สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2557
กระบวนการปฏิบตั งิ าน / โครงการ /
กิจกรรม / ด้านของที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม

ความเสี่ยงที่ยงั มีอยู่

งวด/เวลาที่พบ
จุดอ่อน

การเรียนการสอน

บุคลากรสายวิชาการที่มตี าแหน่งทางวิชาการมีจานวน
ลดลง

30-ก.ย.-57

1.สารวจความต้องการโดยให้บคุ ลากร เขียน
แผนพัฒนาตนเอง
2. สนับสนุนส่งเสริมอาจารย์ที่ยังไม่มตี าแหน่งทาง
วิชาการรวมทั้งอาจารย์ใหม่ให้เร่งขอตาแหน่งทาง
วิชาการ
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาตนเองตาม
แผนพัฒนาบุคลากร

การวิจัย

จานวนผลงานวิจัยตีพมิ พ์ที่มี impact factor สูง ใน
ระดับนานาชาติมจี านวนน้อยลง

30-ก.ย.-57

1. คณะมีโครงการนักวิจัยพี่เลี้ยงให้แก่อาจารย์รุ่นใหม่ สถาบัน/คณะ
2.คณะจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ
3. โครงการ RPA
4. จัดสรรงบยุทธศาสตร์งานวิจัย
5.จัดงบประมาณสนับสนุนการนาเสนอผลงานวิจัยใน
ระดับนานาชาติ
6. จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิ กระแสไฟฟ้าตก ดับ (ไม่เสถียร) (วิทยาเขตชุมพร)
บาล

30-ก.ย.-57

1.ระบบการบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ และการ งานอาคารสถานที่
ประหยัดไฟฟ้า
2.บริหารจัดการเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าสารอง
3.sub station ไฟฟ้า
4.การสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือก
5.ปรับปรุงสายส่งกระแสไฟฟ้าโดย การไฟฟ้าส่วน
ภูมภิ าค

การเรียนการสอน

30-ก.ย.-57

1. การจัดการและกระจายภาระงานไปยังผู้ปฏิบตั งิ าน คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ และ
ทั้งหมดที่มอี ยู่อย่างเหมาะสมที่สุด
คณะกรรมการฝ่ายแผน
2. ขออัตรากาลังเพิ่มเติม

เกิดความล่าช้าในการปฏิบตั งิ าน อันเนื่องมาจาก
จานวนบุคลากรในหน่วยงานไม่เพียงพอต่อภาระงาน
โดยไม่สามารถเพิ่มอัตรากาลังได้

การปรับปรุงการควบคุม
(กิจกรรมควบคุม)

แบบ ปอ.3
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กาหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ
(งบประมาณ/
ค่าใช้จา่ ย)

สถาบัน/คณะ

30,000

600,000

กระบวนการปฏิบตั งิ าน / โครงการ /
กิจกรรม / ด้านของที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม

ความเสี่ยงที่ยงั มีอยู่

งวด/เวลาที่พบ
จุดอ่อน

การปรับปรุงการควบคุม
(กิจกรรมควบคุม)

กาหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ
(งบประมาณ/
ค่าใช้จา่ ย)

การเรียนการสอน

ผลการประเมินประกันคุณภาพด้านโครงการบริการ
วิชาการ

30-ก.ย.-57

จัดอบรมความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ เกณฑ์
การประเมิน และงานเอกสารในการประเมิน

คณะกรรมการจัดทาโครงการสนับสนุนงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา/คณะกรรมการ
ประเมินภาระงาน

การเรียนการสอน

ผลการประเมินประกันคุณภาพด้านโครงการทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม

30-ก.ย.-57

จัดอบรมความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ เกณฑ์
การประเมิน และงานเอกสารในการประเมิน

การเรียนการสอน

การพิจารณางบประมาณประมาณในการสร้างอาคาร
เรียนของวิทยาลัยการบริหารและจัดการ

30-ก.ย.-57

การบริการวิชาการ

ผู้บริหารของสถาบันฯ ไม่ตระหนักถึงปัญหาและ
ผลกระทบของการจัดเก็บเอกสาร

30-ก.ย.-57

นาเสนอข้อมูลถึงความจาเป็นในการมีอาคารเรียน
และปฏิบตั กิ ารของวิทยาลัยเพื่อขอสนับสนุน
งบประมาณจากสถาบัน
1.จัดทาแผนดาเนินการและสารวจจานวนเอกสารคา
ขอกู้ กยศ. ที่ตอ้ งจัดเก็บในแต่ละปี
2.จัดทาข้อมูลสถิตขิ องประมาณเอกสารที่ตอ้ งจัดเก็บ
ในแต่ละปี
3.จัดทาบันทึกข้อความขอพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสาร
คาขอกู้ กยศ.

คณะกรรมการจัดทาโครงการสนับสนุนงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา/คณะกรรมการ
ประเมินภาระงาน
ผู้ช่วยคณบดี/คณบดี

การบริการวิชาการ

ไม่มรี ะบบโปรแกรมในการจัดเก็บเอกสารและกองทุน
กยศ.ไม่มกี ารสนับสนุนเครื่องมือ

30-ก.ย.-57

1.นาเสนอกองทุนในการจัดหาโปรแกรมจัดเก็บ
เอกสารเป็นลายลักษณ์อกั ษร
2. นาเสนอผู้บริหารสถาบันในการจัดหาโปรแกรม
จัดเก็บข้อมูล

ผู้อานวยการสานักทะเบียนและประมวลผล

600,000

การบริการวิชาการ

ไม่มกี ารจัดเก็บเอกสารเป็นไฟล์อเิ ล็กทรอนิกส์

30-ก.ย.-57

1. วางแผนในการจัดเก็บเอกสารด้านสารสนเทศ
2. จัดหาบุคลากรผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บเอกสาร
เป็นไฟล์อเิ ล็กทรอนิกส์

ผู้อานวยการสานักทะเบียนและประมวลผล

500,000
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150,000

ผู้อานวยการสานักทะเบียนและประมวลผล

กระบวนการปฏิบตั งิ าน / โครงการ /
กิจกรรม / ด้านของที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม

ความเสี่ยงที่ยงั มีอยู่

งวด/เวลาที่พบ
จุดอ่อน

การปรับปรุงการควบคุม
(กิจกรรมควบคุม)

กาหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ

การบริการวิชาการ

ขาดชื่อเสียงและผลงานในนามสถาบันฯ

30-ก.ย.-57

1.ให้ความรู้ดา้ นทรัพย์สินทางปัญญาแก่ผู้บริหาร
ระดับสูง
2.จัดการประชุม Focus Group ให้ทราบถึง
ความสาคัญ หลักการเหตุผลของ TLO เพื่อ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น วิเคราะห์ ข้อดี-ข้อเสีย และ
สรุปเป็นรายงาน

งานทรัพย์สินทางปัญญา สานักส่งเสริมฯ

ให้บริการเพื่อสนับสนุนพันธกิจของ
สถาบัน(สนอ.)

ไม่มรี ะบบสารสนเทศฐานข้อมูลกลางที่ถูกต้อง
ครบถ้วน ทันเวลา เป็นปัจจุบนั เชื่อถือได้และเชื่อมโยง
กันทุกระบบงาน

30-ก.ย.-57

1. มีการดาเนินการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ (File Excel) ควบคู่กบั การ
ปฏิบตั งิ านในระบบสารสนเทศด้านบุคลากร
2. พัฒนาระบบและปรับปรุงฐานข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
3.จัดประชุมคณะทางานพัฒนาระบบและผู้เกี่ยวข้อง

ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล

ให้บริการเพื่อสนับสนุนพันธกิจของ
สถาบัน(สนอ.)
ให้บริการเพื่อสนับสนุนพันธกิจของ
สถาบัน(สนอ.)

สถานบันเทิงอยู่บริเวณรอบสถาบันและหอพัก

30-ก.ย.-57

ส่วนกิจการนักศึกษา

โครงการที่อยู่ในแผนกลยุทธ์ สนอ./สถาบันไม่นาไปสู่
การปฏิบตั ิ

30-ก.ย.-57

1. สถาบันไม่มอี านจในการบริหารและจัดการร้านค้า
ภายนอกสถาบัน
1. ชี้แจง/ฝึกอบรมการเขียนโครงการยุทธศาสตร์
2. จัดทาระบบสารสนเทศเกี่ยวกับวิธีการเสนอขอ
โครงการ
3. อบรมการใช้ระบบสารสนเทศ (โครงการให้
สอดคล้องกับกลยุทธ์ ตัวชี้วัด ผลผลิตผลลัพธ์)

ให้บริการเพื่อสนับสนุนพันธกิจของ
สถาบัน(สนอ.)
ให้บริการเพื่อสนับสนุนพันธกิจของ
สถาบัน(สนอ.)
ให้บริการเพื่อสนับสนุนพันธกิจของ
สถาบัน(สนอ.)
การบริการวิชาการ

ขาดเครื่องมือซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการตรวจสอบ

30-ก.ย.-57

จัดหาโปรแกรมในการตรวจสอบ

ผู้อานวยการส่วนตรวจสอบ

ขาดความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบระบบ

30-ก.ย.-57

จัดทาแผนการอบรมการใช้โปรแกรมการตรวจสอบ

ผู้อานวยการส่วนตรวจสอบ

ฐานข้อมูลของสถาบันยังไม่เชื่อมโยงเป็นระบบบริหาร
ในการตัดสินใจ
อุปกรณ์เชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์และเครื่อข่าย
อินเตอร์เน็ตเก่า เริ่มหมดอายุการใช้งาน

30-ก.ย.-57

จัดทาแผนการพัฒนาและเชื่อมโยงระบบ

30-ก.ย.-57

1. ทาแผนทดแทนอุปกรณ์เครือข่าย
2. ปฏิบตั ติ ามแผนการบารุงรักษา

สานักบริการคอมพิวเตอร์ ส่วนงานวิชาการ
ส่วนงานอื่น
ผู้อานวยการสานักบริการคอมฯ
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ส่วนแผนงาน

หมายเหตุ
(งบประมาณ/
ค่าใช้จา่ ย)

5,000,000

1,000,000

กระบวนการปฏิบตั งิ าน / โครงการ /
กิจกรรม / ด้านของที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม

ความเสี่ยงที่ยงั มีอยู่

งวด/เวลาที่พบ
จุดอ่อน

การปรับปรุงการควบคุม
(กิจกรรมควบคุม)

กาหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ

การบริการวิชาการ

งบประมาณมีจานวนจากัดแต่ราคาอุปกรณ์ที่
ปรับเปลี่ยนใหม่ราคาแพง

30-ก.ย.-57

1. จัดทาแผนการสั่งซื้ออุปกรณ์ทดแทนที่เก่าและ
ผู้อานวยการสานักบริการคอมฯ
ล้าสมัยด้วยการวิเคราะห์ความคุ้มค่า
2. จัดทาแผนสั่งซื้ออุปกรณ์ให้เพียงพอกับงบประมาณ
ที่ได้รับ

การบริการวิชาการ

1.อุปกรณ์ Server และ Server Center เริ่มหมดอยา
ยุการใช้งาน

30-ก.ย.-57

การบริการวิชาการ

งบประมาณมีจานวนจากัดแต่ราคาอุปกรณ์ server
center ที่ตอ้ งการปรับเปลี่ยนมีราคาแพง

30-ก.ย.-57

1. จัดทาแผนการสั่งซื้ออุปกรณ์ทดแทนที่เก่าและ
คณะกรรมการ CIO สถาบัน
ล้าสมัยด้วยการวิเคราะห์ความคุ้มค่า
2. ปฏิบตั ติ ามแผนการบารุงรักษา
1. จัดทาแผนการสั่งซื้ออุปกรณ์ทดแทนที่เก่าและ
ผู้อานวยการสานักบริการคอมฯ
ล้าสมัยด้วยการวิเคราะห์ความคุ้มค่า
2. จัดทาแผนสั่งซื้ออุปกรณ์ให้เพียงพอกับงบประมาณ
ที่ได้รับ

การบริการวิชาการ

3.ระบบไฟฟ้าและอุณหภูมิ ที่จ่ายให้กบั Server ตลอด
24 ชั่วโมง มีคา่ ใช้จ่ายสูง ไม่สามาถตอบสนอง
นโยบายการประหยัดพลังงานของสถาบันฯ ได้

30-ก.ย.-57

ปฏิบตั ติ ามแผนการบารุงรักษา
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ผู้อานวยการสานักบริการคอมฯ

หมายเหตุ
(งบประมาณ/
ค่าใช้จา่ ย)

