
 
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 62 - 31 ม.ีค. 63) 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ 
เป้าประสงค์ ที่ 5.3 การบริหารจัดการมีความคล่องตัวเอื้อต่อการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล 

ความเสี่ยง 

ประเภท
ของความ

เสี่ยง 
(ด้าน) 

ปัจจัยเสี่ยง 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยง การรายงานผลการด าเนินงานตามแผน 
การประเมิน 
ความเสี่ยง 

การควบคุม/
การแก้ปัญหาท่ี

มีอยู่เดิม 

รายละเอียด/
ผลการ

ประเมินการ
ควบคุมเดิมที่

มีอยู่ก่อน
ได้ผลหรือไม่ 

การจัดการความเสี่ยง 
ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

รอบ 6 เดือน 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)   

การด าเนิน
โครงการที่
ไม่เป็นไป
ตาม
แผนการใช้
จ่าย 

ด้านการ
ด าเนินงาน 

1.1ผู้รับผิดชอบ
โครงการไม่
สามารถ
ด าเนินการให้
เป็นไปตามแผน
ที่ก าหนดไว ้
1.2ขาดการ
ติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณ
อย่างต่อเนื่อง 
1.3ขาดการ
ติดตามสัญญายืม
เงิน งบประมาณ
อย่างต่อเนื่อง 

3 4 สูง  1. จัดท าคู่มือการ
เบิกจ่าย และแจ้งให้
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
รับทราบ และถอื
ปฏิบัต ิ
2. ติดตามการ
เบิกจ่าย
งบประมาณเพื่อให้
เป็นไปตามแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ
อย่างต่อเนื่อง 
3. ก าหนด
บทลงโทษของการ
ไม่ส่งคืนเงินยืมตาม
ก าหนด และบังคับ
ใช้อย่างเคร่งครัด 

ได้ผลเป็นที่น่า
พึงพอใจ 

1. จัดท าคู่มือการ
เบิกจ่าย และแจ้งให้ผู้
ที่เกี่ยวข้องรับทราบ 
และถือปฏิบตั ิ
2. ให้ค าปรึกษากับผู้ที่
มีมาตดิต่อเกี่ยวกับ
เรื่องการเบิกจ่าย 
3. ติดตามการเบิกจ่าย
อย่างต่อเนื่อง 
 

30 ก.ย. 63/
ฝ่ายบรหิาร 

1. ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าจากการ
จัดท าคู่มือการเบิกจ่าย 
2. การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการใข้จ่ายมาก
ขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีท่ีผ่านมา 
3. มีรายงานผลการการส่งใช้สัญญายืมเป็น
ช่วงระยะเวลาที่ก าหนดไว้มากข้ึน 

O   

หมายเหตุ : โปรดระบุสถานะการด าเนินงานตามเครื่องหมาย ดังน้ี (*) ด าเนินการแล้วเสร็จตามก าหนด, () ด าเนินการแล้วเสร็จแตล่่าช้ากว่าก าหนด, (X) ยังไม่ได้เริ่มด าเนินการ และ(O) อยู่ระหว่างด าเนนิการ 
               ลงในช่อง (9) สถานะการด าเนินงาน   
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คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ 
เป้าประสงค์ ที่ 5.3 การบริหารจัดการมีความคล่องตัวเอื้อต่อการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล 

ความเสี่ยง 

ประเภท
ของความ

เสี่ยง 
(ด้าน) 

ปัจจัยเสี่ยง 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยง การรายงานผลการด าเนินงานตามแผน 
การประเมิน 
ความเสี่ยง 

การควบคุม/
การแก้ปัญหาท่ี

มีอยู่เดิม 

รายละเอียด/
ผลการ

ประเมินการ
ควบคุมเดิมที่

มีอยู่ก่อน
ได้ผลหรือไม่ 

การจัดการความเสี่ยง 
ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

รอบ 6 เดือน 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)   

การด าเนินงาน
ของงบลงทุน
ไม่แล้วเสร็จ
ครบถ้วน 
ก าหนดสัญญา 

ด้านการ
ปฏิบัติตาม
กฎหมาย/
ระเบียบ 

2.1วงเงิน
งบประมาณที่
ได้รับจัดสรรน้อย
กว่าวงเงินที่
เสนอขอ 
2.2แบบรูป
รายการปจัจุบัน
ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์การ
ก าหนดราคา
กลางการ
ก่อสร้าง 
2.3การปรับแบบ
รูปรายการ
ก่อสร้างล่าช้า
กว่าทีก่ าหนดไว ้
2.4ไม่มีผู้รับจ้าง
งาน 

3 4 สูง  1.ทบทวนแบบรูป
รายการให้เป็น
ปัจจุบันควบคู่ไปกับ
การปรับให้รายการ
เป็นไปตามเกณฑ์
การก าหนดราคา
กลางการกอ่สร้าง 
2.หาข้อมูลเพิ่มเติม 
และแผนในการ
ด าเนินงานให้
เป็นไปตามระเบียบ 
และให้เป็นไปตาม
ก าหนดสัญญา เพื่อ
มีความพร้อมในการ
ด าเนินการได้ทันที
เมื่อ พ.ร.บ.
งบประมาณมีการ
ประกาศใช ้

ไม่ได้ผลตามที่
คาดหวังไว ้

1. ได้มีการติดตาม/
ทวงถาม หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องกับการปรับ
แบบรูปรายการให้ทัน
ก าหนด 
2. วงเงินท่ีได้รับ ผู้รับ
จ้างสามารถที่จะรับ
ท างานได ้

30 ก.ย. 63/
ฝ่ายบรหิาร 

คณะไมส่ามารถประสานงานให้มีการปรับ
แบบรูปรายการ และราคากลางใหเ้ป็น
ปัจจุบัน ส่งผลให้ไมส่ามารถลงนามในสัญญา
ได้ทันระยะเวลาที่ก าหนด 

   

หมายเหตุ : โปรดระบุสถานะการด าเนินงานตามเครื่องหมาย ดังน้ี (*) ด าเนินการแล้วเสร็จตามก าหนด, () ด าเนินการแล้วเสร็จแตล่่าช้ากว่าก าหนด, (X) ยังไม่ได้เริ่มด าเนินการ และ(O) อยู่ระหว่างด าเนนิการ 
               ลงในช่อง (9) สถานะการด าเนินงาน   
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คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ 
เป้าประสงค์ ที่ 5.3 การบริหารจัดการมีความคล่องตัวเอื้อต่อการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล 

ความเสี่ยง 

ประเภท
ของความ

เสี่ยง 
(ด้าน) 

ปัจจัยเสี่ยง 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยง การรายงานผลการด าเนินงานตามแผน 
การประเมิน 
ความเสี่ยง 

การควบคุม/
การแก้ปัญหาท่ี

มีอยู่เดิม 

รายละเอียด/
ผลการ

ประเมินการ
ควบคุมเดิมที่

มีอยู่ก่อน
ได้ผลหรือไม่ 

การจัดการความเสี่ยง 
ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

รอบ 6 เดือน 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)   

งบประมาณมี
ไม่เพียงพอต่อ
ค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นในรอบ
ปีปัจจุบัน 

ด้านการเงิน 3.1 งบประมาณ
รายจ่ายได้รับ
การจัดสรรที่
น้อยกว่าวงเงินที่
เสนอขอ 
3.2 นักศึกษาเข้า
ใหม่ปีการศึกษา 
2563 ไม่เป็นไป
ตามแผนรับ 
3.3 มีจ านวนหนี้
ค้างช าระที่เก็บ
เงินไม่ได้ 
3.4 มีค่าใช้จ่ายที่
ไม่ได้ประมาณ
การไว้เกิดขึ้นใน
รอบปีปัจจุบัน 

3 4 สูง  1. เวียนแจ้ง สร้าง
ความเข้าใจ และ
ประกาศใช้
มาตรการประหยัด
ในการใช้จ่าย
งบประมาณ
ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2563 
2. หาแนวทางให้
ทุกสาขาวิชามกีาร
รับนักศึกษาให้
เป็นไปตามแผนรับ
ประจ าปกีารศึกษา 
2563  
3. หาแนวทาง
จัดการหนี้ค้างช าระ 
 
 

ได้ผลเป็นที่น่า
พึงพอใจ 

1. ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณในทุก
หมวดรายจ่าย เพื่อ
ติดตามและควบคุม
การใช้จ่ายเงิน
งบประมาณของคณะ 
2. ติดตามหนีค้้าง
ช าระอย่างต่อเนื่อง 

30 ก.ย. 63/
ฝ่ายบรหิาร 

1 คณะมีการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ทุกหมวดรายจ่ายทุกเดือน ท าให้ทราบถึง
สถานะการใช้จ่าย และมีการเบิกจา่ย
งบประมาณเป็นไปตามแผนการเบกิจ่าย 
2 มีการทบทวนแผนรับนักศึกษาให้มีความ
ใกล้เคียงกับความเป็นจริง เพื่อเปน็ฐานในการ
ค านวณงบประมาณในปีถัดไป 
 

O   
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4. ติดตามและ
ควบคุมการใช้
จ่ายเงินงบประมาณ
อย่างต่อเนื่อง 
5. ควบคุมค่าใช้จ่าย
ที่ไม่จ าเป็นในรอบปี
ปัจจุบัน 
 

หมายเหตุ : โปรดระบุสถานะการด าเนินงานตามเครื่องหมาย ดังน้ี (*) ด าเนินการแล้วเสร็จตามก าหนด, () ด าเนินการแล้วเสร็จแตล่่าช้ากว่าก าหนด, (X) ยังไม่ได้เริ่มด าเนินการ และ(O) อยู่ระหว่างด าเนนิการ 
               ลงในช่อง (9) สถานะการด าเนินงาน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา 
เป้าประสงค์ ที่ 2.1 นักวิจัยพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง (การพัฒนาองค์กร) 

ความเสี่ยง 

ประเภท
ของความ

เสี่ยง 
(ด้าน) 

ปัจจัยเสี่ยง 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยง การรายงานผลการด าเนินงานตามแผน 
การประเมิน 
ความเสี่ยง 

การควบคุม/
การแก้ปัญหาท่ี

มีอยู่เดิม 

รายละเอียด/
ผลการ

ประเมินการ
ควบคุมเดิมที่

มีอยู่ก่อน
ได้ผลหรือไม่ 

การจัดการความเสี่ยง 
ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

รอบ 6 เดือน 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)   

จ านวน
ผลงานวิจัยที่
ได้รับการ
ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชากา
รระดับชาติ 
และนานาชาติ
น้อยกว่าค่า
เป้าหมายที่
ก าหนดไว ้

ด้านการ
ด าเนินงาน 

1 อาจารย์ขาด
แรงจูงใจในการ
เขียนบทความ
วิจัยเพือ่ตีพิมพ์
ใน
วารสารวิชาการ
ระดับชาติ และ
นานาชาต ิ
2 ขาดการบังคับ
ใช้สัญญาการรับ
ทุนอุดหนุนการ
วิจัยในบางข้อที่
เกี่ยวขอ้งกับการ
ประเมินผลงาน
และการควบคุม
คุณภาพของ
งานวิจัย 
 

4 3 สูง  1. จัดหามาตรการ
หรือแนวทางเพื่อ
สร้างแรงจูงใจให้
อาจารย์ท า
ผลงานวิจัยและน า
ผลงานวิจัยตีพิมพ์
และเผยแพร่ทั้งใน
ระดับชาติและ
นานาชาต ิ
2. ประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกบัฐานข้อมูล
การตีพิมพ์เผยแพร่
งานวิจัย และให้
ค าปรึกษาในการน า
ผลงานวิจัยเพื่อ
ตีพิมพ์เผยแพร่ 
ให้กับอาจารย ์
นักวิจยั อย่างทั่วถึง 
 

ได้ผลเป็นที่น่า
พึงพอใจ 

1.1 ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัยให้มี
ความรู้ และแนวทางใน
การเขียนบทความวจิัย
เพื่อตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติ 
และนานาชาต ิ
1.2 ประกาศเกียรติคุณ
เชิดชูนักวิจัยที่มีผลงาน
โดดเด่น 
1.3 คณะสนับสนุนทุนใน
การน าเสนอผลงาน และ
ตีพิมพ์เผยแพร่งานวจิัย 
2. การปฏิบัติตามสัญญา
การรับทุนอุดหนุนการวิจยั
ในบางข้อที่เกี่ยวข้องกับ
การประเมินผลงานและ
การควบคุมคุณภาพของ
งานวิจัย 
 

30 ก.ย. 63/
ฝ่ายวิชาการและ

วิจัย 

1. งานวิจัยและพัฒนาได้มีการประชาสมัพันธ์แหล่ง
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ และนานาชาต ิ
ตลอดปีงบประมาณ ผ่าน Line และ Facebook 
Group  
2. งานวิจัยและพัฒนามแีผนที่จะจัดโครงการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีความรู้ และแนวทาง
ในการเขียนบทความวิจยัเพื่อตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ 
3. คณะสนับสนุนทุนในการน าเสนอผลงาน และ
ตีพิมพ์เผยแพร่งานวจิัยแก่นักวิจยัของคณะ 
4. งานวิจัยและพัฒนาติดตามความกา้วหน้าการ
ด าเนินการโครงการวิจยัอย่างสม่ าเสมอ 
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3. สนับสนุนทุนใน
การน าเสนอผลงาน 
และตีพิมพ์เผยแพร่
งานวิจัย 

หมายเหตุ : โปรดระบุสถานะการด าเนินงานตามเครื่องหมาย ดังน้ี (*) ด าเนินการแล้วเสร็จตามก าหนด, () ด าเนินการแล้วเสร็จแตล่่าช้ากว่าก าหนด, (X) ยังไม่ได้เริ่มด าเนินการ และ(O) อยู่ระหว่างด าเนนิการ 
               ลงในช่อง (9) สถานะการด าเนินงาน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
เรื่อง การรับนักศึกษาให้เป็นไปตามแผนรับประจ าปีการศึกษา 2563   
วัตถุประสงค์ เพ่ือรับนักศึกษาให้เป็นไปตามแผนรับ และมีรายรับเพียงพอต่อการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 

 

ความเสี่ยง 

ประเภท
ของความ

เสี่ยง 
(ด้าน) 

ปัจจัยเสี่ยง 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยง การรายงานผลการด าเนินงานตามแผน 
การประเมิน 
ความเสี่ยง 

การควบคุม/
การแก้ปัญหาท่ี

มีอยู่เดิม 

รายละเอียด/
ผลการ

ประเมินการ
ควบคุมเดิมที่

มีอยู่ก่อน
ได้ผลหรือไม่ 

การจัดการความเสี่ยง 
ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

รอบ 6 เดือน 

สถ
าน

ะก
าร

ด า
เน

ินง
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ผล 
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สี่ย
ง 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)   
มีจ านวน
นักศึกษาแรก
เข้าในปี
การศึกษา 
2563 ต่ ากว่า
แผนรับ 

ด้านการ
ด าเนินงาน 

1.1  อัตราการ
แข่งขันจาก
สถาบันทาง
การศึกษาอื่น
ค่อนข้างสูง 
1.2 ขาดความ
เข้าใจใน
หลักสูตรที่จะ
สมัครเข้าศึกษา
ต่อ 
 

4 4 สูง
มาก 

 1. เพิ่มช่องทางใน
การประชาสัมพันธ์
การรับสมัครเข้า
ศึกษาต่อ 
   1.1 จัดโครงการ
สัปดาห์วิชาการและ
งานวิจัย คณะ
บริหารธุรกิจ 
    1.2  การ
ประชาสัมพันธก์าร
รับสมัครผ่าน
ช่องทาง YouTube 
2. เพิ่มการแนะแนว
ประชาสัมพันธ์
ความรู้ความเข้าใน
ในหลักสูตรที่จะ
ศึกษาต่อ 

ได้ผล ในระดับ
ที่พึงพอใจ 

1. หาแนวทาง
ประชาสัมพันธ์/แนะแนว
การศึกษาเชิงรุก ในทุก
สาขาวิชา 
2. ทบทวนและปรับปรุง
เนื้อหาหลักสูตรและ
รายวิชาให้มีความทันสมยั 
สอดคล้องกับความ
ต้องการในยุคปัจจุบัน 
เพื่อให้สามารถแข่งขันกับ
สถาบันทางการศึกษาอื่น
ได้ 
 
3. พัฒนาอาจารย์ประจ า
ให้มีความเข็มแข็งและ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้าน 

30 ก.ย. 63/
ฝ่ายวิชาการและ

วิจัย 

- มีนักศึกษาสมัครเข้าศึกษาต่อในช่วงเวลาจัด
กิจกรรม 
-  นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในหลักสตูรที่
จะศึกษาต่อ 
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3. เพิ่มการแนะแนว
เชิงรุกโดยแต่ละ
หลักสูตรจะมี
อาจารย์และ
นักศึกษาไปให้
ความรู้ความเข้าใจ
ที่สถานศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย 

หมายเหตุ : โปรดระบุสถานะการด าเนินงานตามเครื่องหมาย ดังน้ี (*) ด าเนินการแล้วเสร็จตามก าหนด, () ด าเนินการแล้วเสร็จแตล่่าช้ากว่าก าหนด, (X) ยังไม่ได้เริ่มด าเนินการ และ(O) อยู่ระหว่างด าเนนิการ 
               ลงในช่อง (9) สถานะการด าเนินงาน   
 
 
 


