สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
รอบระยะเวลา 6 เดือน ประจาปีงบประมาณ 2558 (1 ตุลาคม 2557 - 30 มีนาคม 2558)
หน่วยงาน

ส่วนประกัน
คุณภาพ
การศึกษา
สานักงาน
อธิการบดี

ความเสี่ยงด้าน

ด้านการ
ปฏิบัติงาน
(Operational
Risk)

คณะ
ด้านภาพลักษณ์
วิทยาศาสตร์ และชื่อเสียง
(Image and
Reputation Risk)

ปัจจัยเสี่ยง

กิจกรรมควบคุม

ERM-05

การประเมินผล
การควบคุม

ผลการดาเนินการ
ผลการดาเนินการและระยะเวลา
ระดับความ
ระดับความ
และระยะเวลา
ดาเนินการ (รายละเอียดการ
เสี่ยงก่อนการ เสี่ยงหลังการ
ดาเนินการ
ดาเนินการ)
จัดการ
จัดการ
1.ขาดความถูกต้องของข้อมูลใน
1. ขอความอนุเคราะห์ไปยังสานัก O : ได้ผลแต่ยงั ไม่ อยูร่ ะหว่างดาเนินการ 1.มีการประชุมประสานงานร่วมกับ ระดับ 5 (สูง ระดับ 4 (สูง)
ระบบสารสนเทศด้านประกัน
บริการคอมพิวเตอร์เพือ่ ดาเนินการ สมบูรณ์
สานักบริการคอมพิวเตอร์และ
มาก)
คุณภาพการศึกษา
จัดทาระบบฐานข้อมูลทางด้าน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพือ่ สอบถาม
2.ระบบไม่เชื่อมโยงให้ใช้งานได้ใน ประกันคุณภาพการศึกษาโดย
ความต้องการเพิม่ เติมและแก้ไขใน
ทุกหน่วยงานและทุกกิจกรรม
ขอให้มีการพัฒนาและปรับปรุงการ
ระบบฐานข้อมูล
3.ข้อมูลที่นาเข้าระบบไม่ถูกต้องและ จัดทาฐานข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
2.มีการจัดส่งข้อมูลเพิม่ เติมให้กับ
เป็นปัจจุบัน
2. ขอความอนุเคระห์จาก
สานักบริการคอมพิวเตอร์เพือ่
4.ข้อมูลไม่ได้รับความเชื่อถือ
หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดเก็บ
ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้เป็นไป
ข้อมูลส่วนกลาง และข้อมูลส่วน
ตามความต้องการของข้อมูลแต่ละ
งานวิชาการ ให้กรอกข้อมูลลงใน
หน่วยงาน
ระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

บุคลากรของสถาบันบางคนไม่
สถาบันต้องออกฏ/ระเบียบและ
x : ไม่ได้ผลตามที่ อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โอนให้สาบันเป็นผู้ดาเนินการแก้ไข
ซื่อสัตย์ทาให้ภาพลักษณ์และ
มาตรการในการลงโทษบุคลากรที่ คาดหมาย
ภาพลักษณ์และชื่อเสียง
ชื่อเสียงของสถาบันเสื่อมลงส่งผล
ทาความผิดอย่างชัดเจนและรวดเร็ว
กระทบกับคณะวิทยาศาสตร์ไปด้วย
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ระดับ 5 (สูง
มาก)

ระดับ 5 (สูง
มาก)

ปัญหาและอุปสรรค / แนว
ทางแก้ไข

กาหนดเสร็จ /
ผู้รับผิดชอบ
30 กันยายน 2558
/ ส่วนประกัน
คุณภาพการศึกษา

ปัญหา
สถาบันขาดระบบการ
บริหารจัดการด้านการเงินที่
ดี/ที่มีประสิทธิภาพ
แนวทางแก้ไข
สถาบันต้องแก้ไขการ
บริหารจัดการด้านการเงิน
และระบบการตรวจสอบ
ภายในรวมถึงตัวบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน

กาหนดการเสร็จ
ในปีงบประมาณ
2558
ผู้รับผิดชอบ
ผู้บริหารสถาบัน

หน่วยงาน

ความเสี่ยงด้าน

ปัจจัยเสี่ยง

กิจกรรมควบคุม

การประเมินผล
การควบคุม

ผลการดาเนินการ
ผลการดาเนินการและระยะเวลา
ระดับความ
ระดับความ
และระยะเวลา
ดาเนินการ (รายละเอียดการ
เสี่ยงก่อนการ เสี่ยงหลังการ
ดาเนินการ
ดาเนินการ)
จัดการ
จัดการ
O : ได้ผลแต่ยงั ไม่ ดาเนินการแล้วเสร็จ 1.คณะ ฯ มอบให้งานการเงินสรุป
ระดับ 4 (สูง) ระดับ 3 (ปาน
สมบูรณ์
บัญชีการใช้จา่ ยเงินและนาแจ้งที่
กลาง)
ประชุมคณะกรรมการประจาสวน
งานงานวิชาการ
ส่วนข้อ 3และ4 คณะถ่ายโอนไป
ใให้สถาบัน

คณะ
ด้านการเงิน
1.สถาบันไม่แจ้งสถานะทางการเงิน
วิทยาศาสตร์ (Financial Risk) ที่แท้จริงจากสถานภาพปัจจุบันใน
ประเทศ
2.แนวโน้มเงินรายได้จาก
ค่าธรรมเนียมลดลง
3.กฏ ระเบียบที่ใช้อยูใ่ นปัจจุบันขาด
ความคล่องตัวต่อการปฏิบัติงานด้าน
การเงิน
4.ขาดเงินลงทุนในการจัดการ
โครงการเชิงรุก เนื่องจากความ
ผิดปกติทางการเงิน
ของสถาบัน

1.ดาเนินการวิเคราะห์สถานะทาง
การเงินให้ครบถ้วน
2.จัดทาโครงการเพือ่ หารายได้ที่
นอกเหนือจากค่าธรรมเนียม
การศึกษา
3.ให้สถาบันปรับ แก้ไข กฏ
ระเบียบ ให้เอื้ออานวยต่อการ
ปฏิบัติมากขึ้น
4.ให้สถาบันปรับแก้ไขระบบการเงิน
เพือ่ ให้สามารถนางินมาใช้จา่ ยใน
โครงการเชิงรุกได้

คณะ
ด้านการ
วิทยาศาสตร์ ปฏิบัติงาน
(Operational
Risk)

1.อุปกรณ์เครื่องมือที่เอื้ออานวย
ด้านการเรียนการสอนใน
ห้องปฏิบัติการไม่เพียงพอ
2.อาจารย์ขาดแคลนเนื่องจากจะมีผู้
เกษียณอายุ
3.การสอนบริการวิชาพืน้ ฐานและ
วิชาศึกษาทั่วไปให้กับนักศึกษา คณะ
มีการสอนบริการมากขึ้น

1.จัดสรรงบประมาณเพิม่ เพือ่
O : ได้ผลแต่ยงั ไม่ ดาเนินการแล้วเสร็จ
จัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือใน
สมบูรณ์
ห้องปฏิบัติการให้เพียงพอ
2.จัดกิจกรรม KM เพือ่ รวบรวม
และถ่ายทอดองค์ความรู้ของ
อาจารย์ผู้กาลังจะเกษียณอายุและ
เสริมสร้างวัฒนธรรมการรักองค์กร
ให้กับอาจารย์และบุคลากรใน
ปัจจุบัน

ส่วนนิติการ ด้านการ
สานักงาน ปฏิบัติงาน
อธิการบดี (Operational
Risk)

1. มีการปกปิดข้อมูล
2. ทาให้รูปคดีเปลี่ยน

ขอความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่
ตรงตามความเป็นจริง จากผู้ให้
ข้อมูล เพือ่ ช่วยให้ปัญหาคลี่คลาย
ได้สะดวกมากขึ้น

1.คณะจัดทาแผนจัดสรรงบประมาณ ระดับ 3 (ปาน ระดับ 3 (ปาน
เพือ่ จัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือใน กลาง)
กลาง)
ห้อง
ปฏิบัติการ
2.คณะได้จดั กิจกรรม KM ด้านการ
เรียนการสอนและการวิจยั เมื่อวันที่ 2
และ 5 มีนาคม 2558 และจัดอบรม
และเสวนาเรื่องการสร้างวัฒนธรรม
องค์กรเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2557
และวันที่ 1 พฤษภาคม 2558

O : ได้ผลแต่ยงั ไม่ อยูร่ ะหว่างดาเนินการ ได้รับความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่ ระดับ 2 (น้อย) ระดับ 2 (น้อย)
สมบูรณ์
เป็นประโยชน์และตรงตามความเป็น
จริงจากผู้ให้ข้อมูล ช่วยให้การ
แก้ปัญหาคลี่คลายได้สะดวกมากขึ้น
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ปัญหาและอุปสรรค / แนว
ทางแก้ไข

กาหนดเสร็จ /
ผู้รับผิดชอบ

ปัญหา
1.ยังไม่มีการดาเนินวิเคราะห์
สถานะทางการเงิน
แนวทางแก้กไข
1.ดาเนินการวิเคราะห์
สถานะทางการเงิน เพือ่
นามาใช้ในการบริหารจัดการ
ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น

กาหนดเสร็จ
ปีงบประมาณ 2558

ปัญหา
อุปกรณ์และเครื่องมือ
ทางวิทยาศาสตร์มีราคาสูง
ต้องใช้งบประมาณมาก จึงไม่
สามารถจัดหาให้แล้วเสร็จใน
ครั้งเดียว
แนวทางแก้ไข
ต้องจัดสรรงบประมาณ
เพือ่ จัดซื้ออุปกรณ์และ
เครื่องมือจนกว่าจะมี
เครื่องมือที่ใช้ในการเรียน
การสอนเพียงพอ

กาหนดเสร็จ
ปีงบประมาณ 2558
ผู้รับผิดชอบ รอง
คณบดีและงาน
บริหารทรัพยากร
บุคคล

ผู้รับผิดชอบ งาน
แผนและงานเงิน

กันยายน 2558 /
ผู้อานวยการส่วน
นิติการ และนิติกร
ผู้รับผิดชอบคดี

หน่วยงาน

ความเสี่ยงด้าน

ปัจจัยเสี่ยง

กิจกรรมควบคุม

1. ติดตามผลการดาเนินงานด้าน
การวิจยั กับบริษัท ไทยสตีลเคเบิล
จากัด
2. เจรจาเพือ่ เพิม่ จานวน
โครงการวิจยั

การประเมินผล
การควบคุม

ผลการดาเนินการ
ผลการดาเนินการและระยะเวลา
ระดับความ
ระดับความ
และระยะเวลา
ดาเนินการ (รายละเอียดการ
เสี่ยงก่อนการ เสี่ยงหลังการ
ดาเนินการ
ดาเนินการ)
จัดการ
จัดการ
O : ได้ผลแต่ยงั ไม่ อยูร่ ะหว่างดาเนินการ หลังจากได้ดาเนินการจัดทา MOU ระดับ 5 (สูง ระดับ 4 (สูง)
สมบูรณ์
กับบริษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด มี มาก)
การทาวิจยั ร่วมกันจานวน 6-7
โครงการ และในปี 2558 ได้รับ
โครงการวิจยั เพิม่ จานวน 2 โครงการ
ซึ่งสามารถเพิม่ รายได้ด้านงานวิจยั
ของวิทยาลัยได้

วิทยาลัย
นวัตกรรม
การจัดการ
ข้อมูล

ด้านกลยุทธ์
(Strategic Risk)

1. มีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีหลัก
ในกระบวนการผลิตฮาร์ดดิสก์
2. อาจารย์/วิจยั มีความเชี่ยวชาญ
ไม่ตรงกับงานวิจยั ที่ได้รับการ
สนับสนุน

วิทยาลัย
นวัตกรรม
การจัดการ
ข้อมูล

ด้านกลยุทธ์
(Strategic Risk)

นักศึกษาขาดทักษะในการใช้ภาาษา อยูร่ ะหว่างดาเนินการวางแผนและ x : ไม่ได้ผลตามที่ อยูร่ ะหว่างดาเนินการ อยูร่ ะหว่างดาเนินการวางแผนและ ระดับ 4 (สูง)
อังกฤษ
เตรียมโครงการ
คาดหมาย
เตรียมโครงการ และคาดว่าจะจัดขึ้น
ในปีงบประมาณถัดไป

วิทยาลัย
นวัตกรรม
การจัดการ
ข้อมูล

ด้านการเงิน
1.จานวนนักศึกษาระดับ
(Financial Risk) บัณฑิตศึกษาไม่เป็นไปตามแผนที่
กาหนด
2.วิทยาลัยยังไม่เป็นที่รู้จกั

1. ดาเนินการประชาสัมพันธ์
O : ได้ผลแต่ยงั ไม่ อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
วิทยาลัยให้เป็นที่รู้จกั ใน
สมบูรณ์
หลากหลายช่องทาง ดังนี้
1.1 ประชาสัมพันธ์ผ่านอาจารย์ปะ
จาวิทยาลัย
1.2 ให้อาจารย์ประจาหลักสูตรออก
ใบนาเสนอวิทยาลัยต่อคณะอื่น ๆ
ในสถาบัน
1.3 จัดสรรค์ทุนสนับสนุนการเรียน
การสอนบัณฑิตศึกษา
1.4 ให้อาจารย์ประจาแสวงหา
แหล่งทุนเพือ่ เป็นการกระตุ้นให้ผู้ที่
ต้องการศึกษาเลือกที่จะเรียน
เกี่ยวกับวิทยาลัยมากขึ้น
1.5 จัดทาแผนกลยุทธ์ในการทา
MOU กับภาคอุตสาหกรรม เช่น
Seagate,WD,TSC เพือ่ ส่งเสริม
พนักงานเข้าศึกษาต่อกับวิทยาลัย

Page 3 of 32

1. จานวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อใน
ระดับ 5 (สูง
ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา
มาก)
2558 จานวนมากกว่าปีที่ผ่านมา จาก
3-4 คน เป็น 25-30 คน

ปัญหาและอุปสรรค / แนว
ทางแก้ไข

กาหนดเสร็จ /
ผู้รับผิดชอบ
กันยายน 2558 /
รศ.ดร.สมยศ
เกียรติวนิชวิไล

ระดับ 4 (สูง)

กันยายน 2558
ประธานหลักสูตร/
นางสาวภิณญาพัชญ์
ตั้งพร้อมจิตต์

ระดับ 4 (สูง)

กรกฎาคม 2558/
เลขานุการหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา
(ดร.ชานนท์ วริ
สาร)/นางสาว
ภิณญาพัชญ์ ตั้ง
พร้อมจิตต์

หน่วยงาน

ความเสี่ยงด้าน

ปัจจัยเสี่ยง

กิจกรรมควบคุม

การประเมินผล
การควบคุม

ผลการดาเนินการ
ผลการดาเนินการและระยะเวลา
ระดับความ
ระดับความ ปัญหาและอุปสรรค / แนว
กาหนดเสร็จ /
และระยะเวลา
ดาเนินการ (รายละเอียดการ
เสี่ยงก่อนการ เสี่ยงหลังการ
ทางแก้ไข
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
ดาเนินการ)
จัดการ
จัดการ
1. เกิดความผิดพลาดในการจัดซื้อ ไม่มีการจัดกิจกรรมควบคุม
x : ไม่ได้ผลตามที่ อยูร่ ะหว่างดาเนินการ ยังมิได้ดาเนินการ
ระดับ 3 (ปาน ระดับ 3 (ปาน ขอให้ส่วนพัสดุให้บริการใน ส่วนวิเทศสัมพันธ์/
จัดจ้างและการกรอกข้อมูลในระบบ เนื่องจากส่วนพัสดุให้ทางส่วนวิเทศ คาดหมาย
กลาง)
กลาง)
การกรอกข้อมูลแทนส่วน
ส่วนพัสดุ
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
สัมพันธ์กรอกข้อมูลเอง
วิเทศสัมพันธ์
2. ผู้กรอกข้อมูลไม่ใช่เจ้าหน้าที่พัสดุ
โดยตรง แต่แจ้งข้อมูลว่าเป็ฯ
เจ้าหน้าที่พัสดุในระบบการจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐของกรมบัญชีกลาง หาก
เกิดการตรวจสอบอาจเกิดปัญหาขึ้น
ได้

ส่วนวิเทศ
สัมพันธ์
สานักงาน
อธิการบดี

ด้านการ
ปฏิบัติงาน
(Operational
Risk)

ส่วนวิเทศ
สัมพันธ์
สานักงาน
อธิการบดี

ด้านการ
ปฏิบัติงาน
(Operational
Risk)

1. นักศึกษาแลกเปลี่ยนไม่สามารถ
เข้าพักหอพักนักศึกษาของสถาบันได้
ตามข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการ
2. สถาบันและส่วนงานไม่มี
งบประมาณในการจัดหาที่พักข้าง
นอกเพือ่ รองรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน
ได้

1. ส่วนวิเทศสัมพันธ์แจ้งให้
O : ได้ผลแต่ยงั ไม่ อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
ผู้บริหารรับทราบปัญหาเพือ่ หา
สมบูรณ์
แนวทางแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต
2. ของบประมาณสาหรับค่าใช้จา่ ย
ในการหาหอพักภายนอกสถาบันไว้
บริการ
3. ทาหนังสือแจ้งไปส่วนกิจการ
นักศึกษาในการกันหอพักให้
เพียงพอกับจานวนนักศึกษา
แลกเปลี่ยน

ส่วนวิเทศ
สัมพันธ์
สานักงาน
อธิการบดี

ด้านกลยุทธ์
(Strategic Risk)

ปัจจุบันแต่ละคณะดูแลนักศึกษา
ต่างชาติกันเอง โดยไม่มีการแจ้งให้
สถาบันทราบข้อมูล

จัดทาฐานข้อมูลนักศึกษาต่างชาติ
ที่มาอยูใ่ นสถาบัน

สานักงาน ด้านการ
สภาสถาบัน ปฏิบัติงาน
(Operational
Risk)

1.การรายงานการตรวจสอบและ
การปรับโครงสร้างของส่วน
การบริหารไม่ผ่านการพิจารณาจาก ตรวจสอบให้เป็นส่วนหนึ่งของ
หัวหน้าสานักงานสภาสถาบัน
สานักงานอธิการบดี
2.การบริหารงานตรวจสอบไม่ได้รับ
การสนับสนุนทัพยากร คน เงิน
อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม

1. ผู้บริหารกาหนดนโยบายในการ ระดับ 3 (ปาน ระดับ 3 (ปาน
รับนักศึกษาแลกเปลี่ยนให้ชัดเจน
กลาง)
กลาง)
และจัดให้มีการสนับสนุนในการ
ดาเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
อย่างเพียงพอและเหมาะสม
2. รอการพิจารณาเรื่องงบประมาณ
สาหรับค่าใช้จา่ ยในการหาหอพัก
ภายนอกสถาบัน

ส่วนวิเทศสัมพันธ์/
ส่วนกิจการ
นักศึกษา/ผู้บริหาร

O : ได้ผลแต่ยงั ไม่ อยูร่ ะหว่างดาเนินการ จัดประชุมชี้แจงคณะต่าง ๆ ในการ
สมบูรณ์
รับนักศึกษาต่างชาติต้องมีการแจ้ง
ข้อมูลให้ส่วนวิเทศสัมพันธ์รับทราบ
เพือ่ จัดทาเป็นฐานข้อมูลของ
นักศึกษาต่างชาติ

ระดับ 3 (ปาน ระดับ 3 (ปาน
กลาง)
กลาง)

ส่วนวิเทศสัมพันธ์/
ส่วนงานวิชาการ
ต่าง ๆ

O : ได้ผลแต่ยงั ไม่ อยูร่ ะหว่างดาเนินการ อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
สมบูรณ์

ระดับ 5 (สูง
มาก)

30 กันยายน 2558
ผู้อานวยการส่วน
ตรวจสอบ
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ระดับ 5 (สูง
มาก)

หน่วยงาน

ความเสี่ยงด้าน

ปัจจัยเสี่ยง

กิจกรรมควบคุม

สานักงาน ด้านนโยบาย/
ระบบการควบคุมไม่ดีทาให้บุคลากร ประเมินผลระบบการควบคุม
สภาสถาบัน กฎหมาย/
ปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง
ภายในร่วมกับหน่วยรับตรวจ
ระเบียบ/ข้อบังคับ
(Policy and
Compliance
Risk)

การประเมินผล
การควบคุม

ผลการดาเนินการ
ผลการดาเนินการและระยะเวลา
ระดับความ
ระดับความ
และระยะเวลา
ดาเนินการ (รายละเอียดการ
เสี่ยงก่อนการ เสี่ยงหลังการ
ดาเนินการ
ดาเนินการ)
จัดการ
จัดการ
O : ได้ผลแต่ยงั ไม่ อยูร่ ะหว่างดาเนินการ อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
ระดับ 5 (สูง ระดับ 5 (สูง
สมบูรณ์
มาก)
มาก)

ปัญหาและอุปสรรค / แนว
ทางแก้ไข

กาหนดเสร็จ /
ผู้รับผิดชอบ
30 กันยายน 2558
ผู้อานวยการส่วน
ตรวจสอบ

สานักงาน ด้านกลยุทธ์
สภาสถาบัน (Strategic Risk)

1.ข้อมูลไม่สามารถนาไปใช้ตัดสินใจได้ ทดสอบและหาโปรแกรมตัวอย่างอื่น O : ได้ผลแต่ยงั ไม่ อยูร่ ะหว่างดาเนินการ อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
2.โปรแกรมไม่สามารถใช้กับ
สมบูรณ์
ระบบงานของสถาบันที่มีอยู่

ระดับ 5 (สูง
มาก)

ระดับ 5 (สูง
มาก)

ส่วนบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล
สานักงาน
อธิการบดี

ด้านการ
ปฏิบัติงาน
(Operational
Risk)

ข้อมูลในระบบสารสนเทศด้านการ 1. ได้มีการดาเนินการจัดเก็บ
O : ได้ผลแต่ยงั ไม่ อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
บริหารทรัพยากรบุคคลไม่ได้รับการ ข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ สมบูรณ์
เชื่อถือ
(File Excel)
ควบคู่
กับการปฏิบัติงานในระบบ
สารสนเทศด้านบุคลากร
2. จัดทาโครงการบูรณาการ
ระบบสารสนเทศบริหารทรัพยากร
บุคคล

ระดับ 5 (สูง
มาก)

ระดับ 5 (สูง
มาก)

การรายงานข้อมูลประวัติ
บุคลากรยังไม่สามารถ
นาเสนอได้อย่างครบถ้วน
ทันเวลา

สานัก
ทะเบียน
และ
ประมวลผล

ด้านกลยุทธ์
(Strategic Risk)

1.ระบบสารสนเทศมีความ
สลับซับซ้อนมากขึ้นและมีฐานข้อมูล
ขนาดใหญ่ขึ้นทุกปี
2.การจัดหาบุคลากรด้านสารสนเทศ
ทาได้ล่าช้ากว่าการขยายตัวของ
ระบบสารสนเทศ

ระดับ 5 (สูง
มาก)

ระดับ 4 (สูง)

1.ไม่สามารถแก้ไขปัญหา
แผนระยะยาว/
ระบบสารสนเทศได้ทันตาม ผู้อานวยการสานัก
ความต้องการของผู้ใช้งานใน ทะเบียนฯ
ปัจจุบัน
2.ไม่สามารถพัฒนา
ระบบงานของสานักทะเบียน
ฯได้ตามแผนที่วางไว้

1. ปรับปรุงข้อมูลแฟ้มประวัติ
บุคลากรสถาบันให้เป็นปัจจุบัน
2. Scan แฟ้มประวัติบุคลากรของ
ปีงบประมาณ 2557 และ
ปีงบประมาณเก่าให้เป็นไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์
3. ปรับปรุงข้อมูลบุคลากรในระบบ
สารสนเทศบริหารทรัพยากรบุคคล
ใหม่ ให้เป็นปัจจุบันและคู่ขนานกับ
ปีงบประมาณ 2558 และแนบไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์แฟ้มประวัติ่เข้าไปใน
ระบบ

จัดหาและจัดจ้างบุคลากรจาก
O : ได้ผลแต่ยงั ไม่ อยูร่ ะหว่างดาเนินการ แผนระยะยาว
ภายนอกที่มีความน่าเชื่อถือในการ สมบูรณ์
ดูแลและพัฒนาระบบงานต่างๆ
ของสานักทะเบียนฯ และพร้อม
ให้บริการช่วยแก้ปัญหา หาก
โปรแกรม
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30 กันยายน 2558
ผู้อานวยการส่วน
ตรวจสอบ
กันยายน 2558 /
ผู้อานวยการส่วน
บริหารทรัพยากร
บุคคล

หน่วยงาน

ความเสี่ยงด้าน

ปัจจัยเสี่ยง

ผลการดาเนินการ
ผลการดาเนินการและระยะเวลา
ระดับความ
ระดับความ
และระยะเวลา
ดาเนินการ (รายละเอียดการ
เสี่ยงก่อนการ เสี่ยงหลังการ
ดาเนินการ
ดาเนินการ)
จัดการ
จัดการ
O : ได้ผลแต่ยงั ไม่ ดาเนินการแล้วเสร็จ 1.จัดสัมมนาบุคลากรเพือ่ ร่วมแสดง ระดับ 4 (สูง) ระดับ 3 (ปาน
สมบูรณ์
ความคิดเห็นกาหนดแนวทางในการ
กลาง)
บริหารงานของคณะ(ดาเนินการแล้ว)
2.วิเคราะห์SWOT ของคณะ
(ดาเนินการแล้ว)
3.จัดทาแผนติดตามผลการดาเนินงาน
(ดาเนินการแล้ว)

ปัญหาและอุปสรรค / แนว
ทางแก้ไข

กาหนดเสร็จ /
ผู้รับผิดชอบ

ด้านกลยุทธ์
(Strategic Risk)

สานัก
ทะเบียน
และ
ประมวลผล

ด้านการเงิน
1.ไม่สามารถตรวจสอบได้เนื่องจาก มีการถ่ายโอนความเสี่ยงให้กับส่วน O : ได้ผลแต่ยงั ไม่ ดาเนินการแล้วเสร็จ ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ เนื่องจากอยู่ ระดับ 5 (สูง
(Financial Risk) ไม่มีโปรแกรมในการตรวจสอบ
การคลัง เนื่องจากสานักทะเบียนฯ สมบูรณ์
ล่าช้ากว่ากาหนด
ในช่วงปีงบประมาณ
มาก)
2.ขาดความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน มีการกาหนดขั้นตอนการ
ตรวจสอบการตั้งเบิกและหน้าที่การ
เบิกจ่ายเป็นภาระหน้าที่ของส่วน
การคลัง

ระดับ 2 (น้อย) ยังมีการโอนเงินผิดบัญชีทา
ให้นักศึกษาไม่ได้รับเงินทุน

1 ปีงบประมาณ/
งานการเงิน/งาน
สารสนเทศ/งานทุน
การศึกาา

คณะ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
คณะ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ด้านการเงิน
งบดาเนินงานของคณะมีไม่เพียงพอ 1.ทาหนังสือหารือขอประนอมหนี้
(Financial Risk) ต่อการดาเนินการ
กับสถาบัน

ระดับ 5 (สูง
มาก)

ก.ย. 2558
คณบดี/ผอ.ส่วน/
งานการเงิน
ก.ย.2558/งาน
บริการการศึกษา

1.บุคลากรอาจกระทาผิดหรือละเลย
ต่อการปฏิบัติตามจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ
ด้านการเรียนการสอน เช่น การสอน
การควบคุมวิทยานิพนธ์ การวัด
ประเมินผล ฯลฯ

1.วิเคราะห์และจัดทาแผนกลยุทธ์
2.จัดทาแผนการติดตาม
ประเมินผลการดาเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง
3.วิเคราะห์สถานะทางการเงินใน
ระยะยาวเพือ่ การบริหาร
4.วิเคราะห์/ทบทวนสถานะของ
หน่วยงาน

การประเมินผล
การควบคุม

คณะ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ด้านการ
ปฏิบัติงาน
(Operational
Risk)

1.ขาดกระวิเคราะห์และการจัดทา
แผนกลยุทธ์ที่มีส่วนร่วมของประชากร
2.กระบวนการติดตามประเมินผล
การดาเนินงานที่ต่อเนื่อง
3.ขาดข้อมูลสถานะทางการเงินใน
ระยะยาวเพือ่ การบริหาร
4.ขาดการวิเคราะห์/ทบทวนสถานะ
ของหน่วยงาน

กิจกรรมควบคุม

O : ได้ผลแต่ยงั ไม่ อยูร่ ะหว่างดาเนินการ อยูร่ ะหว่างทาหนังสือ
สมบูรณ์

1.หาแนวทาง/วิธกี ารป้องกันการ O : ได้ผลแต่ยงั ไม่ อยูร่ ะหว่างดาเนินการ ก.ย.2558/งานบริการการศึกษา
เกิดปัญหาจากการละเลยการ
สมบูรณ์
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
จรรยาบรรณในวิชาชีพของบุคลากร
2.เพิม่ กระบวนการการกากับดูแล
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
3.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
จรรยาบรรณ
4.ดาเนินงานแบบมีส่วนร่วม/
คณะกรรมการ
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ระดับ 5 (สูง
มาก)

ระดับ 3 (ปาน ระดับ 2 (น้อย)
กลาง)

ก.ย.2558/คณะ
ผู้บริหาร/งาน
แผนงาน/งานการเงิน

หน่วยงาน

สานัก
ทะเบียน
และ
ประมวลผล

ความเสี่ยงด้าน

ปัจจัยเสี่ยง

ผลการดาเนินการ
ผลการดาเนินการและระยะเวลา
ระดับความ
ระดับความ
และระยะเวลา
ดาเนินการ (รายละเอียดการ
เสี่ยงก่อนการ เสี่ยงหลังการ
ดาเนินการ
ดาเนินการ)
จัดการ
จัดการ
ด้านภาพลักษณ์ 1.เจ้าหน้าที่วทิ ยาเขตชุมพรกรอก
1.เจ้าหน้าที่วทิ ยาเขตชุมพรต้องส่ง O : ได้ผลแต่ยงั ไม่ ดาเนินการแล้วเสร็จ ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์เพราะต้อง ระดับ 4 (สูง) ระดับ 4 (สูง)
และชื่อเสียง
ข้อมูลผิดพลาด
ข้อมูล E-Audit ให้ทันตาม
สมบูรณ์
ล่าช้ากว่ากาหนด
ปฏิบัติตามระยะเวลาที่กองทุน
(Image and
2.ผู้บริหารวิทยาเขตชุมพรลงนามใน ระยะเวลาที่กองทุนกาหนด
กาหนดในแต่ละภาคการศึกษา
Reputation Risk) เอกสารล่าช้า
2.ผู้บริหารสถาบันฯ ต้องแจ้ง
3.นักศึกษาติดต่อดาเนินการกู้ยมื ทุน ผู้บริหารวิทยาเขตชุมพรให้ลงนาม
ล่าช้า
เอกสารทุนให้ทันตามกาหนด
ระยะเวลา
3.ข้อมูลที่นาส่งระบบ E-Audit
ควรมีระบบสารสนเทศช่วยค้นหา
ข้อมูลของนักศึกษาผู้กู้ได้อย่าง
รวดเร็วและถูกต้องทั้งสองแห่ง
การเกิดอัคคีภัย

กิจกรรมควบคุม

คณะ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ด้านการ
ปฏิบัติงาน
(Operational
Risk)

คณะ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ด้านภาพลักษณ์ บัณฑิตสื่อสารภาษาอังกฤษไม่ได้ทา โครงการพัฒนาคุณภาพของ
และชื่อเสียง
ให้หางานทายาก/ตกงาน
นักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ
(Image and
Reputation Risk)

สานัก
ทะเบียน
และ
ประมวลผล

ด้านนโยบาย/
กฎหมาย/
ระเบียบ/ข้อบังคับ
(Policy and
Compliance
Risk)

1.ผู้บริหารของสถาบันฯไม่ตระหนัก
ถึงปัญหาและผลกระทบตาม
กฎหมายที่ได้ลงนามไว้ของการ
จัดเก็บเอกสาร
2.ผู้บริหารเห็นว่าควรเป็นหน้าที่ของ
กองทุนหรือธนาคารเป็นผู้จดั เก็บ
เอกสารคาขอกู้

การประเมินผล
การควบคุม

1จัดกิจกรรมซ้อมหนีไฟ
O : ได้ผลแต่ยงั ไม่ อยูร่ ะหว่างดาเนินการ 1.ทดสอบความพร้อมของอุปกรณ์
2.ทดสอบความพร้อมของอุปกรณ์ สมบูรณ์

O : ได้ผลแต่ยงั ไม่ อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
สมบูรณ์

กาหนดเสร็จ /
ผู้รับผิดชอบ

วิทยาเขตชุมพรส่งข้อมูล
E-Audit ล่าช้าส่งผลให้
ธนาคารระงับการโอนเงิน
ให้กับสถาบันฯ ทั้งหมด ควร
แจ้งผู้บริหารของวิทยาเขต
ชุมพรให้รับทราบถึงปัญหาที่
เกิดขึ้น

ตามระยะเวลาที่
กองทุนกาหนดใน
แต่ละภาค
การศึกษา/งาน
ทุนการศึกษาของ
สจล.และวิทยาชุมพร

ระดับ 3 (ปาน ระดับ 3 (ปาน
กลาง)
กลาง)

ก.ย.2558/งาน
อาคารสถานที่

ระดับ 3 (ปาน ระดับ 3 (ปาน
กลาง)
กลาง)

30 ก.ย.2558/งาน
บริการการศึกษา

1.นาเสนอกองทุนให้มีการประชุม O : ได้ผลแต่ยงั ไม่ อยูร่ ะหว่างดาเนินการ อยูร่ ะหว่างดาเนินการจัดหาพืน้ ที่
ระดับ 5 (สูง
ผู้บริหารทั่วประเทศแสดงความ
สมบูรณ์
สาหรับจัดเก็บจากรักษาการแทนรอง มาก)
คิดเห็นหรือประชุมเรื่องหน้าที่และ
อธิการบดี
ความรับผิดชอบของผู้บริหาร/
ผู้บริหารนาเสนอ
2.จัดทาข้อมูลสถิติของปริมาณ
เอกสารที่ต้องจัดเก็บในแต่ละปี
3.จัดทาบันทึกข้อความขอพืน้ ที่ใน
การจัดเก็บเอกสารคาขอกู้ กยศ.
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ปัญหาและอุปสรรค / แนว
ทางแก้ไข

ระดับ 3 (ปาน ติดตามการจัดหาพืน้ ที่และ
กลาง)
ติดตามการดาเนินงานของ
กองทุนต่อไป

อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินการจัดหา
พืน้ ที่สาหรับการ
จัดเก็บเอกสาร/
อธิการบดี/
ผู้อานวยการสานัก
ทะเบียนฯ/งาน
ทุนการศึกษา

หน่วยงาน

สานัก
ทะเบียน
และ
ประมวลผล

ความเสี่ยงด้าน

ด้านการ
ปฏิบัติงาน
(Operational
Risk)

ปัจจัยเสี่ยง

1.กองทุน กยศ.ไม่มีระบบโปรแกรม
ในการจัดเก็บเอกสารและสนับสนุน
เครื่องมือในการจัดเก็บเอกสารคา
ขอกู้
2.กองทุน กยศ. ขาดงบประมาณใน
การสร้างโปรแกรมในการจัดเก็บใน
รูปแบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
3.ไม่มีการนาเสนอผู้บริหารสถาบันฯ
ในการจัดหาโปรแกรมจัดเก็บข้อมูล
เป็นลายลักษณ์อักษร

กิจกรรมควบคุม

1.วางแผนในการจัดเก็บเอกสาร
ด้านสารสนเทศ
2.จัดหาบุคลากรผู้รับผิดชอบใน
การจัดเก็บเอกสารเป็นไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์

วิทยาลัยการ ด้านกลยุทธ์
บริหารและ (Strategic Risk)
จัดการ

แผนกลยุทธ์ไม่สอดคล้องกับปัจจุบัน ดาเนินการปรับแผนกลยุทธ์

วิทยาลัยการ ด้านการ
บริหารและ ปฏิบัติงาน
จัดการ
(Operational
Risk)

มีการปรับเปลี่ยนผู้บริหาร

วิทยาลัยการ ด้านนโยบาย/
ช่องทางการเผยแพร่และ
บริหารและ กฎหมาย/
ประชาสัมพันธ์ไม่เพียงพอ
จัดการ
ระเบียบ/ข้อบังคับ
(Policy and
Compliance
Risk)
วิทยาลัยการ ด้านการ
บริหารและ ปฏิบัติงาน
จัดการ
(Operational
Risk)

การประเมินผล
การควบคุม

ผลการดาเนินการ
ผลการดาเนินการและระยะเวลา
ระดับความ
ระดับความ ปัญหาและอุปสรรค / แนว
และระยะเวลา
ดาเนินการ (รายละเอียดการ
เสี่ยงก่อนการ เสี่ยงหลังการ
ทางแก้ไข
ดาเนินการ
ดาเนินการ)
จัดการ
จัดการ
O : ได้ผลแต่ยงั ไม่ อยูร่ ะหว่างดาเนินการ ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์และต้อง
ระดับ 5 (สูง ระดับ 5 (สูง 1.เสนอจัดจ้างบริษัทรับ
สมบูรณ์
ติดตามการดาเนินงานของกองทุน มาก)
มาก)
จัดเก็บเอกสารเป็นไฟล์
ต่อไป
อิเล็กทรอนิกส์
2.ไม่สามารถจัดหาบุคลากร
ได้เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีภาระ
งานมาก

ติดตามการ
ดาเนินงานของ
กองทุนต่อไป/งาน
ทุนการศึกษา/
ผู้อานวยการสานัก
ทะเบียนฯ

O : ได้ผลแต่ยงั ไม่ อยูร่ ะหว่างดาเนินการ 1. วิทยาลัยฯ ปรับแผนกลยุทธ์เพือ่ ใช้ ระดับ 5 (สูง
สมบูรณ์
เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน
มาก)
2. วิทยาลัยฯ ได้จดั กิจกรรมอบรม
โครงการสัมมนาทาแผนกลยุทธ์

กันยายน 2558 /
ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการ
จัดทาแผนกลยุทธ์

ระดับ 3 (ปาน กาลังอยูร่ ะหว่างการ
กลาง)
ดาเนินการปรับแผนกลยุทธ์
ของวิทยาลัยฯ ซึ่งอาจทาให้
งานอาจเกิดปัญหาไม่สะดวก
ได้

กาหนดเสร็จ /
ผู้รับผิดชอบ

ดาเนินการจัดทาแผน ข้อบังคับว่า O : ได้ผลแต่ยงั ไม่ อยูร่ ะหว่างดาเนินการ 1. วิทยาลัยฯ จัดทาแผนการ
ระดับ 1 (น้อย ระดับ 1 (น้อย ด้วยการปฏิบัติงาน
สมบูรณ์
ปฏิบัติงานให้บุคลากรของวิทยาลัยฯ ที่สุด)
ที่สุด)
2. นาไปใช้ในการปฏิบัติงาน

กันยายน 2558/
ผู้รับผิดชอบ
ผู้บริหารวิทยาลัยฯ

1. จัดทาแผนหรือนโยบายด้าน
O : ได้ผลแต่ยงั ไม่ อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
กฎระเบียบ
สมบูรณ์
2. ดาเนินการนาแผนหรือนโยบาย
ผ่านการประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์
และอื่น ๆ เช่น อีเมล์ และไลน์
เป็นต้น

ระดับ 3 (ปาน กลาง)

กันยายน 2558/
ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการ
เว็บไซต์และ
ประชาสัมพันธ์

ระดับ 4 (สูง)

กันยายน 2558
ผู้รับผิดชอบ
ผู้บริหารวิทยาลัยฯ

1. วิทยาลัยฯ จัดทาแผนงานด้านกฎ ระดับ 4 (สูง)
ข้อบังคับ ระเบียบ
2. ทาการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์
และสื่ออื่น ๆ

ขาดอาคารสถานที่และความพร้อม จัดทาแผนการขออาคารและส่งไป O : ได้ผลแต่ยงั ไม่ อยูร่ ะหว่างดาเนินการ วิทยาลัยได้จดั ทาแผนเพือ่ ขอการ
ระดับ 5 (สูง
ทางกายภาพซึ่งส่งผลต่อการจัดการ ให้สถาบันฯ
สมบูรณ์
สร้างอาคาร เพือ่ ใช้สาหรับการเรียน มาก)
เรียนการสอน
การสอน
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-

หน่วยงาน

ความเสี่ยงด้าน

ปัจจัยเสี่ยง

วิทยาลัยการ ด้านภาพลักษณ์ ขาดการสื่อสารกับบุคคลภายนอก
บริหารและ และชื่อเสียง
จัดการ
(Image and
Reputation Risk)

กิจกรรมควบคุม

การประเมินผล
การควบคุม

ผลการดาเนินการ
ผลการดาเนินการและระยะเวลา
ระดับความ
ระดับความ ปัญหาและอุปสรรค / แนว
กาหนดเสร็จ /
และระยะเวลา
ดาเนินการ (รายละเอียดการ
เสี่ยงก่อนการ เสี่ยงหลังการ
ทางแก้ไข
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
ดาเนินการ)
จัดการ
จัดการ
จัดทาแผนการสร้างภาพลักษณ์ของ O : ได้ผลแต่ยงั ไม่ อยูร่ ะหว่างดาเนินการ วิทยาลัยมีการจัดทาแผนส่งเสริม
ระดับ 2 (น้อย) ระดับ 1 (น้อย กันยายน 2558
วิทยาลัยฯ ด้านหลักสูตร
สมบูรณ์
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรสู่
ที่สุด)
ผู้รบั ผิดชอบ
บุคคลภายนอกผ่านทางสื่อต่าง ๆ
คณะกรรมการเว็บ
ไซด์และ
ประชาสัมพันธ์

สานัก
ด้านนโยบาย/
หอสมุดกลาง กฎหมาย/
ระเบียบ/ข้อบังคับ
(Policy and
Compliance
Risk)

การบริหารจัดการด้านงานบุคคล
วิเคราะห์อัตรากาลังที่ต้องการเพิม่ x : ไม่ได้ผลตามที่ ดาเนินการแล้วเสร็จ รอนโยบายจากผู้บริหารสถาบันฯ
ระดับ 3 (ปาน ระดับ 3 (ปาน
งานแผน งานพัสดุ งานอาคาร
ส่วนงานบุคคล งานแผน งานพัสดุ คาดหมาย
ล่าช้ากว่ากาหนด
เรื่องการบริหารจัดการด้านงานบุคคล กลาง)
กลาง)
สถานที่ ทาให้ล่าช้า ไม่เกิดความ
งานอาคารสถานที่
งานแผน งานพัสดุ งานอาคารสถานที่
คล่องตัวในการทางาน เนื่องจากต้อง
ใช้บริการจากหน่วยงานอื่น หรือจาก
ส่วนกลาง

ปีงบประมาณ 2559
/ ผู้อานวยการสา
หอสมุดกลาง

สานัก
ด้านการ
หอสมุดกลาง ปฏิบัติงาน
(Operational
Risk)

อาคารสานักหอสมุดกลางใหม่ (7
อยูร่ ะหว่างการจัดทารายละเอียด
ชั้น) ยังไม่มีระบบ Access Control คุณสมบัติ
System ซึ่งเป็นระบบควบคุมการ
เข้าออกเป็นระบบที่ใช้เพือ่ จากัด
สิทธิ์และเก็บข้อมูลการเข้าออกของ
บริเวณที่ต้องการรักษา ความ
ปลอดภัย หรือบริเวณที่ต้องการ
จากัดสิทธิ์การเข้าออก เช่นบริเวณ
สานักงาน ห้องเซิร์ฟเวอร์ ห้องเก็บ
ของมีค่าต่างๆ ทรัพยากร
สารสนเทศสูญหาย ความปลอดภัย
ในชีวติ และทรัพย์สินของบุคลากร
และผู้มาใช้บริการ

ปีงบประมาณ
2560 /
ผู้อานวยการสา
หอสมุดกลาง

O : ได้ผลแต่ยงั ไม่ อยูร่ ะหว่างดาเนินการ 1.จัดหาระบบ Access Control
ระดับ 4 (สูง)
สมบูรณ์
System
2.จัดหาระบบโทรศัพท์วงจรปิด
(CCTV) ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
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ระดับ 4 (สูง)

หน่วยงาน

ความเสี่ยงด้าน

ปัจจัยเสี่ยง

สานัก
ด้านการเงิน
นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร
หอสมุดกลาง (Financial Risk) ของสถาบันไม่สามารถใชับริการ
ฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
(Millennium) ในการสืบค้นและยืม
คืนหนังสือ และไม่สามารถสืบค้น
งานวิจยั ในระบบฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆได้

กิจกรรมควบคุม

สถาบันต้องให้ความสาคัญเป็น
อย่างมากในการจัดสรร
งบประมาณอย่างเพียงพอและ
ต่อเนื่องทุกๆปี เนื่องจากที่ผ่านมา
กระทบกับผู้งานงานระบบทั้ง
สถาบัน แนวทางการจากัดความ
เสี่ยงคือสรุปลาดับความสาคัญของ
การใช้งานฐานข้อมูลและจัดซื้อ
ตามความจาเป็น

การประเมินผล
การควบคุม

ผลการดาเนินการ
ผลการดาเนินการและระยะเวลา
ระดับความ
ระดับความ
และระยะเวลา
ดาเนินการ (รายละเอียดการ
เสี่ยงก่อนการ เสี่ยงหลังการ
ดาเนินการ
ดาเนินการ)
จัดการ
จัดการ
x : ไม่ได้ผลตามที่ อยูร่ ะหว่างดาเนินการ ระดับ 4 (สูง) ระดับ 4 (สูง)
คาดหมาย
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ปัญหาและอุปสรรค / แนว
ทางแก้ไข

กาหนดเสร็จ /
ผู้รับผิดชอบ
ปีงบประมาณ
2559 /
ผู้อานวยการสา
หอสมุดกลาง

หน่วยงาน

ความเสี่ยงด้าน

คณะ
ด้านกลยุทธ์
อุตสาหกรรม (Strategic Risk)
เกษตร

ปัจจัยเสี่ยง

1.นักศึกษาส่วนใหญ่ ที่เรียนใน
ระดับบัณฑิตศึกษา ต้องการ
ทุนการศึกษา
2.การประชาสัมพันธ์ยงั ไม่เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมาย

กิจกรรมควบคุม

1.มีการให้ทุน
2.มีการประชาสัมพันธ์

การประเมินผล
การควบคุม

ผลการดาเนินการ
ผลการดาเนินการและระยะเวลา
ระดับความ
ระดับความ
และระยะเวลา
ดาเนินการ (รายละเอียดการ
เสี่ยงก่อนการ เสี่ยงหลังการ
ดาเนินการ
ดาเนินการ)
จัดการ
จัดการ
O : ได้ผลแต่ยงั ไม่ อยูร่ ะหว่างดาเนินการ 1.มีการทาสรุปแหล่งการให้ทุนของ ระดับ 5 (สูง ระดับ 4 (สูง)
สมบูรณ์
ระดับสถาบันและคณะ แล้วแจ้งให้ มาก)
นักศึกษาปี 4 ทราบในวันปัจฉิม
นิเทศน์และมีการประชาสัมพันธ์ใน
web site คณะ
2.จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์และได้
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เช่น
face book รวมถึงการฝากเอกสาร
ประชาสัมพันธ์ไปกับอาจารย์ที่
ออกไปตรวจเยีย่ มนักศึกษานอก
สถานที่
3.ประชาสัมพันธ์ข่าวการสมัครเรียน
แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาการจัดการความปลอดภัย
อาหาร เพือ่ เป็นข้อมูลสาหรับการ
ถ่ายทอดให้กับผู้สนใจที่อยูใ่ น
หน่วยงานเดียวกันต่อไป
4.จัดทาหนังสั้น ความยาวไม่เกิน 3
นาที จานวน 24 เรื่อง โดยมีเนื้อหา
เกี่ยวกับหลักสูตร และกิจกรรมต่างๆ
ของคณะ (อยูใ่ นระหว่างดาเนินการ)
5.จัดทาหนังสั้น ความยาวไม่เกิน 5
นาที โดยจัดทาเป็น series (อยูใ่ น
ระหว่างการประสานงานกับคณะส
ถาปัตย์)
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ปัญหาและอุปสรรค / แนว
ทางแก้ไข

กาหนดเสร็จ /
ผู้รับผิดชอบ
กาหนดการ 1 ปี
1. ดร.นภัสรพี
เหลืองสกุล รอง
คณบดีกากับดูแล
งานวิชาการ
klarunee@kmitl.ac
.th โทร.7254
2. ดร.สร้อยสุดา
พรภักดีวฒ
ั นา
ผู้ช่วยคณบดีกากับ
ดูแลงาน
ประชาสัมพันธ์
kpsoisud@kmitl.ac
.th โทร.7251

หน่วยงาน

ความเสี่ยงด้าน

คณะ
ด้านกลยุทธ์
วิศวกรรมศาส (Strategic Risk)
ตร์

ปัจจัยเสี่ยง

กิจกรรมควบคุม

การประเมินผล
การควบคุม

ผลการดาเนินการ
ผลการดาเนินการและระยะเวลา
ระดับความ
ระดับความ
และระยะเวลา
ดาเนินการ (รายละเอียดการ
เสี่ยงก่อนการ เสี่ยงหลังการ
ดาเนินการ
ดาเนินการ)
จัดการ
จัดการ
จานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 1.ประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้ตรง O : ได้ผลแต่ยงั ไม่ อยูร่ ะหว่างดาเนินการ 1.มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตร
ระดับ 4 (สูง) ระดับ 4 (สูง)
ต่ากว่าแผนที่กาหนดไว้
กลุ่มเป้าหมาย
สมบูรณ์
ระดับบัณฑิตศึกษามากขึ้น
2.สร้างแรงจูงใจให้ผู้สาเร็จปริญญา
2.สร้างแรงจูงใจให้ผู้สาเร็จปริญญาตรี
ตรีเข้าศึกษาต่อในระดับ
เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา
บัณฑิตศึกษามากขึ้น
มากขึ้น
3.สร้างเครือข่ายกับหน่วยงาน
3.สร้างเครือข่ายกับหน่วยงาน
ภายนอกพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย
ภายนอกพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย
และสอดคล้องกับความต้องการ
และสอดคล้องกับความต้องการ

ปัญหาและอุปสรรค / แนว
ทางแก้ไข

กาหนดเสร็จ /
ผู้รับผิดชอบ
ก.ค.2558/รอง
คณบดีกากับดูแล
ฝ่ายวิชาการ

คณะ
ด้านภาพลักษณ์ การนาเสนอข่าวในทางลบเกี่ยวกับ ประชาสัมพันธ์ชี้แจงสถานการณ์ให้ O : ได้ผลแต่ยงั ไม่ อยูร่ ะหว่างดาเนินการ ประชาสัมพันธ์ชี้แจงสถานการณ์ให้
วิศวกรรมศาส และชื่อเสียง
การบริหารงานภายนในสถาบันของ บุคลากรทัง้ ภายในและภายนอก สมบูรณ์
บุคลากรทัง้ ภายในและภายนอก
ตร์
(Image and
สื่อต่าง ๆ
ทราบข้อเท็จจริง
ทราบข้อเท็จจริง
Reputation Risk)

ระดับ 5 (สูง
มาก)

ระดับ 4 (สูง)

ก.ย.2558/ผู้บริหาร
คณะ

คณะ
ด้านภาพลักษณ์ ผลงานวิจยั ที่นาเสนออาจยังไม่ได้
วิศวกรรมศาส และชื่อเสียง
มาตรฐานเพียงพอสาหรับการตีพิมพ์
ตร์
(Image and
เผยแพร่และการถูกนาไปอ้างอิง
Reputation Risk)

1.อบรมให้ความรู้แก่อาจารย์และ O : ได้ผลแต่ยงั ไม่ อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
นักวิจยั เกี่ยวกับการนาเสนอ
สมบูรณ์
ผลงานวิจยั เพือ่ ให้ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่
2.หามาตรการกลั่นกรองการ
นาเสนอผลงานวิจยั เพือ่ ให้ได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มี
ค่าน้าหนักสูง

มีการหามาตรการกลั่นกรองการ
นาเสนอผลงานวิจยั เพือ่ ให้ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีค่า
น้าหนักสูง

ระดับ 4 (สูง)

ระดับ 4 (สูง)

ก.ย.2558/รอง
คณบดีกากับดูแล
งานบริหารการวิจยั

คณะ
ด้านการ
วิศวกรรมศาส ปฏิบัติงาน
ตร์
(Operational
Risk)

หามาตรการส่งเสริมหรือสนับสนุน O : ได้ผลแต่ยงั ไม่ อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
ให้อาจารย์และนักวิจยั สร้าง
สมบูรณ์
งานวิจยั หรืองานบริการวิชาการที่
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง
หรือสามารถนาไปสร้างมูลค่าเพิม่
ได้ให้มากขึ้น

หามาตรการส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ ระดับ 4 (สูง)
อาจารย์และนักวิจยั สร้างงานวิจยั
หรืองานบริการวิชาการที่สามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ได้จริงหรือสามารถ
นาไปสร้างมูลค่าเพิม่ ได้ให้มากขึ้น

ระดับ 4 (สูง)

ก.ย.2558/รอง
คณบดีกากับดูแล
งานบริหารการวิจยั

งานวิจยั หรืองานบริการวิชาการที่
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง
หรือสร้างมูลค่าเพิม่ มีน้อย
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หน่วยงาน

ความเสี่ยงด้าน

ปัจจัยเสี่ยง

วิทยาเขต
ชุมพร

ด้านการ
ปฏิบัติงาน
(Operational
Risk)

ไม่มีระบบบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพในการประหยัดไฟฟ้า

วิทยาเขต
ชุมพร

ด้านกลยุทธ์
(Strategic Risk)

ไม่มีแผนรองรับการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน

วิทยาเขต
ชุมพร

ด้านการเงิน
ขาดสภาพคล่องต่อการบริหาร
(Financial Risk) จัดการด้านการเงิน

กิจกรรมควบคุม

การประเมินผล
การควบคุม

ผลการดาเนินการ
ผลการดาเนินการและระยะเวลา
ระดับความ
ระดับความ
และระยะเวลา
ดาเนินการ (รายละเอียดการ
เสี่ยงก่อนการ เสี่ยงหลังการ
ดาเนินการ
ดาเนินการ)
จัดการ
จัดการ
1. ปรับแผนเงินรายได้
O : ได้ผลแต่ยงั ไม่ อยูร่ ะหว่างดาเนินการ 1.จัดทาข้อมูลครุภัณฑ์การศึกษาที่ใช้ ระดับ 4 (สูง) ระดับ 4 (สูง)
ปีงบประมาณ 2558 เพือ่ ขออนุมัติ สมบูรณ์
กระแสไฟฟ้า เพือ่ ตรวจสอบปริมาณ
ซ่อมเครื่องสารองไฟฟ้า
การใช้ไฟฟ้า
2. ประสานงานกับการไฟฟ้าส่วน
2. ได้รับข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าใน
ภูมิภาคเพือ่ ลดปัญหาที่เกิดขึ้น
รอบ 6 เดือน จากการไฟฟ้าส่วน
3. ตั้งงบประมาณ 100,000 บาท
ภูมิภาค และนาข้อมูลมาศึกษา
เพือ่ จัดซื้อชุดรักษาและควบคุม
ประกอบการใช้ปริมาณไฟฟ้าในแต่
แรงดันไฟฟ้ารองรับการปรับปรุง
ละอาคาร
ระบบเครื่องสารองไฟฟ้าให้มีความ
3. ตรวจสอบและรวบรวมสถิติ
คลอบคลุมทั่วถึง
กระแสไฟฟ้าตก / ไฟฟ้าดับ และ
ความเสียหายของอุปกรณ์ในช่วง
กระแสไฟฟ้าตก/ดับ
1. จัดโครงการนักศึกษา
/ : ได้ผลตามที่
แลกเปลี่ยนระหว่างมหาลัย
คาดหมาย
ต่างประเทศกับวิทยาเขต
2. จัดโครงการแลกเปลี่ยนภาษา
และวัฒนธรรมสาหรับนักศึกษา ณ
มหาวิทยาลัยต่างประเทศ

ปัญหาและอุปสรรค / แนว
ทางแก้ไข

กาหนดเสร็จ /
ผู้รับผิดชอบ

การจัดซื้อครุภัณฑ์เพือ่ ใช้ใน
การเรียนการสอนมีจานวน
เพิม่ มากขึ้นทาให้เกิดปัญหา
ในการใช้ไฟฟ้าเพิม่ มากขึ้น/
จัดซื้อชุดรักษาและควบคุม
แรงดันไฟฟ้ารองรับการ
ปรับปรุงระบบเครื่องสารอง
ไฟฟ้า

งานอาคารสถานที่

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ 1. กิจกรรมโครงการนักศึกษา
ระดับ 3 (ปาน ระดับ 2 (น้อย) แลกเปลี่ยน กับ Tokai University , กลาง)
Japan
2. กิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยน
ภาษาและวัฒนธรรมสาหรับนักศึกษา
ณ Harbin Institute of
Technology , China

1. เสนอให้สถาบัน พิจารณาออก x : ไม่ได้ผลตามที่ อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
ระเบียบ หรือ ข้อยกเว้น ให้ส่วน คาดหมาย
งานวิชการผ่อนผันการชดใช้เงินยืม
คงคลังให้กับวิทยาเขต ในกรณีที่
ยืมมาเพือ่ พัฒนาระบบโครงสร้าง
พืน้ ฐาน
2. ขอผ่อนผันการชาระหนี้กับ
สถาบัน โดยเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
ให้ตรวจสอบยอดเงินเหลือจ่ายสุทธิ
จากส่วนคลัง เมื่อทราบจานวนเงิน
จึงพิจารณาจัดส่งคืนสถาบัน

Page 13 of 32

1. ทาหนังสือขอผ่อนผันการชาระ
หนี้กับสถาบัน โดยเมื่อสิ้น
ปีงบประมาณให้ตรวจสอบยอดเงิน
เหลือจ่ายสุทธิจากส่วนคลัง เมื่อ
ทราบจานวนเงินจึงพิจารณาจัด
ส่งคืนสถาบัน

ระดับ 5 (สูง
มาก)

ระดับ 5 (สูง
มาก)

งานวิเทศสัมพันธ์

งานการเงิน

หน่วยงาน

ความเสี่ยงด้าน

ปัจจัยเสี่ยง

กิจกรรมควบคุม

การประเมินผล
การควบคุม

ผลการดาเนินการ
ผลการดาเนินการและระยะเวลา
ระดับความ
ระดับความ
และระยะเวลา
ดาเนินการ (รายละเอียดการ
เสี่ยงก่อนการ เสี่ยงหลังการ
ดาเนินการ
ดาเนินการ)
จัดการ
จัดการ
1. บริหารจัดการการแยกขยะเป็น O : ได้ผลแต่ยงั ไม่ อยูร่ ะหว่างดาเนินการ 1. งานอาคารสถานที่ได้ดาเนินการ ระดับ 4 (สูง) ระดับ 4 (สูง)
4 ประเภท
สมบูรณ์
จัดทาตระแกรงแยกขยะ จานวน 4 ชุด
2. จัดทาตระแกรงแยกขยะ จานวน
2. ทาแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์การทิ้ง
4 ชุด
ขยะให้ถูกประเภทให้กับบุคลากร
3. ประชาสัมพันธ์ใหักับบุคลากร
และนักศึกษาของวิทยาเขต
และนักศึกษาของวิทยาเขตทราบ
3. จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์
เกี่ยวกับการแยกขยะ 4 ประเภท
ปลูกฝังจิตสานึกในการลดใช้พลังงาน
ไฟฟ้า น้า และการแยกขยะ

วิทยาเขต
ชุมพร

ด้านสิ่งแวดล้อม
(Enviromment
Risk)

ไม่มีระบบบริหารจัดการขยะมีพิษ
และไม่มีพิษอย่างถูกวิธี

วิทยาเขต
ชุมพร

ด้านสิ่งแวดล้อม
(Enviromment
Risk)

ระบบบริหารจัดการระบบบาบัดน้า
เสีย น้าทิ้ง

1. ตรวจสอบระบบการใช้งานของ
บ่อบาบัดน้าเสีย
2. จัดตั้งงบประมาณในการ
บารุงรักษาเนื่องจากมีอายุการใช้
งานนาน

วิทยาเขต
ชุมพร

ด้านสิ่งแวดล้อม
(Enviromment
Risk)

การจัดการระบบน้าประปา น้าเพือ่
การเกษตร แหล่งน้าธรรมชาติ

1. การขุดอ่างน้าเพือ่ รองรับน้าล้น O : ได้ผลแต่ยงั ไม่ อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
จากแหล่งน้าดิบห้วยตีนจับเพือ่ เก็บ สมบูรณ์
กับน้าสารองไว้ใช้ในฤดูขาดแคลน
2. การขุดลอกอ่างเก็บน้าคลองวัด
นาย

O : ได้ผลแต่ยงั ไม่ อยูร่ ะหว่างดาเนินการ ทาหนังสือแจ้งงานอาคารเพือ่
สมบูรณ์
ดาเนินการตรวจสอบระบบการใช้
งานของบ่อบาบัดน้าเสีย
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ระดับ 4 (สูง)

ระดับ 4 (สูง)

1. การขุดอ่างน้าเพือ่ รองรับน้าล้น
ระดับ 3 (ปาน ระดับ 2 (น้อย)
จากแหล่งน้าดิบห้วยตีนจับเพือ่ กัก กลาง)
เก็บน้าสารองไว้ใช้ในฤดูขาดแคลน
2. การประปาส่วนภูมิภาคได้จดั สรร
งบประมาณในการขุดลอกอ่างเก็บน้า
คลองวัดนายและในปีงบประมาณ
2559 กรมชลประทานได้ขออนุมัติ
งบประมาณในการขุดลอกอ่างเก็บน้า
คลองวัดนาย
3. งานประปาวิทยาเขตชุมพรฯ ได้
บรรจุโครงการปรับปรุงแนวท่อน้าดิบ
เพือ่ บริหารจัดการน้าเพือ่ การเกษตร
และภูมิทัศน์ เพือ่ ให้วทิ ยาเขตได้ใช้
แหล่งน้าดิบคลองวัดนายในปี 2560

ปัญหาและอุปสรรค / แนว
ทางแก้ไข

กาหนดเสร็จ /
ผู้รับผิดชอบ
งานอาคารสถานที่

งานอาคารสถานที่

งานประปาวิทยา
เขตชุมพรฯ

หน่วยงาน

ความเสี่ยงด้าน

ส่วนแผนงาน ด้านกลยุทธ์
สานักงาน (Strategic Risk)
อธิการบดี

ปัจจัยเสี่ยง

กิจกรรมควบคุม

โครงการที่อยูใ่ นแผนกลยุทธ์ สนอ./ กาหนดมาตรการในการพิจารณา
สถาบัน ไม่ได้นาไปสู่การปฏิบัติ
การจัดสรรงบประมาณให้ส่วน
งาน/ส่วน สาหรับโครงการตาม
แผนกลยุทธ์เป็นลาดับแรก

การประเมินผล
การควบคุม

ผลการดาเนินการ
ผลการดาเนินการและระยะเวลา
ระดับความ
ระดับความ
และระยะเวลา
ดาเนินการ (รายละเอียดการ
เสี่ยงก่อนการ เสี่ยงหลังการ
ดาเนินการ
ดาเนินการ)
จัดการ
จัดการ
O : ได้ผลแต่ยงั ไม่ อยูร่ ะหว่างดาเนินการ ในเบือ้ งต้นได้มีการประชุม
ระดับ 5 (สูง ระดับ 5 (สูง
สมบูรณ์
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง มาก)
มาก)
งบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 เมื่อวันศุกร์ที่
16 มกราคม 2558 ได้กาหนด
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทา
งบประมาณฯ โดยมีมติที่ประชุมใน
การสนับสนุนงบประมาณสาหรับ
รายการที่สนองแผนกลยุทธ์สถาบัน
และแผนกลยุทธ์ของส่วนงานเป็น
อันดับแรก เช่น ค่าครุภัณฑ์/
โครงการบริการวิชาการแบบบูรณา
การ โครงการระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์เพือ่
ชุมชน โครงการนิทรรศการ 55 ปี
วิศวลาดกระบัง โครงการอบรม
นวัตกรรมด้านนาโนเทคโนโลยี
โครงการจัดตั้งศูนย์บูรณาการ
เทคโนโลยีเพือ่ การแก้ไขปัญหา
ประเทศ เป็นต้น
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ปัญหาและอุปสรรค / แนว
ทางแก้ไข

กาหนดเสร็จ /
ผู้รับผิดชอบ

-ปัญหาอุปสรรค
การจัดทาแผนกลยุทธ์ระดับ
ส่วนงาน/ส่วน ยังไม่
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ระดับสถาบัน การกาหนด
กิจกรรม/โครงการของส่วน
งาน/ส่วน จึงไม่สอดคล้องกับ
แผนและหรือไม่อยูใ่ นแผน
-แนวทางแก้ไข
ควรให้ทุกส่วนงาน/ส่วน
จัดทาแผนกลยุทธ์ให้
ครบถ้วนทุกหน่วยงาน และ
มีการกาหนดกิจกรรม/
โครงการที่สอดล้องและ
ถูกต้อง สามารถตรวจสอบ
กิจกรรม/โครงการ/
งบประมาณ ได้ เพือ่ ลดการ
ปรับแผน/โอน/เปลี่ยนแปลง
งบประมาณและรายการ

เม.ย.-มิ.ย.58/
คณะอนุกรรมการ
พิจารณากลั่นกรอง
งบประมาณ
รายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.
2559

หน่วยงาน

ความเสี่ยงด้าน

ผลการดาเนินการ
ผลการดาเนินการและระยะเวลา
ระดับความ
ระดับความ
และระยะเวลา
ดาเนินการ (รายละเอียดการ
เสี่ยงก่อนการ เสี่ยงหลังการ
ดาเนินการ
ดาเนินการ)
จัดการ
จัดการ
คณะ
ด้านการเงิน
1.แนวโน้มรายได้จากค่าธรรมและ 1.งบประมาณไม่เพียงพอสาหรับ O : ได้ผลแต่ยงั ไม่ อยูร่ ะหว่างดาเนินการ 1.อยูร่ ะหว่างการจัดทาแผนกลยุทธ์ ระดับ 5 (สูง ระดับ 5 (สูง
อุตสาหกรรม (Financial Risk) ค่าลงทะเบียนของนักศึกษา
การบริหารจัดการ
สมบูรณ์
ทางการเงิน
มาก)
มาก)
เกษตร
2.การหารายได้จากแหล่งอื่น ๆ น้อย 2.แนวโน้มรายได้จากค่าธรรมและ
2.พิจารณาการจัดซื้อครุภัณฑ์โดยให้
3.กฎระเบียบของสถาบันที่ใช้อยู่ ไม่ ค่าลงทะเบียนของนักศึกษา
จัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีความจาเป็น
เอื้อต่อการหารายได้ลด
3.การหารายได้จากแหล่งอื่น ๆ
เร่งด่วน และมีประโยชน์สูงสุดใน
น้อย 4.กฎระเบียบของสถาบันที่ใช้
การเรียนิการสอน และวิจยั
อยู่ ไม่เอื้อต่อการหารายได้ลด
3.จัดให้มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตร
4.ปรับจานวนการรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ให้มีจานวนตามแผนโดย
มีการรับจานวนนักศึกษามากขึ้นจาก
เดิมประมาณร้อยละ 10
5.อยูร่ ะหว่างจัดทาแผนการตลาด
และขยายกาลังการผลิตน้าดื่มแค่แสด
6.จัดทาร่างระเบียบการบริหารศูนย์
พัฒนาทางอุตสาหกรรมอาหาร เพือ่
เสนอสถาบันให้การบริหารการหา
รายได้คล่องตัวมากขึ้น

คณะ
ด้านการ
อุตสาหกรรม ปฏิบัติงาน
เกษตร
(Operational
Risk)

ปัจจัยเสี่ยง

กิจกรรมควบคุม

การประเมินผล
การควบคุม

เกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการมี 1.จัดทาแผนการเข้าสู่ตาแหน่งทาง O : ได้ผลแต่ยงั ไม่ อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
การเปลี่ยนแปลง(ไม่นิ่ง)
วิชาการเสนอคณะ
สมบูรณ์
2.ให้บุคลากรทาแผนพัฒนาตนเอง
อย่างชัดเจน
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1.อยูร่ ะหว่างร่างแผนการพัฒนา
ระดับ 4 (สูง)
บุคลากรสายวิชาการ
2.บุคลากรใหม่มีการบันทึกข้อตกลง
ให้มีการเข้าสู่ตาแหน่งวิชาการภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด
3.อยูร่ ะหว่างร่างแผนพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุน

ระดับ 3 (ปาน
กลาง)

ปัญหาและอุปสรรค / แนว
ทางแก้ไข

กาหนดเสร็จ /
ผู้รับผิดชอบ
ดร.ธงฃัย พุฒ
ทองศิริ รองคณบดี
กากับดูแลการเงิน
และพัสดุ
kptongch@kmitl.a
c.th โทร.7255

ดร.ธงฃัย พุฒ
ทองศิริ รองคณบดี
กากับดูแล
ทรัพยากรบุคคล
kptongch@kmitl.a
c.th โทร.7255

หน่วยงาน

ส่วน
สารนิเทศ
และ
ประชาสัมพัน
ธ์ สานักงาน
อธิการบดี

ความเสี่ยงด้าน

ด้านการ
ปฏิบัติงาน
(Operational
Risk)

ปัจจัยเสี่ยง

กิจกรรมควบคุม

การประเมินผล
การควบคุม

ผลการดาเนินการ
ผลการดาเนินการและระยะเวลา
ระดับความ
ระดับความ
และระยะเวลา
ดาเนินการ (รายละเอียดการ
เสี่ยงก่อนการ เสี่ยงหลังการ
ดาเนินการ
ดาเนินการ)
จัดการ
จัดการ
1.) การติดตามและแสวงหาข้อมูลที่ 1. จัดทรัพยากรบุคคลให้เพียงพอ : O : ได้ผลแต่ยงั ไม่ ดาเนินการแล้วเสร็จ 1. จัดทรัพยากรบุคคลให้เพียงพอ : ระดับ 3 (ปาน ระดับ 2 (น้อย)
มีอยูจ่ านวนมาก ทาให้การรวบรวม มอบหมายผู้รับผิดชอบเฉพาะงาน สมบูรณ์
มอบหมายผู้รับผิดชอบเฉพาะงานให้ กลาง)
และประมวลผลไม่ครบถ้วน
ให้มีทั้งผู้รับผิดชอบหลักและผู้
มีทั้งผู้รับผิดชอบหลักและผู้
2.) การผลิตสื่อเพือ่ ประชาสัมพันธ์ ประสานงาน
ประสานงาน
องค์กรในสภาวการณ์ต่างๆ ที่ไม่ทัน 2. กาหนดแนวปฏิบัติ ขั้นตอน
- กลุ่มงานประสานงานและการ
ต่อเวลา
การทางานและระยะเวลาการ
ประชาสัมพันธ์
ดาเนินงานให้สอดคล้องกับงานที่
O:นางมนัญชยา แก้วอาไพ S:
จะปฏิบัติ
นางสาวทรรศวรรณ จงทอง
- กลุ่มงานผลิตและพัฒนาสื่อ
O: นางสาวนฤมล ธีระศักดิ์ S:
นางสาวสาครรัตน์ เภาประเสริฐ
- กลุ่มงานออกแบบและสิ่งพิมพ์
O: นายอุดม นิลรัตน์สุวรรณ S:
นางรุ่งนภา ศรชัยไพศาล
2. กาหนดแนวปฏิบัติ ขั้นตอนการ
ทางานและระยะเวลาการดาเนินงาน
ให้สอดคล้องกับงานที่จะปฏิบัติ โดย
มีการเวียนแจ้งและจัดประชุมให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องได้รับทราบ อาทิ การใช้
บริการโรงพิมพ์สถาบัน การ
ปรับปรุงแบบฟอร์มให้บริการ
สารนิเทศและประชาสัมพันธ์แล้ว
เผยแพร่ในเว็บไซต์ เป็นต้น
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ปัญหาและอุปสรรค / แนว
ทางแก้ไข

กาหนดเสร็จ /
ผู้รับผิดชอบ
ผู้ประสานงานทุก
กลุ่มงาน
1. นางสาว
ทรรศวรรณ จงทอง
2. นางมนัญชยา
แก้วอาไพ
3. นางรุ่งนภา ศร
ชัยไพศาล

หน่วยงาน

ความเสี่ยงด้าน

ส่วน
ด้านสุขภาพ
สารนิเทศ
(Healthy Risk)
และ
ประชาสัมพัน
ธ์ สานักงาน
อธิการบดี

ปัจจัยเสี่ยง

กิจกรรมควบคุม

การประเมินผล
การควบคุม

ผลการดาเนินการ
ผลการดาเนินการและระยะเวลา
ระดับความ
ระดับความ
และระยะเวลา
ดาเนินการ (รายละเอียดการ
เสี่ยงก่อนการ เสี่ยงหลังการ
ดาเนินการ
ดาเนินการ)
จัดการ
จัดการ
พืน้ ที่ปฏิบัติงานไม่มีความปลอดภัย 1.ตรวจสอบโครงสร้างของป้าย ซึ่ง O : ได้ผลแต่ยงั ไม่ อยูร่ ะหว่างดาเนินการ 1.มีการตรวจสอบโครงสร้างของป้าย ระดับ 5 (สูง ระดับ 3 (ปาน
ก่อให้เกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ปฏิบัติงาน เป็นพืน้ ที่ที่จะติดตั้งก่อน
สมบูรณ์
พืน้ ที่ที่จะติดตั้งก่อนการดาเนินงาน มาก)
กลาง)
ขณะติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ เช่น ดาเนินการหรือมีการตรวจสอบ
2.มีการตรวจสอบกระแสไฟฟ้ารั่ว
พืน้ ที่ที่มีความสูง พืน้ ที่ลื่น การ
เป็นประจา
ก่อนการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
พลัดตก หรือกระแสไฟฟ้ารั่ว
2.การตรวจสอบกระแสไฟฟ้ารั่ว
3.ให้ผู้ปฏิบัติงานที่มีความชานาญต่อ
ก่อนการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
พืน้ ที่และมีสุขภาพแข็งแรงเหมาะสม
หรือการเดินสายดินเพือ่ ป้องกัน
ในการดาเนินการติดตั้ง (อาจถ่ายโอน
ไฟฟ้าดูด
ให้ส่วนอาคารสถานที่ หรือผู้รับจ้าง
3.การติดตั้งสลิงคล้องตัว
จากเอกชนซึ่งมีบุคลากรที่ชานาญต่อ
ผู้ปฏิบัติงานติดตั้งเสมอ
พืน้ ที่เป็นผู้ปฏิบัติงานติดตั้ง)
4.การจัดหารองเท้าที่เหมาะสมกับ
การติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
ยังขาด - การติดตั้งสลิงที่ตัวผู้
ติดตั้งป้าย
- การจัดหารองเท้า
เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงาน
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ปัญหาและอุปสรรค / แนว
ทางแก้ไข

กาหนดเสร็จ /
ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานออกแบบ
และสิ่งพิมพ์
นางรุ่งนภา ศรชัย
ไพศาล

หน่วยงาน

ความเสี่ยงด้าน

ปัจจัยเสี่ยง

กิจกรรมควบคุม

ส่วน
ด้านสุขภาพ
สารนิเทศ
(Healthy Risk)
และ
ประชาสัมพัน
ธ์ สานักงาน
อธิการบดี

หมึกพิมพ์และน้ามันล้างเครื่อง
ประเภทต่างๆ เมื่อยูใ่ นสภาพพืน้ ที่ที่
มีอากาศร้อนก็จะแพร่กระจายกลิ่น
ของสารเคมีไปทั่วบริเวณพืน้ ที่
ปฏิบัติงาน ทาให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับ
มลพิษจากสารเคมีทั้งกลิ่นเหม็นและ
เสียงดังจากครุภัณฑ์ประกอบการ
ทางาน

1.จัดหาผ้าปิดจมูกเพือ่ ป้องกัน
มลพิษจากกลิ่นของสารเคมีจาก
เครื่องพิมพ์ป้าย
2.ปรับเปลี่ยนวิธกี ารปฏิบัติงาน
เพือ่ ลดการสัมผัสกับมลพิษสารเคมี
และเสียงดัง
3.วางแผนการขอจัดซื้อครุภัณฑ์
และสร้างห้องสาหรับแยกครุภัณฑ์
ที่มีสารเคมีปนเปือ้ นและเกิดเสียง
ดังขณะที่เครื่องมือทางาน เพือ่
แยกพืน้ ที่การปฏิบัติงานให้เป็น
สัดส่วน และเพือ่ ลดการสัมผัสกับ
สารเคมีและมลภาวะด้านเสียง ซึ่ง
จะสามารถป้องกันบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง
อย่างต่อเนื่อง

คณะ
ด้านกลยุทธ์
อุตสาหกรรม (Strategic Risk)
เกษตร

คณาจารย์ส่วนใหญ่ไม่ส่งผลงานวิจยั 1.การจัดทา KM
เพือ่ ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ
2.การให้ค่าตอบแทน

การประเมินผล
การควบคุม

ผลการดาเนินการ
ผลการดาเนินการและระยะเวลา
ระดับความ
ระดับความ
และระยะเวลา
ดาเนินการ (รายละเอียดการ
เสี่ยงก่อนการ เสี่ยงหลังการ
ดาเนินการ
ดาเนินการ)
จัดการ
จัดการ
x : ไม่ได้ผลตามที่ อยูร่ ะหว่างดาเนินการ 1.ได้มีการจัดหาผ้าปิดจมูกเพือ่
ระดับ 5 (สูง ระดับ 4 (สูง)
คาดหมาย
ป้องกันมลพิษจากสารเคมีอย่าง
มาก)
สม่าเสมอ
2.บุคลากรพยายามปรับเปลี่ยน
วิธกี ารปฏิบัติงาน เพือ่ ลดการสัมผัส
กับมลพิษสารเคมีและเสียงดัง
3.วางแผนการขอจัดซื้อครุภัณฑ์และ
สร้างห้องสาหรับแยกครุภัณฑ์ที่มี
สารเคมีปนเปือ้ นและเกิดเสียงดัง
ขณะที่เครื่องมือทางาน เพือ่ แยก
พืน้ ที่การปฏิบัติงานให้เป็นสัดส่วน
และเพือ่ ลดการสัมผัสกับสารเคมีและ
มลภาวะด้านเสียง ซึ่งจะสามารถ
ป้องกันบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้องโดยตรงอย่างต่อเนื่อง

O : ได้ผลแต่ยงั ไม่ อยูร่ ะหว่างดาเนินการ 1.ควรจัดให้มีการจัดการความรู้
ระดับ 4 (สูง)
สมบูรณ์
ให้กับบุคลากรสายวิชาการ ในด้าน
การวิจยั
ในหัวข้อ Body of Knowledge
1.1 การจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
1.2 การทาวิจยั ในโรงงาน
อุตสาหกรรม
1.3 การตีพิมพ์งานวิจยั ในระดับ
นานาชาติ
1.4 การค้นหาแหล่งทุนวิจยั
2.ดาเนินการร่างประกาศการจ่าย
ค่าตอบแทนการอ่านและแก้ไข
บทความภาษาอังกฤษ
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ระดับ 3 (ปาน
กลาง)

ปัญหาและอุปสรรค / แนว
ทางแก้ไข
การลดมลพิษในการ
ปฏิบัติงานพิมพ์สื่อ
ประชาสัมพันธ์ชนิดที่ต้องมี
สารเคมีเป็นส่วนประกอบ
จะต้องมีการแยกพืน้ ที่การ
ปฏิบัติงานที่เป็นสัดส่วน
และมีการป้องกันบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
ต้องใช้งบประมาณในการ
จัดหาอุปกรณ์ป้องกันใน
วงเงินที่สูงจึงมักได้รับการ
อนุมัติจดั สรรยาก

กาหนดเสร็จ /
ผู้รับผิดชอบ
กาหนดแล้วเสร็จใน
ปีงบประมาณ 2559
ผู้รับผิดชอบ :
กลุ่มงานออกแบบ
และสิ่งพิมพ์

ดร.โสรยา เกิด
พิบูลย์ รองคณบดี
กากับดูแลงานวิจยั
kksoraya@kmitl.ac
.th โทร.7252

หน่วยงาน

ส่วน
บริหารงาน
ทั่วไป
สานักงาน
อธิการบดี

ความเสี่ยงด้าน

ด้านการ
ปฏิบัติงาน
(Operational
Risk)

ปัจจัยเสี่ยง

กิจกรรมควบคุม

การประเมินผล
การควบคุม

ผลการดาเนินการ
ผลการดาเนินการและระยะเวลา
ระดับความ
ระดับความ
และระยะเวลา
ดาเนินการ (รายละเอียดการ
เสี่ยงก่อนการ เสี่ยงหลังการ
ดาเนินการ
ดาเนินการ)
จัดการ
จัดการ
1. ขาดแคลนบุคลากรผู้ปฏิบัติสาร 1. ให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานสาร
O : ได้ผลแต่ยงั ไม่ อยูร่ ะหว่างดาเนินการ 1. นาเสนอผู้บริหารพิจารณาถึงความ ระดับ 4 (สูง) ระดับ 3 (ปาน
บรรณ
บรรณ ทางานแทนกันในกรณีคน สมบูรณ์
จาเป็นในการสรรหาบุคลากรทดแทน
กลาง)
2. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานสารบรรณ หนึ่งคนใดลา หรือติดประชุม อบรม
2. จัดประชุมระดับผู้อานวยการส่วน
บางส่วน ไปทาหน้าที่เป็นเลขานุการ สัมมนา
ฯ เพือ่ สร้างความเข้าใจในปัญหาผู้บริหาร
2. ผู้ปฏิบัติงานสารบรรณ มาถึงที่
อุปสรรค ระหว่างการปฏิบัติงานของ
3. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานหนึ่งคน
ทางานและปฏิบัติงานก่อนเวลา
บุคลากรส่วนบริหารฯ ให้ส่วนต่าง ๆ
ทางานเกินภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ 08.30 น.
ทราบ
4. เนื่องจากภาระงานสารบรรณมี 3. จัดประชุมบุคลากรส่วนฯ เป็น
3. มอบหมายภาระหน้าที่ใหู้ผู
ปริมาณเพิม่ มากขึ้น แต่จานวน
ประจา เพือ่ รับทราบปัญหาและ
ปฏิบัติงาน (เพิม่ เติม) ในกรณีที่ไม่
ผู้ปฏิบัติงานลดลง ส่งผลให้งานเกิด อุปสรรคในการปฏิบัติงาน
สามารถจัดหาผู้ปฏิบัติงานใหม่ได้
ความล่าช้า
ตลอดจนการหาแนวทางแก้ไขปัญหา
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ปัญหาและอุปสรรค / แนว
ทางแก้ไข

กาหนดเสร็จ /
ผู้รับผิดชอบ

1. กรณีผู้ปฏิบัติงานสาร
บรรณ ไปทาหน้าที่เป็นเลขา
ผู้บริหารสถาบัน ดังนั้น ควร
จะเสนอผู้บริหาร ถึงความ
จาเป็นในการจัดหา
ผู้ปฏิบัติงานสารบรรณ
ทดแทน เพือ่ ไม่ให้งานเกิด
ความเสียหาย
2. จัดทาแผนสรรหาบุคลากร
เพือ่ ปฏิบัติงานธุรการ
เนื่องจากเป็นหน่วยงาน
กลางที่มีความสาคัญในการ
ทาหน้าที รับ-ส่งเอกสาร
งานประชุมและพิธกี ารต่างๆ
3. เห็นควรที่จะให้ธรุ การ
หรือผู้ทาหน้าที่งานสารบรรณ
ของทุกส่วนในสานักงาน
อธิการบดี ลงมาปฏิบัติงานที่
ชั้น 1 เพือ่ ให้เจ้าหน้าที่
ประสานงานกับส่วนตนเอง
โดยตรง และเพือ่ ให้เกิด
ความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติงาน

กาหนดเสร็จ :
ขึ้นอยูก่ ับนโยบาย
ผู้บริหาร/
ผู้รับผิดชอบ
ผู้อานวยการส่วน
บริหารงานทั่วไป
สานักงานอธิการบดี

หน่วยงาน

ส่วน
บริหารงาน
ทั่วไป
สานักงาน
อธิการบดี

ความเสี่ยงด้าน

ด้านการ
ปฏิบัติงาน
(Operational
Risk)

ปัจจัยเสี่ยง

กิจกรรมควบคุม

การประเมินผล
การควบคุม

ผลการดาเนินการ
ผลการดาเนินการและระยะเวลา
ระดับความ
ระดับความ
และระยะเวลา
ดาเนินการ (รายละเอียดการ
เสี่ยงก่อนการ เสี่ยงหลังการ
ดาเนินการ
ดาเนินการ)
จัดการ
จัดการ
1. เจ้าหน้าที่เดินเอกสารจาก
1. เพิม่ จานวนเจ้าหน้าที่เดิน
O : ได้ผลแต่ยงั ไม่ อยูร่ ะหว่างดาเนินการ 1. นาเสนอผู้บริหารรับทราบถึงความ ระดับ 4 (สูง) ระดับ 3 (ปาน
ส่วนกลาง ปัจจุบัน มีจานวน 4 คน เอกสาร ให้มีความเพียงพอเหมาะสม สมบูรณ์
จาเป็นและความต้องการในการมี
กลาง)
ไม่เพียงพอต่อการให้บริการกับส่วน 2. ควรจัดทาแผนการรับเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่รับส่งเอกสาร
ต่าง ๆ ใน สนอ. ตลอดจนสานัก
เดินเอกสาร เพือ่ ทดแทนผู้ที่จะ
2. รอนโยบายและการสั่งการจาก
วิทยาลัย รวมถึงคณะบางคณะใน
เกษียณอายุในปี
ผู้บริหาร ถึงการบริหารจัดการงาน
สถาบัน
2560
รับ-ส่งเอกสารภายในส่วนบริหารฯ
2. เจ้าหน้าที่เดินเอกสารจาก
3. จัดทาตารางเวร และให้มีการ
3. สร้างความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่
ส่วนกลาง มีอายุเกิน 50 ปีขึ้นไป
ทางานแทนกันในกรณีที่มีคนใดคน
รับ-ส่งเอกสาร รับทราบถึงความ
และอีก 2 คน จะเกษียณอายุ
หนึ่งลาหยุดงาน
จาเป็นและภาระหน้าที่ที่จะต้อง
ราชการ ในปี 2560
4. หัวหน้างานสารบรรณ (ตามที่
รับผิดชอบ
3. เจ้าหน้าที่เดินเอกสารลาหยุดงาน ได้รับมอบหมาย) ทาหน้าที่บริหาร
บ่อย เช่น ลาป่วย ลาพักผ่อน เป็น จัดการในการทางานของเจ้าหน้าที่
ประจา ทาให้การรับ-ส่งเอกสาร
เดินเอกสารในแต่ละวัน และใน
ระหว่างหน่วยงานหยุดชะงักและ
ทุกๆ เดือน
ติดขัด
5. ให้เจ้าหน้าที่เดินเอกสาร จัดทา
4. ในบางวันเจ้าหน้าที่ธรุ การของ
ตารางการปฏิบัติงานประจาวัน
ส่วนต่างๆ ในสนอ. ขอให้เจ้าหน้าที่
เดินเอกสาร ให้บริการรับ-ส่งเอกสาร
วันละหลายรอบนอกเหนือจาก
ตารางเวร ที่ทางส่วนบริหารฯ
กาหนดขึ้น
5. เจ้าหน้าที่เดินเอกสาร มีอายุมาก
ไม่สามารถทางานได้อย่างคล่องตัว
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ บางครั้ง
เกิดความล้า เหนื่อย เพราะต้องเดิน
ถือเอกสาร และเดินตากแดด
(ระหว่างอาคาร) ส่งผลให้ได้รับความ
เจ็บป่วยบ่อยครั้ง
6. กรณีเจ้าหน้าที่เดินเอกสาร ลา
ป่วยพร้อมกันในวันเดียวกัน ส่งผลให้
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ปัญหาและอุปสรรค / แนว
ทางแก้ไข

กาหนดเสร็จ /
ผู้รับผิดชอบ

1. ขอความร่วมมือให้
เจ้าหน้าที่ธรุ การจากส่วน
ต่าง ๆ ลงมารับ-ส่งเอกสาร
ด้วยตนเอง (ในกรณีเอกสาร
สาคัญและเร่งด่วน)
2. เจ้าหน้าทีธรุ การของทุก
ส่วน ใน สนอ. ควรจะลงมา
รับเอกสารจากส่วนกลาง
(เป็นประจาทุกวัน) เพือ่ เป็น
การแบ่งเบาภาระหน้าที่จาก
เจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสาร ซึ่งมี
จานวนน้อยลงในทุกปี
3. จัดหารถรับ-ส่งเอกสาร
เช่น จักรยาน มอเตอร์ไซต์
เพือ่ ใช้รับ-ส่งเอกสาร (กรณีที่
มีเอกสารปริมาณมากในแต่
ละวัน) ระหว่างตึก และ
อาคารต่างๆ ในสถาบัน

ปีงบประมาณ 2558
ผู้อานวยการส่วน
บริหารงานทั่วไป
สานักงานอธิการบดี

หน่วยงาน

ความเสี่ยงด้าน

ปัจจัยเสี่ยง

กิจกรรมควบคุม

การประเมินผล
การควบคุม

ผลการดาเนินการ
ผลการดาเนินการและระยะเวลา
ระดับความ
ระดับความ
และระยะเวลา
ดาเนินการ (รายละเอียดการ
เสี่ยงก่อนการ เสี่ยงหลังการ
ดาเนินการ
ดาเนินการ)
จัดการ
จัดการ
O : ได้ผลแต่ยงั ไม่ อยูร่ ะหว่างดาเนินการ คณะอยูร่ ะหว่างดาเนินการโครงการ ระดับ 5 (สูง ระดับ 5 (สูง
สมบูรณ์
และกิจกรรมควบคุมต่างๆ ซึ่งผลของ มาก)
มาก)
การดาเนินการยังไม่สามารถสรุปผล
ูด้
ไ ต้องดาเนินการจัดทาโครงการ
และกิจกรรมต่างๆ ภายในเดือน
กันยายน 2558 ทั้งนี้คณะมีการ
ติดตามผลการจัดโครงการและ
กิจกรรมตู่างๆ เพือ่ ให้การดาเนินการ
เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนดไูว้

ปัญหาและอุปสรรค / แนว
ทางแก้ไข

กาหนดเสร็จ /
ผู้รับผิดชอบ

คณะ
ด้านกลยุทธ์
เทคโนโลยีการ (Strategic Risk)
เกษตร

จานวนผลงานวิจยั ตีพิมพ์ที่มี
Impact Factor สูงในระดับ
นานาชาติมีจานวนน้อยลง

1.โครงการนักวิจยั พีเ่ ลี้ยง
2. คณะจัดทาแผนการพัฒนา
บุคลากรทั้งสายวิชาการและสาย
สนับสนุนวิชาการ
3. โครงการ RPA สาหรับอาจารย์
ใหม่อย่างต่อเนื่อง
4. จัดสรรงบยุทธศาสตร์งานวิจยั
5. จัดงบประมาณสนับสนุนการ
นาเสนอผลงานวิจยั ในระดับ
นานาชาติ
6. จัดประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ

คณะ
ด้านการ
เทคโนโลยีการ ปฏิบัติงาน
เกษตร
(Operational
Risk)

บุคลากรสายวิชาการที่มีตาแหน่ง
ทางวิชาการมีจานวนน้อยลง

1.สารวจความต้องการโดยให้
O : ได้ผลแต่ยงั ไม่ อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
บุคลากร เขียนแผนพัฒนาตนเอง สมบูรณ์
2. สนับสนุนส่งเสริมอาจารย์ที่ยงั
ไม่มีตาแหน่งทางวิชาการรวมทั้ง
อาจารย์ใหม่ให้เร่งขอตาแหน่งทาง
วิชาการ
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาตนเองตามแผนพัฒนา
บุคลากร

คณะสนับสนุนให้อาจารย์ใหม่ๆ เร่ง ระดับ 5 (สูง
ทาผลงานเพือ่ จะสามารถขอตาแหน่ง มาก)
ทางวิชาการได้ตามระยะเวลาที่
สถาบันกาหนดไว้ อีกทั้งมีโครงการ
หรือกิจกรรมที่ส่งเสริมให้อาจารย์
ใหม่ทาผลงานทางวิชาการต่างๆ เช่น
โครงการ RPA สาหรับสายวิชาการ
โครงการนักวิจยั พีเ่ ลี้ยง เป็นต้น ซึ่ง
โครงการและกิจกรรมต่างๆ กาลังอยู่
ระหว่างการดาเนินการ

ระดับ 5 (สูง
มาก)

คณาจารย์ที่ดาเนินการขอ คณะ/หัวหน้า
ตาแหน่งทางวิชาการไปแล้ว ภาควิชา ภายใน
ยังไม่ได้รับการอนุมัติ ซึ่ง
เดือนกันยายน 2558
ระยะเวลาในการดาเนินการ
ค่อนข้างจะใช้เวลานานมาก
และเป็นสิ่งที่คณะไม่สามารถ
จะคาดหมายได้

1. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ O : ได้ผลแต่ยงั ไม่ อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
จัดทา มคอ.แก่คณาจารย์ในคณะ สมบูรณ์
เช่น การทวนสอบ มคอ.
2. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชา
3. มอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องไป
ดาเนินการอย่างชัดเจน

คณะดาเนินการจัดอบรมให้ความรู้ ระดับ 5 (สูง
การบริหารหลักสูตรแก่อาจารย์
มาก)
ภายในคณะ และมีการใช้หลักสูตรนา
ร่องในการดาเนินการบริหารหลักสูตร
ได้แก่ หลักสูตรสัตวศาสตร์ เพือ่ เป็น
ตัวอย่างในการดาเนินการให้แก่
หลักสูตรต่างๆ ในคณะ

ระดับ 5 (สูง
มาก)

รายละเอียดในการจัดทาการ คณะ/ภาควิชา
บริหารหลักสูตรตามเกณฑ์ ภายในเดือน
การประกันคุณภาพค่อนข้าง กันยายน 2558
จะมีหลายขั้นตอน และ
อาจารย์ประจาหลักสูตรเอง
ก็ยงั ไม่มีความรู้ความเข้าใจ
ในการจัดทาการประเมิน
หลักสูตรอย่างดีพอ

คณะ
ด้านนโยบาย/
กระบวนการบริหารหลักสูตรตาม
เทคโนโลยีการ กฎหมาย/
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
เกษตร
ระเบียบ/ข้อบังคับ
(Policy and
Compliance
Risk)
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คณบดีและหัวหน้า
ภาูควิชา เดือน
กันยายน 2558

หน่วยงาน

ความเสี่ยงด้าน

ปัจจัยเสี่ยง

กิจกรรมควบคุม

ส่วนพัสดุ
สานักงาน
อธิการบดี

ด้านการ
ปฏิบัติงาน
(Operational
Risk)

1.ไม่สามารถจัดหาได้ตามแผนที่
1.ให้ความรู้และแนวทางในการ
กาหนด
กาหนดแนวทางที่ถูกต้อง
2.ได้พัสดุไม่ตรงความต้องการใช้งาน

ส่วนอาคาร
สถานที่
สานักงาน
อธิการบดี

ด้านสุขภาพ
(Healthy Risk)

ผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามหลัก
สุขาภิบาล

การประเมินผล
การควบคุม

ผลการดาเนินการ
ผลการดาเนินการและระยะเวลา
ระดับความ
ระดับความ
และระยะเวลา
ดาเนินการ (รายละเอียดการ
เสี่ยงก่อนการ เสี่ยงหลังการ
ดาเนินการ
ดาเนินการ)
จัดการ
จัดการ
O : ได้ผลแต่ยงั ไม่ อยูร่ ะหว่างดาเนินการ 1.กาลังดาเนินการติดต่อวิทยากรใน ระดับ 3 (ปาน ระดับ 3 (ปาน
สมบูรณ์
การจัดทาคู่มือระเบียบพัสดุ
กลาง)
กลาง)
2.พัฒนาระเบียบการเบิกจ่ายให้
คล่องตัว

1.จัดทาทะเบียนประวัติ
O : ได้ผลแต่ยงั ไม่ อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
ผู้ประกอบการเพืด่ ไว้ประกอบการ สมบูรณ์
พิจารณา
2.ให้บริษัทภายนอกเป็นผู้บริหาร
จัดการโรงอาหารในส่วนของ
สานักงานอธิการบดี
3.จาทาแบบประเมินความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการที่มีต่อร้านค้า

การปรับปรุง วิสัยทัศน์ พันธกิจ ตาม ปรับปรุง วิสัยทัศน์ พันธกิจ เพือ่ ให้ x : ไม่ได้ผลตามที่ อยูร่ ะหว่างดาเนินการ ยังไม่มีการดาเนินงานเนื่องจากรอ
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
เป็นไปในแนวทางของสถาบัน
คาดหมาย
นโยบายที่ชัดเจน จากผู้บริหการ

สานัก
ส่งเสริมและ
บริการ
วิชาการพระ
จอมเกล้าฯ
ลาดกระบัง

ระบบต่างๆ ยังไม่สมบูรณ์ เช่น
พัฒนาระบบพร้อมกับผู้ดูแลระบบ x : ไม่ได้ผลตามที่ ดาเนินการแล้วเสร็จ
ระบบฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา เพือ่ ให้ระบบที่สมบูรณ์ พร้อมใช้ คาดหมาย
ล่าช้ากว่ากาหนด
งานได้ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้
งาน
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ระดับ 5 (สูง
มาก)

ระดับ 4 (สูง)

1.ยังใช้ฐานข้อมูลเดิม ซึ่งระบบใหม่ที่ ระดับ 3 (ปาน ระดับ 2 (น้อย)
นามาใช้ยงั ไม่พร้อมใช้งานได้อย่าง
กลาง)
สมบูรณ์ตามความต้องการของ
ผู้ใช้งาน
2.มีการนาระบบสืบค้นมาใช้เพือ่ การ
ดาเนินงานเพือ่ ให้สามารถพัฒนาไปสู่
เชิงพาณิชย์ได้

กาหนดเสร็จ /
ผู้รับผิดชอบ
กันยายน 2558

1.จัดทาทะเบียนประวัติของ
ระดับ 3 (ปาน ระดับ 3 (ปาน ยังไม่ได้รับความร่วมมือจาก
ผู้ประกอบการ
กลาง)
กลาง)
ผูป้ ระกอบการอยูบ่ ้าง
2.จัดอบรมให้ความรู้แก่
ผู้ประกอบการร้านค้าทุกเดือน
3.มีการตรวจสอบคุณภาพอาหาร
โดยหน่วยงานภายนอก
4.มีการกาจัดปลวกหนู แมลงสาบ
เป็นประจา
5.มีการปรับปรุงตกแต่งหน้าร้านให้มี
ความสวยงาม
6.มีการตรวจสุขภาพประจาปีของ
ผู้ประกอบการ
7.มีการจัดทาแบบประเมินความพึง
พอใจของผู้รับบริการ

สานัก
ด้านกลยุทธ์
ส่งเสริมและ (Strategic Risk)
บริการ
วิชาการพระ
จอมเกล้าฯ
ลาดกระบัง
ด้านการ
ปฏิบัติงาน
(Operational
Risk)

ปัญหาและอุปสรรค / แนว
ทางแก้ไข

30 กันยายน 2558
/ สมพร ยงประเดิม
/ 3263

ไม่มีแนวทางในการวางแผน ผู้อานวยการสานัก
กลยุทธ์จากสถาบันที่ชัดเจน ส่งเสริมและบริการ
ทาให้การดาเนินการล่าช้า วิชาการ

แนวทางการแก้ไข/ ใช้ระบบ ผู้อานวยการสานัก
เดิมที่มีอยูเ่ พือ่ ทาให้
ส่งเสริมและบริการ
ระบบงานทรัพย์สินได้
วิชาการ
ดาเนินงานต่อไป

หน่วยงาน

สานัก
ส่งเสริมและ
บริการ
วิชาการพระ
จอมเกล้าฯ
ลาดกระบัง

ความเสี่ยงด้าน

ปัจจัยเสี่ยง

ด้านนโยบาย/
ระยะเวลาในการพิจารณาเอกสาร
กฎหมาย/
ระเบียบ/ข้อบังคับ
(Policy and
Compliance
Risk)

กิจกรรมควบคุม

การประเมินผล
การควบคุม

ผลการดาเนินการ
ผลการดาเนินการและระยะเวลา
ระดับความ
ระดับความ
และระยะเวลา
ดาเนินการ (รายละเอียดการ
เสี่ยงก่อนการ เสี่ยงหลังการ
ดาเนินการ
ดาเนินการ)
จัดการ
จัดการ
ใชู้ระเบียบคาสั่ง นโยบาย ตาม
O : ได้ผลแต่ยงั ไม่ ดาเนินการแล้วเสร็จ ใช้อนุคาสั่งสถาบันเทคโนโลยีพระ
ระดับ 3 (ปาน ระดับ 3 (ปาน
คาสั่งสถาบัน เพือ่ ให้การดาเนินงาน สมบูรณ์
จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่ กลาง)
กลาง)
เป็นไปตามระบบ
0542/2558 เพือ่ ให้การดาเนินงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

สานัก
ด้านการเงิน
คณาจารย์ที่ได้รับการยอมรับจาก
ส่งเสริมและ (Financial Risk) หน่วยงานภาครัฐจะเกษียณอายุ
บริการ
ราชการ
วิชาการพระ
จอมเกล้าฯ
ลาดกระบัง

จัดอบรมสัมนา "การสร้างเครือ
ระหว่างสถาบันและหน่วยงาน
ภายนอก"

ส่วนกิจการ
นักศึกษา
สานักงาน
อธิการบดี

1.รณรงค์ให้นักศึกษามีความรู้ความ O : ได้ผลแต่ยงั ไม่ อยูร่ ะหว่างดาเนินการ ตลอดปีงบประมาณ 2558
เข้าใจ และปฏิบัติตามกฎจราจร สมบูรณ์
2.จัดประชาสัมพันธ์ด้านรณรงค์ให้
นักศึกษาปฏิบัติตามกฏจราจร
3.ทาประกันอุบัติเหตุสาหรับ
นักศึกษา

ด้านสุขภาพ
(Healthy Risk)

การเดินทางมาสถาบัน และการจัด
กิจกรรมนอกสถาบัน

/ : ได้ผลตามที่
คาดหมาย

ปัญหาและอุปสรรค / แนว
ทางแก้ไข

ผู้อานวยการสานัก
ส่งเสริมและบริการ
วิชาการ

ดาเนินการแล้วเสร็จ มีการจัดอบรมสัมมนา ไปยังทุกคณะ ระดับ 3 (ปาน ระดับ 3 (ปาน
และหน่วยงานภายนอกเพือ่ เพิม่
กลาง)
กลาง)
คณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญ

ระดับ 5 (สูง
มาก)

ระดับ 4 (สูง)

ผู้อานวยการสานัก
ส่งเสริมและบริการ
วิชาการ

ปัญหา
1. นักศึกษาไม่ให้ความสาคัญ
ในการสวมหมวกนิรภัย
2. นักศึกษาไม่ให้ความสาคัญ
ในการใช้สะพานลอยข้ามถนน
แนวทางแก้ไข
1. จัดโครงการรณรงค์ขับขี่
ปลอดภัยเปิดไฟใส่หมวกนิรภัย
2. จัดโครงการรณรงค์เพือ่ ให้
นักศึกษาใช้สะพานลอยข้าง
ถนน
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กาหนดเสร็จ /
ผู้รับผิดชอบ

กันยายน 2558
ส่วนกิจการนักศึกษา
นายสัญญา สุขพันธ์
3240

หน่วยงาน

ความเสี่ยงด้าน

ปัจจัยเสี่ยง

กิจกรรมควบคุม

การประเมินผล
การควบคุม

ผลการดาเนินการ
ผลการดาเนินการและระยะเวลา
ระดับความ
ระดับความ
และระยะเวลา
ดาเนินการ (รายละเอียดการ
เสี่ยงก่อนการ เสี่ยงหลังการ
ดาเนินการ
ดาเนินการ)
จัดการ
จัดการ
O : ได้ผลแต่ยงั ไม่ อยูร่ ะหว่างดาเนินการ 1.จัดจัดประชุม คณะกรรมการ
ระดับ 4 (สูง) ระดับ 3 (ปาน
สมบูรณ์
คณะทางาน เพือ่ ทบทวน และ ปรับ
กลาง)
แผนกลยุทธ์

สานักบริการ ด้านกลยุทธ์
คอมพิวเตอร์ (Strategic Risk)

1.ขาดการวิเคราะห์และการจัดทา
แผนกลยุทธ์ที่มีส่วนร่วมของบุคลากร
2.ขาดกระบวนการติดตาม
ประเมินผลการดาเนินงานที่ต่อเนื่อง
3.ขาดการวิเคราะห์/ทบทวนสถานะ
ของหน่วยงาน
4.บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องของแผนแผนกลยุทธ์"

1.จัดจัดประชุม คณะกรรมการ
คณะทางาน เพือ่ กาหนดกาหนด
แนวทางในการวิเคราะห์และการ
จัดทาแผนกลยุทธ์
2.ทบทวนการจัดทาแผนกลยุทธ์
และแผนดาเนินงานให้มีความ
สอดคล้องกัน
3.จัดอบรม/สัมนา การให้ความรู้
เรื่องแผนกลยุทธ์ ให้กับบุคลากร
4.จัดทาแผนติดตามประเมินผล
การดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง

สานักบริการ ด้านการ
คอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงาน
(Operational
Risk)

1.อุปกรณ์ Server และ Server
Center ไม่ได้รับการบารุงรักษา
(Maintenance) โดยผู้เชี่ยวชาญ
อย่างต่อเนื่อง
2.อุปกรณ์ Server และ Server
Center มีอายุการใช้งานมาก มี
สภาพเก่า หมดอายุ

1. ขออนุมัติ ใช้งบประมาณในการ O : ได้ผลแต่ยงั ไม่ อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
บารุงรักษา อุปกรณ์ Server และ สมบูรณ์
Server Center
2. จัดทาแผนการสั่งซื้ออุปกรณ์
ทดแทนอุปกรณ์ที่เก่าและล้าสมัย
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ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสูงของสถาบัน (CIO) และ
รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่าย
สารสนเทศ รับทราบปัญหา และมี
การประชุมผู้เกี่ยวข้องติดตาม
รายงานทุกระยะ

ระดับ 5 (สูง
มาก)

ระดับ 5 (สูง
มาก)

ปัญหาและอุปสรรค / แนว
ทางแก้ไข

กาหนดเสร็จ /
ผู้รับผิดชอบ
กันยายน 2558
คณะผู้บริหาร,
ผู้รับผิดชอบงาน
แผนงานฯ ส่วน
สานักบริการคอม

กันยายน 2558
ผู้บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูง
ของสถาบัน (CIO)
คณะผู้บริหาร,
ผู้จดั การส่วน
หัวหน้าทีมงาน
บริการเครื่องแม่ข่าย
, หัวหน้าทีมงาน
บริการเครื่องแม่ข่าย

หน่วยงาน

ความเสี่ยงด้าน

สานักบริการ ด้านการ
คอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงาน
(Operational
Risk)

วิทยาลัย
นานาชาติ

ปัจจัยเสี่ยง

1.อุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย
INTERNET เก่าเริ่มหมดอายุ หมด
สภาพในการใช้งาน
2.งบประมาณมีจากัด แต่อุปกรณ์
ต่างๆ ที่ต้องการปรับเปลี่ยนใหม่มี
ราคาแกพง
3.อุปกรณ์เก่ารองรับการขยายตัว
เพิม่ ขึ้นของผู้ใช้งานได้ไม่เพียงพอ
4.จานวนบุคลากรไม่เพียงพอกับ
ปริมาณงานที่รับผิดชอบ
5.ในการศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติงาน
ด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย INTERNETต้องใช้ทักษะ
และเวลาในการศึกษาเรียนรู้

ด้านการเงิน
1. รายรับไม่เป็นไปตามแผนส่งผล
(Financial Risk) ต่อการบริหารงบประมาณ

กิจกรรมควบคุม

การประเมินผล
การควบคุม

ผลการดาเนินการ
ผลการดาเนินการและระยะเวลา
ระดับความ
ระดับความ
และระยะเวลา
ดาเนินการ (รายละเอียดการ
เสี่ยงก่อนการ เสี่ยงหลังการ
ดาเนินการ
ดาเนินการ)
จัดการ
จัดการ
1.จัดทาแผนจัดซื้อทดแทนอุปกรณ์ O : ได้ผลแต่ยงั ไม่ อยูร่ ะหว่างดาเนินการ ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับ 5 (สูง ระดับ 5 (สูง
เครือข่ายเก่าและล่าสมัย ที่มีความ สมบูรณ์
ระดับสูงของสถาบัน (CIO) และ
มาก)
มาก)
จาเป็น
รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่าย
2.จัดทาแผนการซ่อมบารุงและ
สารสนเทศ รับทราบปัญหา และมี
ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่มีความสาคัญ
การประชุมผู้เกี่ยวข้องติดตาม
และมีความจาเป็นสูง
รายงานทุกระยะ
3.จัดทาแผนทดแทนบุคลากรที่มี
ความสามารถเฉพาะด้าน

การรับนักศึกษาของแต่ละหลักสูตร O : ได้ผลแต่ยงั ไม่ อยูร่ ะหว่างดาเนินการ ตลอดทั้งปี โดยเฉพาะช่วงระหว่าง ระดับ 4 (สูง)
ในวิทยาลัยนานาชาติ
สมบูรณ์
เดือน กุมภาพันธุ-์ พฤษภาคม ซึ่งเป็น
ช่วงการรับสมัครเข้ามหาวิทยาลัยของ
ไทย
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ปัญหาและอุปสรรค / แนว
ทางแก้ไข

กาหนดเสร็จ /
ผู้รับผิดชอบ
กันยายน 2558
ผู้บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูง
ของสถาบัน (CIO
คณะผู้บริหาร,
ผู้จดั การส่วน
หัวหน้าทีมงาน
บริการเครื่องแม่ข่าย
, หัวหน้าทีมงาน
บริการเครือข่าย
สื่อสาร

ระดับ 3 (ปาน งบประมาณด้านการโฆษณา สิ้นปีงบประมาณ
กลาง)
และประชาสัมพันธ์วทิ ยาลัย 2558 (กันยายน
นานาชาติยงั ไม่เพียงพอ
2558) / คณบดี
วิทยาลัยนานาชาติ
ประธานหลักสูตร
ของทุกหลักสูตร

หน่วยงาน

ความเสี่ยงด้าน

ปัจจัยเสี่ยง

กิจกรรมควบคุม

การประเมินผล
การควบคุม

ผลการดาเนินการ
ผลการดาเนินการและระยะเวลา
ระดับความ
ระดับความ
และระยะเวลา
ดาเนินการ (รายละเอียดการ
เสี่ยงก่อนการ เสี่ยงหลังการ
ดาเนินการ
ดาเนินการ)
จัดการ
จัดการ
O : ได้ผลแต่ยงั ไม่ อยูร่ ะหว่างดาเนินการ ได้รับอัตรากาลังสาหรับเจ้าหน้าที่
ระดับ 5 (สูง ระดับ 4 (สูง)
สมบูรณ์
สายสนับสนุนนเพิม่ เติม 1 ตาแหน่ง มาก)
(กาหนดการบรรจุ 15 มิถุนายน
2558) อย่างไรก็ดี ยังไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการ จึงอยูใ่ นระหว่างการ
ดาเนินการหาอัตรากาลังเพิม่ เติม

ปัญหาและอุปสรรค / แนว
ทางแก้ไข

กาหนดเสร็จ /
ผู้รับผิดชอบ

ถึงแม้วทิ ยาลัยนานาชาติจะ
ได้รับอัตรากาลังสาหรับ
เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนน
เพิม่ เติม 1 ตาแหน่ง ในปี
2558 (กาหนดการบรรจุ 15
มิถุนายน 2558)
อย่างไรก็ดี ยังไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการเจ้าหน้าที่สาย
สนับสนุน จึงอยูใ่ นระหว่าง
การดาเนินการหาอัตรากาลัง
เพิม่ เติม

มีการดาเนินการ
ต่อเนื่อง / คณบดี
วิทยาลัยนานาชาติ,
รองคณบดี และ
ฝ่ายทรัพยากรณ์
บุคคลของสถาบันฯ

วิทยาลัย
นานาชาติ

ด้านการ
ปฏิบัติงาน
(Operational
Risk)

2. โอกาสของงานที่ล่าช้าและเกิด
ความผิดพลาดอันเนื่องมาจาก
จานวนบุคลากรไม่เพียงพอ

การบริหารงานบุคคลและ
อัตรากาลัง

วิทยาลัย
นานาชาติ

ด้านการ
ปฏิบัติงาน
(Operational
Risk)

3. การลาออกของพนักงานสาย
วิชาการ โดยเฉพาะ ผชช.
ชาวต่างชาติ ส่งผลต่อการจัดการ
เรียนการสอนและภาพลักษณ์ของ
วิทยาลัย

การบริหารจัดการหลักสูตร
การบริหารการเงินการคลัง

O : ได้ผลแต่ยงั ไม่ อยูร่ ะหว่างดาเนินการ ขณะนี้อยูใ่ นช่วงของการสรรหาอา
สมบูรณ์
จาร์/ผู้เชี่ยวชาญเพิม่ เติมเพือ่ ชดเชย
กับคนที่ลาออกไปแล้ว

ระดับ 4 (สูง)

วิทยาลัย
นานาชาติ

ด้านการ
ปฏิบัติงาน
(Operational
Risk)

4. การขาดการเตรียมพร้อมต่อภัย
พิบัติประเภทต่างๆ

การเตรียมพร้อมรองรับกับ
สถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้

x : ไม่ได้ผลตามที่ อยูร่ ะหว่างดาเนินการ 1 ปี
คาดหมาย

ระดับ 3 (ปาน ระดับ 2 (น้อย) .
กลาง)

ระดับ 3 (ปาน อยูร่ ะหว่างการสรรหา
กลาง)
ชาวต่างชาติ

สิ้นปีงบประมาณ
2558 / วิทยาลัย
นานาชาติ

1 ปี / วิทยาลัย
นานาชาติ

สานักบริการ ด้านการเงิน
1.ขาดสภาพคล่องทางการเงิน
คอมพิวเตอร์ (Financial Risk)

1. มีการบริหารแบบรวมบริการ
x : ไม่ได้ผลตามที่ อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
ดังนั้นจึงต้องใช้แผนกลยุทธ์ทาง
คาดหมาย
การเงินของสถาบันฯ
2.ไม่สามารถตรวจ สอบสถานะการ
ใช้เงินในบางหมวดได้

1.มีการรายงานทางการเงิน จากส่วน ระดับ 3 (ปาน ระดับ 3 (ปาน 1.การดาเนินการบาง
การคลัง ให้ทราบ
กลาง)
กลาง)
โครงการ ไม่สามารถ
2.มีการประชุม เสนอแนวทางในการ
ดาเนินการได้
หารายใด้

กันยายน 2558
ส่วนการคลัง คุณ
คนึงนิจ เกษ
ประดิษฐ์ และ
ผู้บริหารสานักฯ

สานักบริการ ด้านการเงิน
1.ขาดสภาพคล่องทางการเงิน
คอมพิวเตอร์ (Financial Risk)

1. มีการบริหารแบบรวมบริการ
x : ไม่ได้ผลตามที่ อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
ดังนั้นจึงต้องใช้แผนกลยุทธ์ทาง
คาดหมาย
การเงินของสถาบันฯ
2.ไม่สามารถตรวจ สอบสถานะการ
ใช้เงินในบางหมวดได้

1.มีการรายงานทางการเงิน จากส่วน ระดับ 3 (ปาน ระดับ 3 (ปาน 1.การดาเนินการบาง
การคลัง ให้ทราบ
กลาง)
กลาง)
โครงการ ไม่สามารถ
2.มีการประชุม เสนอแนวทางในการ
ดาเนินการได้
หารายใด้

กันยายน 2558
ส่วนการคลัง คุณ
คนึงนิจ เกษ
ประดิษฐ์ และ
ผู้บริหารสานักฯ

Page 27 of 32

หน่วยงาน

ความเสี่ยงด้าน

ปัจจัยเสี่ยง

กิจกรรมควบคุม

การประเมินผล
การควบคุม

ผลการดาเนินการ
ผลการดาเนินการและระยะเวลา
ระดับความ
ระดับความ
และระยะเวลา
ดาเนินการ (รายละเอียดการ
เสี่ยงก่อนการ เสี่ยงหลังการ
ดาเนินการ
ดาเนินการ)
จัดการ
จัดการ
O : ได้ผลแต่ยงั ไม่ ดาเนินการแล้วเสร็จ 1. ผลการดาเนินการทาให้ความ
ระดับ 5 (สูง ระดับ 4 (สูง)
สมบูรณ์
เสียหายจากเกิดอุบัติเหตุลดลง
มาก)
เนื่องจากบริษัทประกันจะเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จา่ ยหากเกิดอุบัติเหตุ
2. ระยะเวลาในการดาเนินการ ส่วน
บารุงรักษาและยานพาหนะ
ดาเนินการต่อเนื่องทุกปี

ส่วน
บารุงรักษา
และ
ยานพาหนะ
สานักงาน
อธิการบดี

ด้านการ
ปฏิบัติงาน
(Operational
Risk)

1.ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ
ยานพาหนะ
2.ความเสียหายที่เกิดขี้นกับ
ผู้รับบริการ

1.ซื้อประกันภัยรถยนต์ประเภท
สามบวก
2.พ.ร.บ. ตามที่กฏหมายกาหนด

ส่วนบริหาร
วิชาการและ
วิจยั
สานักงาน
อธิการบดี

ด้านการ
ปฏิบัติงาน
(Operational
Risk)

ผลการเรียนรู้ในการจัดทา มคอ.๓-๗
ของหลักสูตรของสถาบันฯไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาที่สานักงานอุดมศึกษา
กาหนดไว้

"1.มีการจัดทาระบบจัดการข้อมูล O : ได้ผลแต่ยงั ไม่ อยูร่ ะหว่างดาเนินการ 1. ได้มีการจัดทาปฏิทินการกรอก
ระดับ 4 (สูง)
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
สมบูรณ์
มคอ.3-7 และได้จดั ทาหนังสือแจ้ง
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)
ส่วนงานวิชาการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
2.สถาบันฯมีคาสั่งแต่งตั้ง
คณะทางานเพือ่ พัฒนาการบริหาร
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรฯและกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา(TQF)
3.จัดทา ประกาศสถาบันฯ เรื่อง
หน้าที่และค่าตอบแทนอาจารย์ผู้
ดาเนินกการหลักสูตร"
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ระดับ 4 (สูง)

ปัญหาและอุปสรรค / แนว
ทางแก้ไข

กาหนดเสร็จ /
ผู้รับผิดชอบ

ปัญหาและอุปสรรค กันยายน 2558/
ประกันภัยประเภทสามบวก นายเชษฐษ ศิริมัย
บริษัทจะจ่ายค่าเสียหาย
เฉพาะกรณีรถชนรถเท่านั้น
ในกรณีที่พนักงานขับรถไป
ชนสิ่งอื่นไม่สามารถเบิก
ค่าใช้จา่ ยจากบริษัทประกันได้
แนวทางแก้ไข - หาก
ต้องการแก้ไขให้บริษัท
ประกันจ่ายค่าเสียหายในทุก
กรณี ต้องซื้อประกันภัย
ประเภทหนึ่ง แต่ติดที่เงี่อน
ไขที่ระเบียบสถาบันไม่
สามารถซื้อประกันภัย
ประเภทที่หนึ่งได้

30 กันยายน
2558/ส่วนบริหาร
วิชาการและวิจยั

หน่วยงาน

ความเสี่ยงด้าน

ปัจจัยเสี่ยง

กิจกรรมควบคุม

การประเมินผล
การควบคุม

ผลการดาเนินการ
ผลการดาเนินการและระยะเวลา
ระดับความ
ระดับความ
และระยะเวลา
ดาเนินการ (รายละเอียดการ
เสี่ยงก่อนการ เสี่ยงหลังการ
ดาเนินการ
ดาเนินการ)
จัดการ
จัดการ
1. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
O : ได้ผลแต่ยงั ไม่ อยูร่ ะหว่างดาเนินการ 1. อยูร่ ะหว่างการแก้ไขระเบียบ/
ระดับ 4 (สูง) ระดับ 4 (สูง)
งานวิจยั เพือ่ กากับดูแลการทาวิจยั สมบูรณ์
กฏเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการวิจยั
ของสถาบัน
ของสถาบันฯ
2. มีหน่วยงานกลางในการบริหาร
จัดการงานวิจยั ที่เป็นระบบและ
ชัดเจนเกี่ยวกับ แหล่งเงินทุน การ
บริหารงบประมาณการวิจยั การ
เผยแพร่ผลงานวิจยั การติดตาม
ประเมินผลงานวิจยั การวิเคราะห์
สังเคราะห์ผลงานวิจยั การส่งเสริม
พัฒนานักวิจยั (ทั้งสายวิชาการและ
สายสนับสนุน) การสร้างแรงจูงใจ
การจัดทาระบบสารสนเทศเพือ่ การ
วิจยั
3. มีการถ่ายทอดนโยบายและทิศ
ทางการวิจยั ให้ส่วนงานวิชาการ
รับทราบอย่างต่อเนื่องเพือ่ ให้
นักวิจยั ได้ทาวิจยั ที่สอดคล้องกับ
นโยบายและผลักดันวิสัยทัศน์ของ
สถาบันบรรลุเป้าหมาย

ส่วนบริหาร
วิชาการและ
วิจยั
สานักงาน
อธิการบดี

ด้านการ
ปฏิบัติงาน
(Operational
Risk)

ผลการดาเนินงานด้านการวิจยั ไม่
บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนด

วิทยาลัยนา
โน
เทคโนโลยี
พระจอม
เกล้า
ลาดกระบัง

ด้านกลยุทธ์
(Strategic Risk)

ร้อยละของนักศึกระดับปริญญาตรี
ที่จบการศึกษาแล้วได้งานทา

โครงการปัจฉิมนิเทศ

O : ได้ผลแต่ยงั ไม่ ดาเนินการแล้วเสร็จ ได้จดั โครงการปัจฉิมนิเทศให้กับ
ระดับ 4 (สูง)
สมบูรณ์
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพือ่ เป็นการ
เตรียมความพร้อมก่อนการสาเร็จ
การศึกษา ในวันที่ 22 พฤษภาคม
2558 รวมระยะเวลาดาเนินโครงการ
1 วัน

ขาดแนวทางที่ชัดเจนด้านการจัด
ฐานข้อมูล

จัดทาระบบฐานข้อมูล และสร้าง
กลไกในการบริหารจัดการ

O : ได้ผลแต่ยงั ไม่ อยูร่ ะหว่างดาเนินการ - ผู้บริหารได้ดาเนินการติดต่อ
สมบูรณ์
ประสานงานกับองค์กรภาคเอกชน
มาช่วยทาระบบ/และสร้างกลไกใน
การบริหารจัดการ
- ทาแผนของงบประมาณรองรับ

คณะ
ด้านการ
สถาปัตยกรรม ปฏิบัติงาน
ศาสตร์
(Operational
Risk)
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ระดับ 3 (ปาน
กลาง)

ระดับ 3 (ปาน ระดับ 2 (น้อย)
กลาง)

ปัญหาและอุปสรรค / แนว
ทางแก้ไข

กาหนดเสร็จ /
ผู้รับผิดชอบ
30 กันยายน 2558/
ส่วนบริหาร
วิชาการและวิจยั

วันที่ 22 พฤษภาคม
2558 / น.ส.
ฐิวรรณภรณ์ ภูแด่น

คณบดี/ผู้บริหาร

หน่วยงาน

ความเสี่ยงด้าน

ปัจจัยเสี่ยง

กิจกรรมควบคุม

การประเมินผล
การควบคุม

ผลการดาเนินการ
ผลการดาเนินการและระยะเวลา
ระดับความ
ระดับความ
และระยะเวลา
ดาเนินการ (รายละเอียดการ
เสี่ยงก่อนการ เสี่ยงหลังการ
ดาเนินการ
ดาเนินการ)
จัดการ
จัดการ
O : ได้ผลแต่ยงั ไม่ อยูร่ ะหว่างดาเนินการ จัดทาTQR และมีที่ปรึกษาในการ
ระดับ 3 (ปาน ระดับ 2 (น้อย)
สมบูรณ์
ดาเนินงาน
กลาง)

ปัญหาและอุปสรรค / แนว
ทางแก้ไข

กาหนดเสร็จ /
ผู้รับผิดชอบ

คณะ
ด้านสิ่งแวดล้อม
สถาปัตยกรรม (Enviromment
ศาสตร์
Risk)

- ขาดงบประมาณในการปรับปรุง
และพัฒนา
- สภาพแวดล้อมเสี่ยงต่อการเกิด
มลภาวะ

- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
- ดาเนินการจัดอบรมให้ความรู้
แก่งบุคลากร นักศึกษา แม่บ้าน
รปภ.
- นาบุคลากรไปศึกษาดูงาน
- จัดทาแผน ประชาสัมพันธ์
- ของบประมาณสนับสนุนจาก
สถาบัน/ตั้งแผนงบประมาณเงิน
รายได้ของคณะฯ

คณะ
ด้านกลยุทธ์
สถาปัตยกรรม (Strategic Risk)
ศาสตร์

- ขาดการสารวจความต้องการของ
สังคม/เชิงพาณิชย์
- ขากการวิเคราะห์สังเคราะห์
งานวิจยั เพือ่ นาไปใช้ประโยชน์

- แบบสารวจ
-ประสานเครือข่าย
- คาสั้งแต่งตั้งคณะกรรมการ

O : ได้ผลแต่ยงั ไม่ อยูร่ ะหว่างดาเนินการ - ข้อเสนอโครงการวิจยั แบบบูรณาการ ระดับ 3 (ปาน ระดับ 2 (น้อย)
สมบูรณ์
- จัดอบรมเผยแพร่ข้อมูลการจด
กลาง)
สิทธิบัตร

คณบดี/ผู้บริหาร

คณะ
ด้านการ
สถาปัตยกรรม ปฏิบัติงาน
ศาสตร์
(Operational
Risk)

ขาดแนวทางที่ชัดเจนด้านการ
จัดการฐานข้อมูล

จัดทาระบบฐานข้อมูลและสร้าง
กลไกในการบริหารจัดการ

O : ได้ผลแต่ยงั ไม่ อยูร่ ะหว่างดาเนินการ - ผู้บริหารได้ดาเนินการติดต่อ
สมบูรณ์
ประสานงานกับองค์กรภาคเอกชน
มาช่วยทาระบบ/และสร้างกลไกใน
การบริหารจัดการ
- ทาแผนของบประมาณรองรับ

ระดับ 3 (ปาน ระดับ 2 (น้อย)
กลาง)

คณบดี/ผู้บริหาร

คณะ
ด้านสิ่งแวดล้อม
สถาปัตยกรรม (Enviromment
ศาสตร์
Risk)

- ขาดงบประมาณในการปรัปปรุง
และพัฒนา
- สภาพแวดล้อมเสี่ยงต่อการเกิด
มลภาวะ

- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
- คาเนินการจัดอบีมให้ความรู้แก่
บุคลากร นักศึกษา แม่บ้าน รปภ.
- นาบุคลากรไปศึกษาดูงาน
- จัดทาแผนประชาสัมพันธ์
- ของบประมาณสนับสนุนจาก
สถาบัน/ตั้งแผนฝบประมาณเงิน
รายได้

O : ได้ผลแต่ยงั ไม่ ดาเนินการแล้วเสร็จ จัดทา TQR และมีที่ปรึกษาในการ
สมบูรณ์
ล่าช้ากว่ากาหนด
ดาเนินงาน

ระดับ 3 (ปาน ระดับ 2 (น้อย)
กลาง)

คณบดี/ผู้บริหาร

คณะ
ด้านกลยุทธ์
สถาปัตยกรรม (Strategic Risk)
ศาสตร์

- ขาดการสารวจความต้องการของ
สังคม/เชิงพาณิชย์
- ขาดการวิเคราะห์งานวิจยั เพือ่
นาไปใช้ประโยชน์

- แบบสารวจ
- ประสานเครือข่าย
- คาสั่งแต่งตั้ง

O : ได้ผลแต่ยงั ไม่ ดาเนินการแล้วเสร็จ - ข้อเสนอโครงการวิจยั แบบบูรณาการ ระดับ 3 (ปาน ระดับ 2 (น้อย)
สมบูรณ์
ล่าช้ากว่ากาหนด
- จัดอบรมเผยแพร่ข้อมูลการจด
กลาง)
สิทธิบัตร

คณบดี/ผู้บริหาร
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คณบดี/ผู้บริหาร

หน่วยงาน

ความเสี่ยงด้าน

ส่วนการคลัง ด้านการ
สานักงาน ปฏิบัติงาน
อธิการบดี (Operational
Risk)

ปัจจัยเสี่ยง

ขาดการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารในทุกช่องทาง

กิจกรรมควบคุม

มีการเผยแพร่ ข้อบังคับ ระเบียบ
ประกาศของสถาบัน ให้บุคลากร
และนักศึกษาทราบ

การประเมินผล
การควบคุม

ผลการดาเนินการ
ผลการดาเนินการและระยะเวลา
ระดับความ
ระดับความ ปัญหาและอุปสรรค / แนว
และระยะเวลา
ดาเนินการ (รายละเอียดการ
เสี่ยงก่อนการ เสี่ยงหลังการ
ทางแก้ไข
ดาเนินการ
ดาเนินการ)
จัดการ
จัดการ
O : ได้ผลแต่ยงั ไม่ ดาเนินการแล้วเสร็จ อยูร่ ะหว่างการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ระดับ 3 (ปาน ระดับ 3 (ปาน เกี่ยวกับการลงทะเบียน
สมบูรณ์
ล่าช้ากว่ากาหนด
จัดหมวดหมู่ ประกาศ ข้อบังคับ และ กลาง)
กลาง)
นักศึกษา ระบบเปิดให้
บางประกาศมีการแก้ไข
ลงทะเบียนในเวลา 16.30 น.
แต่การชาระเงินสามารถ
ชาระได้ถึง เวลา 23.59 น.
ซึ่งตามประกาศของสานัก
ทะเบียนและประมวงผล ให้
ชาระเงินตามวันที่ลงทะเบียน
ตามความเป็นจริงส่วนการ
คลัง ต้องรวบรวมข้อมูล
ประมวลผล ส่งธนาคาร
ภายในเวลา 11.00 น. ของ
วันรุ่งขึ้น เพือ่ ธนาคารจะทา
การตัดเงิน ทาให้
ใบเสร็จรับเงิน ไม่สามารถ
ออกในวันดังกล่าวได้ และ
วันที่ในใบเสร็จรับเงินจะเป็น
วันที่ที่ธนาคารตัดเงิน ทาให้
ต้องออกใบเสร็จในวันถัดไป
ของการปฏิบัติงาน โดยมีการ
ยกเว้นค่าปรับ

กาหนดเสร็จ /
ผู้รับผิดชอบ
3 สิงหาคม 2558
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวกษยา บาง
บอน

คณะครุ
ด้านภาพลักษณ์ คณาจารย์และนักศึกษาบางคนขาด
ศาสตร์
และชื่อเสียง
ความตระหนักในความเป็นครุศาสตร์
อุตสาหกรรม (Image and
Reputation Risk)

กาหนดกิจกรรมสร้างความ
ตระหนักให้คณาจารย์ของบางคน
ตลอดจนนักศึกษาเห็นถึง
ความสาคัญของคาว่าครู

O : ได้ผลแต่ยงั ไม่ ดาเนินการแล้วเสร็จ อยูร่ ะหว่างดาเนินการรณณงค์
สมบูรณ์

ระดับ 3 (ปาน ระดับ 3 (ปาน อาจารย์บางท่านยังไม่เปลี่ยน กันยายน 2558
กลาง)
กลาง)
แนวความคิด

คณะครุ
ด้านการเงิน
ขาดการลงทุนในการบริหารจัดการ
ศาสตร์
(Financial Risk) ด้านภูมิทัศน์
อุตสาหกรรม

ดาเนินการจัดสรรงบประมาณ
รายได้มาพัฒนาภูมิทัศน์โดยรอบ
คณะ

x : ไม่ได้ผลตามที่ อยูร่ ะหว่างดาเนินการ กันยายน 2558
คาดหมาย

ระดับ 3 (ปาน ระดับ 3 (ปาน ผู้บริหาร ยังไม่เห็น
กลาง)
กลาง)
ความสาคัญด้านภูมิทัศน์

Page 31 of 32

กันยายน 2558
รองคณบดีกากับ
ดูแลด้านอาคารฯ

หน่วยงาน

ความเสี่ยงด้าน

คณะครุ
ด้านการ
ศาสตร์
ปฏิบัติงาน
อุตสาหกรรม (Operational
Risk)

ปัจจัยเสี่ยง

กิจกรรมควบคุม

บุคลากรขาดความตระหนักในภาระ จัดโครงการสร้างความตระหนัก
งานของตน
อย่างเข้มข้น

การประเมินผล
การควบคุม

ผลการดาเนินการ
ผลการดาเนินการและระยะเวลา
ระดับความ
ระดับความ ปัญหาและอุปสรรค / แนว
กาหนดเสร็จ /
และระยะเวลา
ดาเนินการ (รายละเอียดการ
เสี่ยงก่อนการ เสี่ยงหลังการ
ทางแก้ไข
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
ดาเนินการ)
จัดการ
จัดการ
O : ได้ผลแต่ยงั ไม่ อยูร่ ะหว่างดาเนินการ กันยายน 2558
ระดับ 3 (ปาน ระดับ 3 (ปาน บุคลากรยังปฏิบัติตาม
กันยายน 2558 /
สมบูรณ์
กลาง)
กลาง)
วัฒนธรรมเดิมๆๆ
รองคณบดีดูแล
ด้านทรพยากรบุคคล
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