รายการก่อสร้าง
ล่าช้าไม่เป็นไปตาม
แผนการปฏิบัติงาน

4 5 5 1. การด าเนินการจดัซ้ือจดั
จา้งที่เป็นไปตามข้อบัญญัติฯ 
เร่ืองการพัสดุ พ.ศ. 2538 
และที่แก้ไขเพิม่เติม (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2548

การควบคุมที่มีอยูแ่ล้ว คณะได้มี
การด าเนินงานตามกฏระเบียบ 
และค านึงถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
แต่ในปีงบประมาณ 2558 และ
ปีงบประมาณ 2559 รอบ 6 เดือน
 ยงัคงเกิดความผิดพลาดท าให้การ
จดัซ้ือจดัจา้ง การเบิกจา่ย ใน
รายการงบลงทุนไม่เป็นไปตาม
แผนการปฏิบัติงาน

1. จดัท าแผนการจดัซ้ือจดัจา้ง
รายการงบลงทุนประจ าปี
งบประมาณ                      
 2. จดัท าทะเบียนประวติั
ผู้ขายพัสดุ เพือ่ความสะดวก
และรวดเร็วในการสอบทาน
และเปรียบเทียบราคาขายแต่
ละราย

กันยายน 2559
 / ฝ่ายบริหาร

 - มีการวเิคราะห์ และติดตามผล
การด าเนินงานตามแผนการจดัซ้ือ
จดัจา้งรายการงบลงทุนประจ าปี
งบประมาณ 2559

O
(4) (10)

รายละเอียด/ผลการ
ประเมินการควบคุมเดิมที่

มีอยู่เดิม
การจัดการความเส่ียง

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ รอบ 6 เดือน

 ส
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รด
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าน รอบ 12 เดือน

RMUTP-ERM.S3

คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ความเส่ียง
(ด้านการ

บริหารจัดการ)

ประเภท
ของ
ความ
เส่ียง
(ด้าน)

ปัจจัยเส่ียง

การวิเคราะห์ความเส่ียง แผนบริหารความเส่ียง การรายงานผลการด าเนินงานตามแผน

การ
ประเมิน

ความเส่ียง การควบคุม/
การแก้ปัญหา

ทีม่ีอยู่เดิม

 ส
ถา

นะ
กา

รด
 าเน

ินง
าน

ผล



ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3 การสรา้งความเข้มแข็งของการบรหิารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา สู่ความเปน็เลิศ
เปา้ประสงค์ 3.1 มีระบบบรหิารจัดการที่คล่องตัว ยืดหยุ่น และมีประสิทธิภาพ
               3.2 มีระบบประกันคุณภาพสู่ความเปน็เลิศ ทางการศึกษา
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(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
ขาดสภาพคล่องใน
การบริหารจดัการ
ภายในคณะ 
เนื่องจากสัญญายมืที่
ไม่ส่งคืนตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด

ด้านการ
ปฏิบัติงาน

1. มีการน าส่งเงินยมื
ตามสัญญายมืที่ไม่
เป็นไปตามก าหนด
ระยะเวลา

4 4 5 1. มีการติดตามทวงการ
น าส่งเงินยมืตามสัญญายมื
เป็นลายลักษณ์อักษร         
     2. มีการจดัท าคู่มือ และ
ชี้แจงข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

การควบคุมที่มีอยูแ่ล้ว คณะได้มี
การด าเนินงานตามกฏระเบียบ 
และค านึงถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
แต่ในปีงบประมาณ 2558 ยงัคงมี
การน าส่งเงินยมืตามสัญญายมืที่ไม่
เป็นไปตามก าหนดเวลาเช่นเดิม

1. จดัท าคู่มือ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องแจง้ให้กับบุคลากร
ทั้งคณะ เพือ่เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงาน                   
       2. จดัท าทะเบียนคุมเงิน
ทดรองจา่ยภายในคณะ         
    3. จดับทลงโทษ

กันยายน 2559
 / ฝ่ายบริหาร

 -  จดัท าการสรุปเงินทดรองที่ใช้
ส าหรับการบริหารจดัการภายใน
คณะเป็นรายเดือน เพือ่ไม่ให้มี
ผลกระทบต่อสภาพคล่อง

O
(4) (10)

รายละเอียด/ผลการ
ประเมินการควบคุมเดิมที่

มีอยู่เดิม
การจัดการความเส่ียง

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ รอบ 6 เดือน

 ส
ถา

นะ
กา

รด
 าเน

ินง
าน รอบ 12 เดือน
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ความเส่ียง
(ด้านการ

บริหารจัดการ)

ประเภท
ของ
ความ
เส่ียง
(ด้าน)

ปัจจัยเส่ียง

การวิเคราะห์ความเส่ียง แผนบริหารความเส่ียง การรายงานผลการด าเนินงานตามแผน

การ
ประเมิน

ความเส่ียง การควบคุม/
การแก้ปัญหา

ทีม่ีอยู่เดิม

 ส
ถา

นะ
กา

รด
 าเน

ินง
าน

ผล


