หน่วยงาน

ขั้นตอน

วัตถุประสงค์

สานักงาน ส่งเสริมความรู้ เพื่อเพิ่มพูนและส่งเสริม
สภาสถาบัน และทักษะในการ ทักษะการปฎิบตั งิ าน
ปฎิบตั งิ านของ วิเคราะห์ข้อมูล
บุคลากร

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
รอบระยะเวลา 12 เดือน ประจาปีงบประมาณ 2559 (1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559)
ผลการ
การ
ดาเนินการ ผลการดาเนินการและระยะเวลา
ความเสี่ยง
ความเสี่ยง (รายละเอียด)
ปัจจัยเสี่ยง
กิจกรรมควบคุม
ประเมินผล
และ
ดาเนินการ (รายละเอียดการ
การควบคุม ระยะเวลา
ดาเนินการ)
ดาเนินการ
ด้านการ
ปฎิบตั งิ านไม่เป็นไปตามแผนตรวจ บุคลากรขาดความ
ปรับปรุงคู่มอื การปฎิบตั งิ าน / : ได้ผล
ดาเนินการ ปรับปรุงคู่มอื การปฎิบตั งิ าน
ปฏิบตั งิ าน
เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ ด้านการเงินให้เป็นมาตรฐาน ตามที่
แล้วเสร็จ
ข้อมูล
วิชาชีพ
คาดหมาย
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ระดับความ ระดับความ
เสี่ยงก่อน เสี่ยงหลัง
การจัดการ การจัดการ
4

2

ส่วนนิตกิ าร การรวบรวม
เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของ ด้านการ
ข้อมูลเพื่อ
บุคลากร และสถาบัน
ปฏิบตั งิ าน
ประสานงานกับ
สานักงานอัยการ

1.ได้ข้อมูลไม่ครบถ้วน
2.การดาเนินการด้านคดีความมี
ความยุ่งยาก ซับซ้อนเพิ่มขึ้น

1.มีการปกปิดข้อมูล
2.ทาให้รูปคดีเปลี่ยน

การดาเนินการในเบื้องต้น จะ O : ได้ผลแต่ อยู่ระหว่าง
ขอความร่วมมือในการให้
ยังไม่สมบูรณ์ ดาเนินการ
ข้อมูลที่ตรงตามความเป็น
จริงจากผู้ให้ข้อมูล เพื่อช่วย
ให้ปญ
ั หาคลี่คลายได้สะดวก
มากขึ้น

ได้รับความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ และตรงตามความ
เป็นจริง จากผู้ให้ข้อมูล ช่วยให้การ
แก้ปญ
ั หาคลี่คลายได้สะดวกมากขึ้น

2

2

ส่วน
ประสานงาน
เพื่อการ
บริหาร
จัดการกลาง

การรายงานข้อมูลความเสี่ยงของ
หน่วยงานต่างๆ ไม่ถูกต้องและไม่
เชื่อมโยงกันระหว่างแผนบริหาร
ความเสี่ยงและการรายงานผลการ
บริหารความเสี่ยง

1.บุคลากรที่รับผิดชอบ
ด้านการบริหารความเสี่ยง
ยังไม่เข้าใจกระบวนการ
กรอกข้อมูลความเสี่ยง
ออนไลน์
2.การสนับสนุนจากส่วน
ประสานงานกลางเพื่อการ
บริหารจัดการกลาง
(ผู้รับผิดชอบหลัก)ยังอาจไม่
เพียงพอ

1.ปรับปรุงแบบฟอร์มออนไลน์ใหม่โดย
ช่วยเชื่อมโยงข้อมูลทีส่ ามารถเชื่อมโยง
ได้ทันทีระหว่างแบบฟอร์มแผนการ
บริหารความเสี่ยงและการรายงานผล
การบริหารความเสี่ยง ช่วยลดความ
สับสนของผู้รายงาน และการรายงานที่
ผิดพลาด(แผนทาเรื่องนึงรายงานผลอีก
เรื่องนึงไม่เชื่อมโยงกัน)
2. ในช่องของระดับความเสี่ยง และ
ลาดับความเสี่ยง ปรับให้มกี ารกรอก
ข้อมูลอัตโนมัตโิ ดยเมือ่ กรอกข้อมูลใน
ช่อง โอกาสและผลกระทบเรียบร้อย
แล้ว ระบบจะคานวญและกรอกข้อมูล
ในช่องระดับและลาดับความเสี่ยงให้
อัตโนมัติ
3. จัดทาคู่มอื การกรอกข้อมูลความ
เสี่ยงออนไลน์แบบใหม่อย่างละเอียด
step by step
4. สามารถโทรสอบถามหรือขอความ
ช่วยเหลือจากเจ้าหน้าทีท่ รี่ ับผิดชอบได้
ตลอด

การปรับปรุงแบบฟอร์มใหม่ลดความ
สับสนในการกรอกข้อมูลความเสี่ยงได้
เป็นอย่างดี สามารถเชื่อมโยงแผน
บริหารความเสี่ยงกับการรายงานผล
บริหารความเสี่ยงได้ง่ายขึ้น

3

2

การปรับปรุง
ระบบกรอก
ข้อมูลความเสี่ยง
ออนไลน์

เพื่อให้การรายงานข้อมูล
ความเสี่ยงของหน่วยงาน
ต่างๆ มีความถูกต้องและ
เชื่อมโยงกันระหว่างแผน
บริหารความเสี่ยงและการ
รายงานผลการดาเนินงาน
บริหารความเสี่ยง

ด้านการ
ปฏิบตั งิ าน

/ : ได้ผล
ตามที่
คาดหมาย
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ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

ปัญหาและอุปสรรค /
แนวทางแก้ไข
ได้ปรับปรุงคู่มอื การ
ปฎิบตั งิ านแล้วเสร็จ

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ/
E-mail/เบอร์
โทรศัพท์

บริหารความเสี่ยง
ต่อในปีงบประมาณ
พ.ศ.2560 หรือไม่

30 ก.ย.59
หัวหน้าสานักงาน
สภาสถาบัน
ผู้อานวยการ
ตรวจสอบ
กันยายน 2559 / ใช่
ผู้อานวยการส่วน
นิตกิ าร และนิตกิ ร
ผู้รับผิดชอบคดี /
ksworawa@kmitl.
ac.th / 3059

บุคลากรอาจต้องปรับตัว กันยายน 2559 /
เล็กน้อยในการเรียนรู้ CIO
วิธีการกรอกแบบใหม่

ใช่

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
รอบระยะเวลา 12 เดือน ประจาปีงบประมาณ 2559 (1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559)
ผลการ
การ
ดาเนินการ ผลการดาเนินการและระยะเวลา
หน่วยงาน
ขั้นตอน
วัตถุประสงค์
ความเสี่ยง
ความเสี่ยง (รายละเอียด)
ปัจจัยเสี่ยง
กิจกรรมควบคุม
ประเมินผล
และ
ดาเนินการ (รายละเอียดการ
การควบคุม ระยะเวลา
ดาเนินการ)
ดาเนินการ
ส่วน
การบริการ
1.) เพื่อให้บริการแสวงหา
ด้านการ
การติดตามและแสวงหาข้อมูลที่มี 1.) การติดตามและ
1.เพิ่มช่องทางการสื่อสาร
O : ได้ผลแต่ ดาเนินการ 1.จัดทรัพยากรบุคคลลให้เพียงพอ:
สารนิเทศ สารนิเทศและสื่อ ติดตาม รวบรวม ประมวล
ปฏิบตั งิ าน อยู่จานวนมาก ทาให้การรวบรวม แสวงหาข้อมูลที่มอี ยู่
สาหรับการเผยแพร่ข้อมูลให้ ยังไม่สมบูรณ์ แล้วเสร็จ
มอบหมายผู้รับผิดชอบเฉพาะงานให้
และ
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลและข่าวสารเพื่อ
และประมวลผลไม่ครบถ้วน และ จานวนมาก ทาให้การ
สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
มีทั้งผู้รับผิดชอบหลักและผู้
ประชาสัมพัน องค์กร
เผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น
การผลิตสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์
รวบรวมและประมวลผลไม่ ให้มากที่สุด
ประสานงาน -กลุ่มงานประสานงาน
ธ์
หนังสือพิมพ์ วารสาร
องค์กรในสภาวการณ์ตา่ งๆ ที่ไม่ ครบถ้วน
2.มีระบบการจัดเก็บข้อมูล
และการประชาสัมพันธ์ O: นางมนัญ
สิ่งพิมพ์ และ เว็บไซด์สถาบัน
ทันต่อเวลา
2.) การผลิตสื่อเพื่อ
สารนิเทศที่ชัดเจน
ชยา แก้วอาไพ S: นางสาวสิดารัศมิ์
การพัฒนาสื่อเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์องค์กรใน
จันทร์แฉล้ม -กลุ่มงานผลิตสื่อ O :
สารนิเทศ จัดทาและผลิต
สภาวการณ์ตา่ งๆ ที่ไม่ทนั
นางสาวทรรศวรรณ จงทอง S:
รายการโทรทัศน์ สถานี
ต่อเวลา
นางสาวนฤมล ธีระศักดิ์ -กลุ่มงาน
วิทยุกระจายเสียง
ออกแบบและสิ่งพิมพ์ O: นายอุดม
หนังสือพิมพ์ เสียงตามสาย
นิลรัตน์สุวรรณ S: นางรุ่งนภา ศรชัย
และโทรทัศน์วงจรปิด ที่มี
ไพศาล
ความครบถ้วน
2. กาหนดแนวปฏิบตั ิ ขั้นตอนการ
2.) ผลิตและพัฒนาสื่อ
ทางานและระยะเวลาการดาเนินงาน
ประชาสัมพันธ์องค์กรได้ทนั
ให้สอดคล้องกับงานที่จะปฏิบตั ิ โดย
ต่อเวลา
มีการเวียนแจ้งและจัดประชุมให้
ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ อาทิ การใช้
บริการโรงพิมพ์สถาบัน การปรับปรุง
แบบฟอร์มให้บริการสารนิเทศและ
ประชาสัมพันธ์แล้วเผยแพ่ในเว็บไซต์
เป็นต้น
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เสี่ยงก่อน เสี่ยงหลัง
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ปัญหาและอุปสรรค /
แนวทางแก้ไข

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ/
E-mail/เบอร์
โทรศัพท์

บริหารความเสี่ยง
ต่อในปีงบประมาณ
พ.ศ.2560 หรือไม่

1. นางสาว
ใช่
ทรรศวรรณ จงทอง
โทร 3092
2. นางมนัญชยา
แก้วอาไพ โทร
3180
3. นางสาวจิราพร
ภู่จิ๋ว โทร 3783
4. นางกชพร แสน
ยามาศ โทร 3048

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
รอบระยะเวลา 12 เดือน ประจาปีงบประมาณ 2559 (1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559)
ผลการ
การ
ดาเนินการ ผลการดาเนินการและระยะเวลา
หน่วยงาน
ขั้นตอน
วัตถุประสงค์
ความเสี่ยง
ความเสี่ยง (รายละเอียด)
ปัจจัยเสี่ยง
กิจกรรมควบคุม
ประเมินผล
และ
ดาเนินการ (รายละเอียดการ
การควบคุม ระยะเวลา
ดาเนินการ)
ดาเนินการ
ส่วน
การติดตั้งป้าย
ป้องกันการเกิดความไม่
ด้านสุขภาพ การเกิดอุบตั เิ หตุหรือความไม่
พื้นที่ปฏิบตั งิ านไม่มคี วาม 1.ให้มกี ารตรวจสอบ
O : ได้ผลแต่ อยู่ระหว่าง 1. มีการตรวจสอบโครงสร้างของ
สารนิเทศ ประชาสัมพันธ์ ปลอดภัยให้แก่ผู้ปฏิบตั งิ าน
ปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบตั งิ านขณะ
ปลอดภัย ก่อให้เกิด
โครงสร้างป้ายหรือพื้นที่ที่จะ ยังไม่สมบูรณ์ ดาเนินการ ป้ายหรือพื้นที่ที่จะติดตั้งก่อนการ
และ
บนพื้นที่ที่มคี วาม ขณะติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ที่ อุบตั เิ หตุแก่ผู้ปฏิบตั งิ าน
ดาเนินการติดตั้งก่อน
ดาเนินงาน
ประชาสัมพัน สูงมาก
ในพื้นที่ที่มคี วามสูงและเสี่ยง
มีความสูงและเสี่ยงอันตรายต่อ
ขณะติดตั้งป้าย
ดาเนินการติดตั้งป้าย
2. มีการตรวจสอบกระแสไฟรั่วก่อน
ธ์
การเกิดอุบตั เิ หตุ
ร่างกาย เช่น พื้นที่สูง พื้นที่ลื่น
ประชาสัมพันธ์ เช่น พื้นที่ ประชาสัมพันธ์
การติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
การพลัดตก หรือกระแสไฟฟ้ารั่ว ที่มคี วามสูง พื้นที่ลื่น การ 2.ให้มกี ารตรวจสอบการเกิด
3. ให้ผู้ปฏิบตั งิ านที่มคี วามชานาญ
พลัดตก หรือกระแสไฟฟ้ารั่ว กระแสไฟฟ้ารั่วก่อน
ต่อพื้นที่ และมีสุขภาพแข็งแรง
ดาเนินการติดตั้ง
เหมาะสมในการดาเนินการติดตั้ง
3.มอบหมายให้ผู้ปฏิบตั งิ านที่
(อาจถ่ายโอนภารกิจให้ส่วนอาคาร
มีความชานาญในพื้นที่และมี
สถานที่หรือผู้รับจ้างจากเอกชนซึ่งมี
สุขภาพแข็งแรงเป็น
บุคลากรที่ชานาญต่อพื้นที่เป็น
ผู้ดาเนินการติดตั้ง (อาจถ่าย
ผู้ปฏิบตั งิ านติดตั้ง)
โอนให้ส่วนอาคารสถานที่ ซึ่ง
มีบคุ ลากรที่ชานาญต่อพื้นที่
เป็นผู้ปฏิบตั งิ านติดตั้ง)
4.ดาเนินการปรับปรุงหรือ
บารุงรักษาสภาพโครงสร้าง
ป้ายประชาสัมพันธ์ให้อยู่ใน
สภาพดีอยู่เสมอ เช่น การ
เดินสายดินป้องกันไฟฟ้าดูด
การติดตั้งบันไดหรือทางขึ้น
ป้ายให้มคี วามสะดวกยิ่งขึ้น
5.การติดตั้งอุปกรณ์ปอ้ งกัน
อันตรายร่างกายของ
ผู้ปฏิบตั งิ าน เช่น เข็มขัด
นิรภัยคล้องตัวผู้ตดิ ตั้ง
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ระดับความ ระดับความ
เสี่ยงก่อน เสี่ยงหลัง
การจัดการ การจัดการ
3

3

ปัญหาและอุปสรรค /
แนวทางแก้ไข
ยังขาด - การติดตั้งสลิง
ที่ตวั ผู้ตดิ ตั้งป้าย - การ
จัดหารองเท้าที่
เหมาะสมกับผู้ปฏิบตั งิ าน

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ/
E-mail/เบอร์
โทรศัพท์

บริหารความเสี่ยง
ต่อในปีงบประมาณ
พ.ศ.2560 หรือไม่

กาหนดแล้วเสร็จ ใช่
ปีงบประมาณ
2559
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม
งานโรงพิมพ์
1. นายอุดม
นิลรัตน์สุวรรณ
2. นายเทอดศักดิ์
สุขดาว
3. นางรุ่งนภา ศร
ชัยไพศาล

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
รอบระยะเวลา 12 เดือน ประจาปีงบประมาณ 2559 (1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559)
ผลการ
การ
ดาเนินการ ผลการดาเนินการและระยะเวลา
หน่วยงาน
ขั้นตอน
วัตถุประสงค์
ความเสี่ยง
ความเสี่ยง (รายละเอียด)
ปัจจัยเสี่ยง
กิจกรรมควบคุม
ประเมินผล
และ
ดาเนินการ (รายละเอียดการ
การควบคุม ระยะเวลา
ดาเนินการ)
ดาเนินการ
ส่วน
มลพิษที่เกิดจาก 1. เพื่อลดมลพิษของสารเคมี ด้าน
สถานที่ทางานมีมลพิษจาก
หมึกพิมพ์และน้ามันล้าง สถาบันต้องดาเนินการ
O : ได้ผลแต่ อยู่ระหว่าง 1. ได้มกี ารจัดหาผ้าปิดจมูกเพื่อ
สารนิเทศ สารเคมีจากการ และมลภาวะทางเสียงของ สิ่งแวดล้อม สารเคมีและมลภาวะทางเสียงดัง เครื่องประเภทต่างๆ เมื่อยู่ ปรับปรุงอาคารโรงพิมพ์โดย ยังไม่สมบูรณ์ ดาเนินการ ป้องกันมลพิษจากสารเคมีอย่าง
และ
พิมพ์ปา้ ยผ้าแบบ ครุภณ
ั ฑ์ที่ใช้ในการ
ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยตรง ในสภาพพื้นที่ที่มอี ากาศ จัดทาห้องสาหรับปฏิบตั งิ าน
สม่าเสมอ
ประชาสัมพัน ไวนีลและ
ปฏิบตั งิ านด้านการพิมพ์ทกุ
ของผู้ปฏิบตั งิ าน และยังส่งผล
ร้อนก็จะแพร่กระจายกลิ่น พิมพ์ให้กบั ครุภณ
ั ฑ์งานพิมพ์
2. บุคลากรพยายามปรับเปลี่ยน
ธ์
เครื่องพิมพ์ชนิด ชนิด ซึ่งจะส่งผลกระทบกับ
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมของสถานที่ ของสารเคมีไปทั่วบริเวณ และเครื่องกาจัดกลิ่น/ดูด
วิธีการปฏิบตั งิ านเพื่อลดการสัมผัส
กระดาษ ซึ่ง
ผู้ปฏิบตั งิ านและสิ่งแวดล้อม
ทางานของผู้ปฏิบตั งิ านที่เกี่ยวข้อง พื้นที่ปฏิบตั งิ าน ทาให้
กลิ่นของสารเคมีโดยเฉพาะ
กับมลพิษสารเคมีและเสียงดัง
ระหว่างการพิมพ์ โดยรอบอาคารปฏิบตั งิ าน
และบริเวณโดยรอบใกล้เคียง
ผู้ปฏิบตั งิ านได้รับมลพิษ เพื่อควบคุมการกระจายตัว
3. ได้ขอจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์และสร้างห้อง
งานจะมีกลิ่นของ และบริเวณใกล้เคียงโดยตรง
จากสารเคมีทั้งกลิ่นเหม็น ของสารพิษจากสารเคมีและ
สาหรับแยกครุภณ
ั ฑ์ที่มสี ารเคมี
สารเคมีที่มาจาก 2. เพื่อลดและกาจัดความ
และเสียงดังจากครุภณ
ั ฑ์ มลภาวะเสียงดังในขณะที่มี
ปนเปื้อนและเกิดเสียงดังขณะที่
หมึกพิมพ์และ
เสียงด้านสุขภาพของ
ประกอบการทางาน
การปฏิบตั งิ านของผู้ที่ตอ้ ง
เครื่องมือทางาน เพื่อแยกพื้นที่การ
น้ามันล้างเครื่อง ผู้ปฏิบตั งิ านด้านการพิมพ์ อัน
ปฏิบตั งิ านโดยตรงกับ
ปฏิบตั งิ านให้เป็นสัดส่วน และเพื่อให้
และมลภาวะจาก ได้แก่ โรคปอด โรคมะเร็ง
เครื่องมือและในบริเวณ
ผู้ปฏิบตั งิ านลดการสัมผัสกับสารเคมี
เสียงของ
เป็นต้น
ดังกล่าว รวมทั้งต้องมีการ
และมลภาวะด้านเสียงซึ่งสามาร
เครื่องดูดกลิ่นที่
ปรับอุณหภูมหิ อ้ งสาหรับ
ป้องกันบุคลากรผู้ปฏิบตั งิ านที่
ขณะพิมพ์งานจะ
เครื่องมือปฏิบตั งิ านด้านงาน
เกี่ยวข้องโดยตรงอย่างต่อเนื่อง
มีเสียงดังมาก
พิมพ์ให้มคี วามเหมาะสม เพื่อ
ยืดอายุการใช้งานของ
ครุภณ
ั ฑ์และทาให้ไม่
สิ้นเปลืองงบประมาณด้าน
การซ่อมแซมอีกทางหนึ่งด้วย

ส่วนประกัน ดาเนินการพัฒนา
คุณภาพ
ระบบสารสนเทศ
การศึกษา ด้านการประกัน
คุณภาพ
การศึกษาภายใน
(สกอ.) และ
ภายนอก (สมศ.)

1. เพื่อให้ได้ระบบสารสนเทศ ด้านการ
ของสถาบันให้เป็นไปอย่างมี ปฏิบตั งิ าน
ประสิทธิภาพเพื่อให้ส่วน
ประกันคุณภาพการศึกษา
สามารถใช้ข้อมูลได้อย่าง
ถูกต้องครบถ้วน
2. เพื่อให้การรายงานด้าน
ประกันคุณภาพการศึกษามี
ความถูกต้อง ทันสมัย
ทันเวลา เป็นปัจจุบนั

ระบบสารสนเทศให้ข้อมูลไม่
ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ไม่ตรงตาม
ความต้องการของผู้ใช้งานได้รับ
ข้อมูลล่าช้าและไม่เป็นปัจจุบนั
และไม่สามารถเชื่อมต่อกับระบบ
สารสนเทศที่มอี ยู่ในปัจจุบนั

1. ขาดความถูกต้องของ
ข้อมูลในระบบสารสนเทศ
ด้านประกันคุณภาพ
การศึกษา
2. ระบบไม่เชื่อมโยงให้ใช้
งานได้ในทุกหน่วยงานและ
ทุกกิจกรรม
3. ข้อมูลที่นาเข้าระบบไม่
ถูกต้องและเป็นปัจจุบนั
4. ข้อมูลไม่ได้รับความ
เชื่อถือ

1.ขอความอนุเคราะห์ไปยัง x : ไม่ได้ผล อยู่ระหว่าง
ส่วน CIO ของสถาบันในการ ตามที่
ดาเนินการ
จัดทาระบบสารสนเทศของ คาดหมาย
สถาบันให้มคี วามเชื่องโยง
และถูกต้องของข้อมูลและมี
การพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อ
เนือง 2. ขอความอนุเคราะห์
จากหน่วยงานที่รับผิดชอบ
จัดเก็บข้อมูลส่วนกลางและ
ข้อมูลส่วนงานวิชาการให้
กรอกข้อมูลลงในระบบ
ฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบนั
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ระดับความ ระดับความ
เสี่ยงก่อน เสี่ยงหลัง
การจัดการ การจัดการ
4

4

5

5

ปัญหาและอุปสรรค /
แนวทางแก้ไข
การลดมลพิษในการ
ปฏิบตั งิ านพิมพ์สื่อ
ประชาสัมพัน์ะชนิดที่
ต้องมีสารเคมีเป็น
ส่วนประกอบจะต้องมี
การแยกพื้นที่การ
ปฏิบตั งิ านที่เป็นสัดส่วน
และมีการป้องกัน
บุคลากรผู้ปฏิบตั งิ านที่
เกี่ยวข้องโดยตรงอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งต้องใช้
งบประมาณในการจัดหา
อุปกรณ์ปอ้ กันในวงเงิน
ที่สูงจึงมักได้รับการ
อนุมตั จิ ัดสรรยาก

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ/
E-mail/เบอร์
โทรศัพท์

บริหารความเสี่ยง
ต่อในปีงบประมาณ
พ.ศ.2560 หรือไม่

กาหนดแล้วเสร็จ ใช่
ภายใน
ปีงบประมาณ
2560 สถาบันควร
ต้องติดตั้งเครื่อง
กาจัด/เครื่องดูด
กลิ่น จากสารเคมีที่
เกิดจากการ
ปฏิบตั งิ านนี้ให้
เสร็จสิ้น
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม
งานโรงพิมพ์
1. นายอุดม
นิลรัตน์สุวรรณ
2. นายเทอดศักดิ์
สุขดาว
3. นางรุ่งนภา ศร
ชัยไพศาล
4. นายจริน อ๊อ
ดวงษ์

30/9/2559
ผู้รับผิดชอบ ส่วน
ประกันคุณภาพ
การศึกษา

ใช่

หน่วยงาน

ขั้นตอน

วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง

ส่วน
บริหารงาน
ทั่วไป

1. การบริหารงาน
เอกสาร
2.การจัดทา
หนังสือราชการ
3.การรับ-ส่ง
เอกสารทั้ง
ภายใน-ภายนอก
หน่วยงาน

1. เพื่อให้กระบวนการทางาน ด้านการ
เป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ปฏิบตั งิ าน
และมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้การปฏิบตั งิ าน
เป็นไปตามระเบียบงานสาร
บรรณ
3. เพื่อให้บคุ ลากรสามารถ
ทางานร่วมกันเป็นทีมและ
สามารถทางานแทนกันได้
4. เพื่อให้การติดต่อสื่อสาร
เป็นไปอย่างถูกต้อง และ
สร้างความเข้าใจที่ตรงกัน

คณะ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

การจัดการเพื่อ
ลดความเสี่ยง
เรื่องเงินมีไม่
เพียงพอในการ
ดาเนินงาน

1.เพื่อให้เกิดสภาพคล่อง
2.เพื่อให้การจัดการศึกษา
และการบริหารงานเป็นไป
ตามแผนงานที่วางไว้

ความเสี่ยง (รายละเอียด)

1. นโยบายผู้บริหารเปลี่ยนแปลง
บ่อย
2.ระบบสารสนเทศที่ขาด
เสถียรภาพ

ด้านการเงิน ขาดสภาพคล่องทางการเงิน
เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ
สาหรับการใช้จ่ายเพื่อการ
ดาเนินงาน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
รอบระยะเวลา 12 เดือน ประจาปีงบประมาณ 2559 (1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559)
ผลการ
การ
ดาเนินการ ผลการดาเนินการและระยะเวลา
ปัจจัยเสี่ยง
กิจกรรมควบคุม
ประเมินผล
และ
ดาเนินการ (รายละเอียดการ
การควบคุม ระยะเวลา
ดาเนินการ)
ดาเนินการ
1.บุคลากรขาดการทบทวน 1.จัดระบบการทางานให้มี O : ได้ผลแต่ ดาเนินการ ดาเนินการอบรมการเขียนหนังสือ
ความรู้ระเบียบงานสาร
ประสิทธิภาพ
ยังไม่สมบูรณ์ แล้วเสร็จ
โต้ตอบและรายงานการประชุม เมื่อ
บรรณอย่างสม่าเสมอ
2.จัดประชุมส่วนฯเพื่อ
ล่าช้ากว่า วันที่ 23-24 พ.ค 2559 ระยะเวลา 2
2. บุคลากรขาดทักษะและ รับทราบปัญหาและอุปสรรค
กาหนด
วัน
ประสบการณ์ในการ
การปฏิบตั งิ ่าน
ปฏิบตั งิ าน
3.ใช้วิธีการสอนงาน และให้
3.เกิดความผิดพลาดในการ คาแนะนาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
วิเคราะห์ และจาแนก
บุคลากร
เอกสาร
4.จัดฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้
และทักษะในเรื่องการร่าง
หนังสือราชการ

1.รับนักศึกษาระดับ
ปริญญาโทได้นอ้ ยกว่าแผน
2.ขอนาเงินเหลือจ่าย
ปีงบประมาณ2558มา
ชดใช้คนื ปี2559และปรับ
แผนค่าใช้จ่ายดาเนินงาน

1.เพิ่มรายไดยการรับ
/ : ได้ผล
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตามที่
มากขึ้น
คาดหมาย
2.ลดค่าใช้จ่ายเช่นค่าไฟฟ้า
ลดการใช้ทรัพยากรโดยการ
นาไอทีมาช่วยทางาน
3.บริหารจัดการค่าใช้จ่ายที่ยัง
ไม่จาเป็นชลอไปก่อน
4.ทาเรื่องขออนุมตั สิ ถาบัน
ขอนาเงินเหลือจ่าย
ปีงบประมาณ2558มาชดใช้
คืนเงินยืม
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ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

1.ปรับแผนการรับนักศึกษาปี
การศึกษา2559เพิ่มขึ้นตามมติ
คณะกรรมการประจาคณะครั้งที่
18/58เมื่อวันที5่ ตค.582.จัดทา
ระบบGoogle Drive เพื่อการ
ตรวจสอบทางการเงินประกอบการ
พิจารณาตัดสินใจด้านการบริหาร
(ระหว่างคณบดีกบั งานการเงิน3.นา
หนังสือขออนุมตั โิ อนเงิน/และ
เปลี่ยนแปลงรายการใช้เงินตาม
หนังสือที่ศธ.0524/820 ลงวันที6่
มิ.ย.59และได้รับอนุมตั จิ ากสถาบัน
เมื่อวันที1่ 6 มิ.ย.59

ERM 05

ระดับความ ระดับความ
เสี่ยงก่อน เสี่ยงหลัง
การจัดการ การจัดการ
2

1

5

2

ปัญหาและอุปสรรค /
แนวทางแก้ไข
แผนการดาเนินการ
อบรมตั้งไว้ ก.พ 2559
แต่ได้ดาเนินการจัดการ
อบรมเมื่อ 23-24 พ.ค.
2559

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ/
E-mail/เบอร์
โทรศัพท์

บริหารความเสี่ยง
ต่อในปีงบประมาณ
พ.ศ.2560 หรือไม่

นางใจทิพย์ จันทร ไม่ใช่
โชติ ส่วน
บริหารงานทั่วไป /
kcjaitip@kmitl.ac.
th /3177

คณบดี/
โปรดเลือก
ผู้อานวยการส่วน/
งานแผนงาน/งาน
การเงิน

หน่วยงาน

คณะ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ขั้นตอน

การจัดการเพื่อ
ลดความเสี่ยง
ด้านการบริหาร
หลักสูตร

วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
การจัดการศึกษา

ความเสี่ยง

ด้านการ
ปฏิบตั งิ าน

ความเสี่ยง (รายละเอียด)

ผลการดาเนินงานการบริหาร
หลักสูตรไม่เป็นไปตามกรอบ
คุณวุฒิการศึกษา

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
รอบระยะเวลา 12 เดือน ประจาปีงบประมาณ 2559 (1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559)
ผลการ
การ
ดาเนินการ ผลการดาเนินการและระยะเวลา ระดับความ ระดับความ
ปัจจัยเสี่ยง
กิจกรรมควบคุม
ประเมินผล
และ
ดาเนินการ (รายละเอียดการ
เสี่ยงก่อน เสี่ยงหลัง
การควบคุม ระยะเวลา
ดาเนินการ)
การจัดการ การจัดการ
ดาเนินการ
1.การรวบรวมการส่งม.ค.อ. 1.หาแนวทางพัฒนาระบบเพื่อ / : ได้ผล
ดาเนินการ 1.การควบคุมด้วยระบบโปรแกรม
5
2
ไม่ครบตามกาหนดเวลา
linkหรือเชื่อมโยงให้อาจารย์ ตามที่
แล้วเสร็จ
การส่งม.ค.อ.ของสถาบันฯ
2.การประชุม
เข้าถึงระบบส่วนกลางได้ง่าย คาดหมาย
2.จัดทาปฏิทนิ การศึกษาสาหรับ
คณะกรรมการบริหาร
ขึ้น
อาจารย์
หลักสูตรไม่ครบองค์
2.สร้างกระบวนการกระตุ้น/
3.กาหนดติดตามงานเป็นระยะใน
ประชุม3.คณาจารย์ไม่ได้ ย้าเตือน/ติดตาม
google Calendaผ่านEmail
รับการพัฒนาครบตาม
คณะกรรมการในการประชุม
Grp-Lecture
เกณฑ์ที่กาหนด
3.กลยุทธ์เสริมสร้างความเข้าใจ
เพิ่มพูนความรู้ดว้ ยโครงการอบรม
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3
โครงการ ได้แก่ โครงการอบรมเรื่อง
การเสริมสร้างความรู้ทกั ษะด้านการ
ประกันคุณภาพเมื่อวันที่25ก.ค.59 2.
โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเพิ่มพูน
ทักษะในการเขียนผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังเมื่อวันที2่ 1ก.ค.59 และ
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการ
เรียนการสอนแบบเชิงรุกเมื่อวันที2่ 1
มิ.ย.59 โดยรวมมีผลประเมินในการ
นาความรู้ไปประยุกต์ใช้ เช่น
กระบวนการเขียน/จัดทาม.ค.อ.และ
การเรียนการสอน โดยรวมมีผล
ประเมินในระดับ75%-ขึ้นไป
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ปัญหาและอุปสรรค /
แนวทางแก้ไข
จานวนบุคลากรต่อการ
เพิ่มพูนความรู้ทกั ษะ
ดังกล่าวยังน้อยกว่า
เป้าหมาย

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ/
E-mail/เบอร์
โทรศัพท์

บริหารความเสี่ยง
ต่อในปีงบประมาณ
พ.ศ.2560 หรือไม่

รองคณบดีฝ่าย
โปรดเลือก
วิชาการ/งาน
บริการการศึกษา/
คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร

หน่วยงาน

คณะ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ขั้นตอน

วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง

ความเสี่ยง (รายละเอียด)

การจัดการกากับ เพื่อลดความเสี่ยงด้านการเกิด ด้าน
ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและ
ดูแลความ
เพลิงไหม้
สิ่งแวดล้อม ทรัพย์สิน
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
รอบระยะเวลา 12 เดือน ประจาปีงบประมาณ 2559 (1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559)
ผลการ
การ
ดาเนินการ ผลการดาเนินการและระยะเวลา
ปัจจัยเสี่ยง
กิจกรรมควบคุม
ประเมินผล
และ
ดาเนินการ (รายละเอียดการ
การควบคุม ระยะเวลา
ดาเนินการ)
ดาเนินการ
1.อุปกรณ์เสื่อมสภาพอาจ 1.ทาแผนป้องกันเกี่ยวกับ
O : ได้ผลแต่ ดาเนินการ .1.มีการจัดทาแผนป้องกันเกี่ยวกับ
เป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้ ระบบต่างๆเช่น
ยังไม่สมบูรณ์ แล้วเสร็จ
ระบบต่างๆ
2.อุปกรณ์ที่เสียบทิ้งไว้บน 1.ทดสอบเครื่องมือ/อุปกรณ์
2.การบารุงรักษาระบบไฟฟ้าแรงสูง/
โต๊ะทางาน/ห้อง
อย่างสม่าเสมอ
แรงต่าโดยดาเนินการจ้างเหมา.ซีทู
คอมพิวเตอร์หอ้ งเรียนและ 2.สารวจอุปกรณ์/เครื่องมือที่
เพาเวอร์เซอร์วิสเป็นผู้ดแู ลประจาปี
ที่อื่นๆเสี่ยงต่อไฟฟ้าลัดวงจร คาดว่าชารุดในห้องต่างๆ
พร้อมรายงานการตรวจเช็คและ
3.บารุงรักษาระบบแจ้งเตือน
รายงานผลเมื่อวันที2่ 0 ส.ค.59
ภัย
3.การบารุงรักษาระบบลิฟต์โดย
4.เพิ่มช่องทาง/ซักซ้อมความ
บริษทั รับเหมา ECG จากัด ทาการ
เข้าใจผู้เกี่ยวข้อง/นักศึกษา
ตรวจเช็คเดือนละครั้ง
5.ซ้อมหนีไฟ
4.ทดสอบการทางานเครื่องสูบน้า
ดับเพลิง/เครื่องกาหนดไฟฟ้าเดือน
ละครั้ง
5.เจ้าหน้าที่ปฏิบตั กิ ารเติมน้ายา
เชื้อเพลิงระบบช่วงเดือนส.ค-ก.ย 5.
บารุงรักษาเครื่องปรับอากาศย่อย
(ล้างแอร์)โดยเจ้าหน้าที่
6.บารุงรักษาระบบบาบัดน้าเสีย
(เม.ย-ก.ค)โดยการจ้างเอกชน
7.ทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า-เครื่องเสียง
โดยเจ้าหน้าที่
8.ช่องทางการแจ้งเตือนหรือแจ้ง
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปิดระบบ
ไฟฟ้าเครื่องมืออิเล้กทรอนิกส์ตา่ งๆ
กรณีมวี ันหยุดติดต่อกันหลายวัน
ภายในผ่านระบบemail
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ระดับความ ระดับความ
เสี่ยงก่อน เสี่ยงหลัง
การจัดการ การจัดการ
5

3

ปัญหาและอุปสรรค /
แนวทางแก้ไข
บางกิจกรรมต้องรอ
งบประมาณ

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ/
E-mail/เบอร์
โทรศัพท์

บริหารความเสี่ยง
ต่อในปีงบประมาณ
พ.ศ.2560 หรือไม่

รองคณบดีฝ่าย
ใช่
อาคาร/งานอาคาร
สถานที่

หน่วยงาน

ขั้นตอน

วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง

คณะ
รวบรวมศึกษา ให้ทราบถึงปัญหาและสถานะ ด้านการเงิน
วิทยาศาสตร์ ปัญหาทางด้าน ทางการเงินเพื่อให้สอดคล้อง
การเงินที่เกิดขึ้น กับการดาเนินงานของคณะ
แล้วนามา
วิเคราะห์เพื่อแก้ไข

ความเสี่ยง (รายละเอียด)

1. งบเงินรายได้มคี า่ ใช้จ่ายเพิ่ม
มากขึ้น
2.ในงบประมาณแผ่นดิน รัฐบาล
ให้การสนับสนุนงบดาเนินงาน
ลดลง (ถ่ายโอนให้สถาบันเป็นผู้
พิจารณาดาเนินการ)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
รอบระยะเวลา 12 เดือน ประจาปีงบประมาณ 2559 (1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559)
ผลการ
การ
ดาเนินการ ผลการดาเนินการและระยะเวลา
ปัจจัยเสี่ยง
กิจกรรมควบคุม
ประเมินผล
และ
ดาเนินการ (รายละเอียดการ
การควบคุม ระยะเวลา
ดาเนินการ)
ดาเนินการ
1.เงินงบรายได้ มีส่วนของ 1.วิเคราะห์ตน้ ทุนต่อหน่วย O : ได้ผลแต่ ดาเนินการ 1.ได้มกี ารดาเนินการวิเคราะห์ตน้ ทุน
ค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น เช่น เพื่อปรับอัตราค่าธรรมเนียม ยังไม่สมบูรณ์ แล้วเสร็จ
ต่อหน่วยและวิเคราะห์ภาระงาน
งบเงินเดือนบุคลากรเงิน การศึกษาให้เหมาะสม และ
บุคลากรเปรียบเทียบข้อมูลกับ
รายได้ และค่า
ใช้วางแผนทางการเงินใน
หน่วยงานอื่น ๆ เพื่อให้เป็นไปตาม
สาธารณูปโภค
อนาคต
เป้าหมายของคณะ
2.เงินงบประมาณแผ่นดิน 2.วิเคราะห์ภาระงานของ
2.ดาเนินการเปิดหลักสูตรนานาชาติ
ในส่วนงบดาเนินงานที่
บุคลากรเพื่อวางแผนกาลังคน
วท.บ.(จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม)และ
ได้รับการสนับสนุนจาก
ให้เหมาะสม
รับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อภาค1/59
รัฐบาลมีแนวโน้มลดลง
3.จัดทาหลักสูตรนานาชาติ
3.ดาเนินการโครงการประหยัด
เพื่อเพิ่มรายได้จาก
พลังงานโดยการประชาสัมพันธ์และ
ค่าธรรมเนียมต่อหัวของ
รณรงค์อย่างต่อเนื่อง
นักศึกษา
4.โครงการหารายได้ จากค่าเช่าที่
4.จัดทาโครงการประหยัด
ราชพัสดุ โดครงการฝึกประสบการ
พลังงาน
วิชาชีพ และบริการใช้เครื่องมือทาง
5.จัดทาโครงการเพื่อหา
วิทยาศาสตร์ของศูนย์เครื่องมือ
รายได้นอกเหนือจาก
ค่าธรรมเนียม
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ระดับความ ระดับความ
เสี่ยงก่อน เสี่ยงหลัง
การจัดการ การจัดการ
4

3

ปัญหาและอุปสรรค /
แนวทางแก้ไข

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ/
E-mail/เบอร์
โทรศัพท์

ปัญหา
รองคณบดี
1.การวิเคราะห์ตน้ ทุน หัวหน้าภาควิชา
ต่อหน่วยและการ
และ หัวหน้าศูนย์
วิเคราะห์ภาระงานของ
บุคลากรยังได้ข้อมูลไม่
สมบูรณ์ ต้องดาเนินการ
อย่างต่อเนื่อง
แนวทางแก้ไข
1. ศึกษาวิเคราะห์ตน้ ทุน
ต่อหน่วยและวิเคราะห์
ภาระงานของบุคลากร
ของหน่วยงานอื่น
ประกอบเพิ่มเติม เพื่อให้
ข้อมูลที่ได้ สามารถ
เปรียบเทียบในระยะยาว
ได้ ดังนั้นการดาเนินการ
ความเสี่ยงด้านการเงินยัง
ไม่สามารถลดความเสี่ยง
ได้

บริหารความเสี่ยง
ต่อในปีงบประมาณ
พ.ศ.2560 หรือไม่

โปรดเลือก

หน่วยงาน

ขั้นตอน

วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง

ความเสี่ยง (รายละเอียด)

คณะ
รวบรวมศึกษา เพื่อให้การปฏิบตั งิ านมี
ด้านการ
วิทยาศาสตร์ ปัญหาที่เกิดขึ้น ประสิทธิภาพและเสริมสร้าง ปฏิบตั งิ าน
ของกลุ่มงานและ ความเข้มแข็งขององค์กร
นามาวิเคราะห์
เพื่อแก้ไขปัญหา
ขั้นตอนการ
ปฏิบตั งิ าน

1.การปฏิบตั งิ านขาดความ
คล่องตัวส่งผลกระทบต่อการ
บริหารจัดการของคณะ

คณะ
รวบรวมศึกษา เพื่อให้การปฏิบตั งิ านมีโอกาส ด้าน
วิทยาศาสตร์ ปัญหาที่เกิดขึ้น สาเร็จเพิ่มขึ้น
นโยบาย/
และนาส่งสถาบัน
กฎหมาย/
ระเบียบ/
ข้อบังคับ

1.มีนโยบายแต่ไม่เอื้ออานวยต่อ
การปฏิบตั งิ าน เช่นการจัดตั้ง
หน่วยงานใหม่
2.วิธีและแนวทางการปฏิบตั งิ าน
เปลี่ยนแปลงและยากต่อการ
ปฏิบตั งิ าน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
รอบระยะเวลา 12 เดือน ประจาปีงบประมาณ 2559 (1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559)
ผลการ
การ
ดาเนินการ ผลการดาเนินการและระยะเวลา
ปัจจัยเสี่ยง
กิจกรรมควบคุม
ประเมินผล
และ
ดาเนินการ (รายละเอียดการ
การควบคุม ระยะเวลา
ดาเนินการ)
ดาเนินการ
1.ผู้บริหารคณะมีอานาจใน 1.โอนให้สถาบันพิจารณาการ x : ไม่ได้ผล ดาเนินการ 1.สถาบันยังไม่มกี ารดาเนินการ
การตัดสินใจ การบริหาร มอบอานาจให้ส่วนงาน
ตามที่
แล้วเสร็จ
พิจารณาเรื่องการมอบอานวจให้ส่วน
ภายในน้อยเกินไป ตาม
วิชาการมีอานาจในการ
คาดหมาย
งานวิชาการใหม่
คาสั่งเรื่องการมอบอานาจ บริหารจัดการเพิ่มมากขึ้น
ในการดาเนินการของส่วน
งานวิชาการ เช่นยอดเงินที
มอบอานาจให้ส่วนงาน
วิชาการบริหารจัดการ
ภายในคณะไม่เพียงพอทา
ให้งานไม่คล่องตัว และ
หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่ไม่
สิ้นสุดที่คณะต้องขออนุมตั ิ
จากสถาบัน ทาให้งานขาด
ความคล่องตัว และล่าช้า

1.การกาหนดนโยบายขาด
การมีส่วนร่วม
2.วิธีและแนวทางการ
ปฏิบตั เิ ปลี่ยนแปลงบ่อย
ยากต่อการปฏิบตั ิ

1.เสนอให้สถาบันออกกฏ
O : ได้ผลแต่ ดาเนินการ
ระเบียบในแต่ละครั้งโดยให้ ยังไม่สมบูรณ์ แล้วเสร็จ
ผู้ปฏิบตั งิ านมีส่วนร่วม
2.เสนอสถาบันเมื่อมีการ
กาหนดนโยบายที่สาคัญ และ
มีผลกระทบต่อบุคลากรส่วน
ใหญ่ควรรับฟังความคิดเห็น
ของประชาคมและผู้เกี่ยวข้อง
3.รวบรวมข้อบังคับและ
กฎระเบียบที่ทาให้การ
ปฏิบตั งิ านขาดความคล่องตัว
ส่งให้สถาบันพิจารณาแก้ไข
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1.และ2.โอนให้สถาบันเป็น
ผู้ดาเนินการแก้ไข
3. คณะรวบรวม กฏ ระเบียบ
ข้อบังคับ ที่ทาให้การปฏิบตั งิ านขาด
ความคล่องตัวและเสนอสถาบันเพื่อ
ดาเนินารแก้ไขต่อไป

ERM 05

ระดับความ ระดับความ
เสี่ยงก่อน เสี่ยงหลัง
การจัดการ การจัดการ

ปัญหาและอุปสรรค /
แนวทางแก้ไข

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ/
E-mail/เบอร์
โทรศัพท์

บริหารความเสี่ยง
ต่อในปีงบประมาณ
พ.ศ.2560 หรือไม่

4

4

ปัญหา
1.การบริหารจัดการ
ภายในคณะยังไม่
คล่องตัวและล่าช้า
โดยเฉพาะเรื่องเร่งด่วน
และเรื่องที่ตอ้ ง
ดาเนินการเชิงรุกเพื่อให้
สามารถแข่งขันกับ
หน่วยงานภายนอกได้
ต้องรอให้สถาบันอนุมตั ิ
และบางโครงการเป็น
กิจกรรมเรื่องเดียวกันแต่
ในรายละเอียดบาง
รายการต้องขออนุมตั ิ
จากอธิการไม่สิ้นสุดที่
คณะ
แนวทางแก้ไข
1.ให้สถาบันพิจารณา
เรื่องการมอบอานาจให้
ส่วนงานวิชาการ
สามารถบริหารจัดการาย
ในได้มากขึ้น

กาหนดเสร็จ
โปรดเลือก
ปีงบประมาณ
2559 ผู้รับผิดชอบ
รองคณบดี

2

2

ปัญหา
กาหนดเสร็จ
โปรดเลือก
1.การปฏิบตั งิ านยังมี
ปีงบประมาณ
ความไม่คล่องตัวและ
2559 ผู้รับผิดชอบ
ผู้เกี่ยวข้องยังไม่มสี ่วนร่วม รองคณบดี นาง
แนวทางแก้ไข
ประไพจิต ยั่งยืน
1.สถาบันควรนา กฏ
ระเบียบ ข้อบังคับ ที่มี
ปัญหามาปรับแก้ไขให้
สามารถปฏิบตั งิ านได้
คล่องตัวและรวดเร็ว
และจัดเก็บทีW
่ eb เพื่อ
ประชาสัมพันธ์และค้นหา
เพื่ออ้างอิง และควรทา
การแก้ไข กฏ ระเบียบ
ให้ทนั ต่อเหตุการณ์
ปัจจุบนั

หน่วยงาน

ขั้นตอน

วัตถุประสงค์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
รอบระยะเวลา 12 เดือน ประจาปีงบประมาณ 2559 (1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559)
ผลการ
การ
ดาเนินการ ผลการดาเนินการและระยะเวลา
ความเสี่ยง
ความเสี่ยง (รายละเอียด)
ปัจจัยเสี่ยง
กิจกรรมควบคุม
ประเมินผล
และ
ดาเนินการ (รายละเอียดการ
การควบคุม ระยะเวลา
ดาเนินการ)
ดาเนินการ
ด้านกลยุทธ์ ความไม่พร้อมด้านการแลกเปลี่ยน 1.การจัดหานักศึกษา
1. สนับสนุนค่าใช้จ่าย
/ : ได้ผล
ดาเนินการ จัดโครงการเพื่อส่งเสริมนักศึกษาที่
นักศึกษาต่างประเทศ
ฝึกงานในต่างประเทศและ บางส่วนเพื่อเป็นค่าเดินทาง ตามที่
แล้วเสร็จ
ต้องการไปฝึกงานต่างประเทศ คือ
ความไม่แน่นอนในการ
สาหรับนักศึกษาที่จะไป
คาดหมาย
โครงการเพื่อส่งเสริมนักศึกษาสูความ
ตัดสินใจของนักศึกษาใน ฝึกงานต่างประเทศ
เป็นนานาชาติ โดยทางวิทยาลัยจะ
การไปฝึกงานต่างประเทศ 2. กาหนดและสร้าง
จัดการประกวดผลงานวิชาการเพื่อ
2.ในกรณีที่มี
มาตรฐานการคัดเลือก
คัดเลือกผลงานดีเด่นและมีทนุ รางวัล
ห้องปฏิบตั กิ ารที่
นักศึกษาไปฝึกงาน
สาหรับการไปฝึกงานต่างประเทศ
ประสานงานไว้แล้ว และไม่ ต่างประเทศ
ผลการดาเนินงานนักศึกษาได้ไป
สามารถหานักศึกษาที่มี
3. จัดหาที่ปรึกษาด้านการ
ปฎิบตั กิ ารฝึกงานที่ประเทศไต้หวัน
คุณสมบัตทิ ี่ตอ้ งการได้
ฝึกงานต่างประเทศ
เป็นระยะเวลาสองเดือน และ
3.ค่าใช้จ่ายที่นกั ศึกษาต้อง
นักศึกษาได้ผ่านการฝึกงานไปด้วยดี
แบกรับ
4.ความรู้ดา้ นภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี

วิทยาลัย
การสนับสนุนให้
นวัตกรรม นักศึกษา
การผลิตขั้นสูง แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ใน
ต่างประเทศ

1. เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ความ
เป็นนานาชาติของสถาบัน ใน
การแลกเปลี่ยนนักศึกษาหรือ
นักวิจัยกับมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศ
2. เพื่อให้นกั ศึกษาได้
ประสบการณ์ในการทางาน
ต่างประเทศและเตรียมพร้อม
ในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

วิทยาลัย
การผลิตบัณฑิต
นวัตกรรม ของวิทยาลัย
การผลิตขั้นสูง นวัตกรรมการ
จัดการข้อมูล

1.เพื่อผลิตบัณฑิตให้ได้
คุณภาพตามมาตรฐาน
2.เพื่อผลิตบัณฑิตให้
สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน

สานักบริหาร จัดประชุมกับ
งานวิจัยและ ผูบ้ ริหารและ
นวัตกรรม เจ้าหน้าที่
เกี่ยวข้องเพื่อ
ชี้แจงในการ
จัดทาระบบ
สารสนเทศ

เพื่อให้สามารถจัดทารายงาน ด้านการ
และเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่ ปฏิบตั งิ าน
เกี่ยวข้อง

ด้าน
นักศึกษาระดับปริญญาตรีขาด
ภาพลักษณ์ ทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ
และชื่อเสียง

บัณฑิตไม่สามารถแข่งขัน
ในตลาดแรงงาน AEC ได้

ข้อมูลสารสนเทศยังไม่มกี ารจัดทา ขาดข้อมูลงานบริการ
เป็นระบบที่ชัดเจน ทาให้ยังไม่
วิชาการที่เชื่อมโยงกันทุก
สามารถดึงข้อมูลมาใช้ได้
งาน
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ระดับความ ระดับความ
เสี่ยงก่อน เสี่ยงหลัง
การจัดการ การจัดการ

ปัญหาและอุปสรรค /
แนวทางแก้ไข

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ/
E-mail/เบอร์
โทรศัพท์

3

1

งบประมาณมีจากัด ทา
ให้นกั ศึกษาเข้าร่วม
โครงการน้อย

1. ดร.ฉัตรพล
ภคศิริ

1. ดร.ราชศักดิ์
ไม่ใช่
ศักดานุภาพ
2. นางสาวภิณญา
พัชญ์ ตั้งพร้อมจิตต์
3.พิมพาภรณ์ มั่นภิ
ริยะกุล

1. จัดโครงการ Summer
x : ไม่ได้ผล ดาเนินการ
Camp เพื่อเพิ่มทักษะการใช้ ตามที่
แล้วเสร็จ
ภาษาอังกฤษ
คาดหมาย
2. กาหนดสอบ TOEFL,
TOEIC เพื่อให้นกั ศึกษามี
ความพร้อมมากขึ้น
3. จัดสอบ project, thesis
เป็นภาษาอังกฤษ

วิทยาลัยสนับสนุนให้นกั ศึกษาชั้นปีที่
4 เข้าร่วมโครงการอบรมการใช้
ภาษาอังกฤษสาหรับการสนทนาซึ่ง
เป็นโครงการที่จัดโดยสถาบัน โดย
วิทยาลัยได้มกี ารดาเนินการ
ประชาสัมพันธ์นกั ศึกษาตามช่อทาง
social media แต่โครงการจัดอบรม
ภาษาอังกฤษนี้ได้ถูกสถาบันยกเลิก

4

4

ระยะเวลาการ
ประชาสัมพันธ์มนี อ้ ย
และโครงการที่คาดว่าจะ
ให้นกั ศึกษาเข้าร่วมได้
ถูกยกเลิกไปก่อน

จัดประชุมทาระบบ
สารสนเทศซึ่งประกอบไป
ด้วยวิธีการดาเนินงาน
กิจกรรม ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน

จัดทาฐานข้อมูลเพื่อให้หน่วยงาน
ภายในสถาบันสามารถเข้าถึงงาน
บริการวิชาการและงานทรัพย์สินทาง
ปัญญาได้รวมถึงข้อมูลงานวิจัย

2

4

มีระบบฐานข้อมูลในการ ผู้บริหาร
เข้าถึงงานบริการ
วิชาการและงาน
ทรัพย์สินทางปัญญาแต่
ระบบยังไม่เสถียร

O : ได้ผลแต่ อยู่ระหว่าง
ยังไม่สมบูรณ์ ดาเนินการ
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บริหารความเสี่ยง
ต่อในปีงบประมาณ
พ.ศ.2560 หรือไม่

ไม่ใช่

ใช่

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
รอบระยะเวลา 12 เดือน ประจาปีงบประมาณ 2559 (1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559)
ผลการ
การ
ดาเนินการ ผลการดาเนินการและระยะเวลา
หน่วยงาน
ขั้นตอน
วัตถุประสงค์
ความเสี่ยง
ความเสี่ยง (รายละเอียด)
ปัจจัยเสี่ยง
กิจกรรมควบคุม
ประเมินผล
และ
ดาเนินการ (รายละเอียดการ
การควบคุม ระยะเวลา
ดาเนินการ)
ดาเนินการ
ส่วนบริหาร การดาเนินการ การดาเนินการระบบ
ด้านการ
ข้อมูลในระบบสารสนเทศบุคลากร ข้อมูลในระบบสารสนเทศ อยู่ระหว่างช่วงดาเนินการ
O : ได้ผลแต่ อยู่ระหว่าง ได้มกี ารดาเนินการปรับปรุงประวัติ
ทรัพยากร ระบบสารสนเทศ สารสนเทศบริหารทรัพยากร ปฏิบตั งิ าน ให้ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์
ด้านการบริหารทรัพยากร จัดทาโครงการปรับปรุง
ยังไม่สมบูรณ์ ดาเนินการ และจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบไฟล์
บุคคล
บุคลากร
บุคคลที่สามารถให้ข้อมูลได้
บุคคลยังให้ข้อมูลที่ไม่
ระบบมาตรฐานข้อมูล
EXcel ควบคู่กบั การปฏิบตั งิ านใน
อย่างถูกต้องครบถ้วน
ครบถ้วน
บุคลากร สจล.ประจาปี 2559
ระบบสารสนเทศด้านบุคลากรเป็น
ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ
ประจาอย่างต่อเนื่อง
2558 /แต่งตั้งคณะทางาน
ปรับปรุงแฟ้มประวัตบิ คุ ลากร
/ ดาเนินการจัดเก็บข้อมูลใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์
(file Excel) ควบคู่กบั การ
ปฏิบตั งิ านในระบบ
สารสนเทศด้านบุคลากร
ส่วนพัสดุ

การบริหารงาน 1.จัดซื้อจัดหาให้ตรงตาม
พัสดุให้แก่
ความต้องการของผู้งาน
สานักงาน
2.จัดซื้อจัดหาให้เป็นไปตาม
อธิการบดี,
ความต้องการและทันเวลา
วิทยาลัยและสานัก ของผู้ใช้งาน

ด้านการ
ปฏิบตั งิ าน

1.ส่งรายละเอียดพัสดุล่าช้า
1.ไม่สามารถจัดหาได้ตาม
2.กาหนดรายละเอียดพัสดุไม่ชัดเจน แผนที่กาหนด
2.ได้พสั ดุไม่ตรงกับความ
ต้องการใช้งาน

1.ให้ความรู้และกาหนด
แนวทางที่ถูกต้อง

O : ได้ผลแต่ ดาเนินการ
ยังไม่สมบูรณ์ แล้วเสร็จ
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ระดับความ ระดับความ
เสี่ยงก่อน เสี่ยงหลัง
การจัดการ การจัดการ
4

4

มีการจัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้พร้อมจัดทาคู่มอื
การปฏิบตั งิ าน เรื่องขั้นตอนการ
ตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบ
สถาบัน ในวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม
2559 ห้องประชุมชั้น7 ห้อง701

3

3

ปัญหาและอุปสรรค /
แนวทางแก้ไข
-

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ/
E-mail/เบอร์
โทรศัพท์
กันยายน 2559
รักษาการแทน
ผู้อานวยการส่วน
บริหารทรัพยากร
บุคคล

เนื่องจากคาดว่าใน
กันยายน2559/ระ ใช่
ปีงบประมาณถัดไปจะมี วิวรรณ/3156
การเปลี่ยนแปลงการ
ระเบียบพัสดุในการ
จัดซื้อจัดจ้างของ
กรมบัญชีกลางซืง
สถาบันต้องดาเนินการ
ตามพรบ.ใหม่

คณะการ
การพัฒนาแผน
บริหารและ กลยุทธ์
จัดการ

เพื่อให้ดาเนินงานคณะให้
ด้านกลยุทธ์ ขาดแผนกลยุทธ์
เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

บุคลากรไม่ทราบทิศทางที่ ดาเนินการจัดทาแผนกลยุทธ์ x : ไม่ได้ผล ดาเนินการ
แน่ชัด
ตามที่
แล้วเสร็จ
คาดหมาย ล่าช้ากว่า
กาหนด

ยังไม่มกี ารดาเนินการจัดประชุม
บุคลากรเพื่อจัดทาร่างแผนกลยุทธ์
ระหว่างเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม
2559

3

3

คณะการบริหาร
และจัดการ

คณะการ
การรับนักศึกษา
บริหารและ
จัดการ

เพื่อให้มนี กั ศึกษาเป็นไปตาม ด้านการเงิน เงินรายได้ลดลง
เป้าหมาย

มีนกั ศึกษาสมัครน้อยลง มี จัดทแผนเปิดหลักสูตรที่
การแข่งขันมาก
น่าสนใจกับกลุ่มเป้าหมาย

หลักสูตรได้ผ่านการพิจารณาจาก
สภาสถาบันฯเรียบร้อยและ
ดาเนินการรับนักศึกษาในปี
การศึกษาที่ 1/2559

3

2

คณะการบริหาร
และจัดการ

คณะการ
การปฏิบตั งิ าน
บริหารและ ติดขัดมีปญ
ั หา
จัดการ
ล่าช้ามีขั้นตอน
การทางานมาก

เพื่อให้์ปฏิบตั งิ านและ
ด้านการ
ผู้รับบริการทราบขั้นตอนและ ปฏิบตั งิ าน
กาหนดเวลาที่ชัดเจน

การทางานไม่สาเร็จตรงตามเวลาที่ 1. ผู้ปฏิบตั งิ านไม่สามารถ ์ดท
จั าแผนการปฏิบตั งิ านและ x : ไม่ได้ผล
กาหนด
กาหนดขั้นตอน และเวลา รายละเอียดงานให้ชัดเจน
ตามที่
การทางานได้ชัดเจน
คาดหมาย
2. บุคลากรสายสนับสนุนไม่
เพียงพอ

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ
ล่าช้ากว่า
กาหนด

ยังไม่มกี ารดาเนินการจัดประชุม
บุคลากรเพื่อจัดทาร่างแผนกลยุทธ์
ระหว่างเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม
2559

4

4

คณะการบริหาร
และจัดการ

คณะการ
การเตรียมการ
บริหารและ สอน
จัดการ

เพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการเตรียมการ
สอน

การไม่มปี ระสิทธิภาพการเรียน
การสอน

จัดทาแผนการเรียนการสอน O : ได้ผลแต่ ดาเนินการ
ที่ชัดเจน
ยังไม่สมบูรณ์ แล้วเสร็จ

ได้ดาเนินการรับคณาจารย์และ
เจ้าหน้าที่ใหม่เพื่อเข้ามาแบ่งภาระ
งานจึงทาให้อาจารย์มกี ารแผนการ
เรียนการสอนที่ชัดเจนขึ้น

4

2

คณะการบริหาร
และจัดการ

ด้านการ
ปฏิบตั งิ าน

อาจารย์ผู้สอนมีงานมาก
ทาให้การสอนขาด
ประสิทธิภาพ

O : ได้ผลแต่ ดาเนินการ
ยังไม่สมบูรณ์ แล้วเสร็จ
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บริหารความเสี่ยง
ต่อในปีงบประมาณ
พ.ศ.2560 หรือไม่

การไม่์มีประสิทธิภาพการค้น
ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
รอบระยะเวลา 12 เดือน ประจาปีงบประมาณ 2559 (1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559)
ผลการ
การ
ดาเนินการ ผลการดาเนินการและระยะเวลา ระดับความ ระดับความ
ปัจจัยเสี่ยง
กิจกรรมควบคุม
ประเมินผล
และ
ดาเนินการ (รายละเอียดการ
เสี่ยงก่อน เสี่ยงหลัง
การควบคุม ระยะเวลา
ดาเนินการ)
การจัดการ การจัดการ
ดาเนินการ
ระบบขัดข้องสัญญาณไม่ จัดทาระบบ Wi-Fi ให้ชัดเจน O : ได้ผลแต่ ดาเนินการ ได้มกี ารแจ้งผู้รับผิดชอบเรียบร้อยแล้ว
4
3
ทั่วถึง
ยังไม่สมบูรณ์ แล้วเสร็จ

การไม่รับรู้การสื่อสารนโยบายไม่
ทั่วถึงและไม่ชัดเจน

บุ
์คลากรไม่
ทราบนโยบาย
ที่ชัดเจน

จัดทาแผนกลยุทธ์คณะการ
บริหารและจัดการ

x : ไม่ได้ผล ดาเนินการ
ตามที่
แล้วเสร็จ
คาดหมาย ล่าช้ากว่า
กาหนด

ยังไม่มกี ารดาเนินการจัดประชุม
บุคลากรเพื่อจัดทาร่างแผนกลยุทธ์
ระหว่างเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม
2559

3

3

คณะการบริหาร
และจัดการ

คณะการ
การสร้าง
เพื่อให้คณะมีภาพลักษณ์เป็น ด้าน
สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมต่อการ นักศึกษาและบุคลากรอยู่
บริหารและ ภาพลักษณ์คณะ ที่ยอมรับของสังคม
ภาพลักษณ์ เรียนการสอนและการปฏิบตั งิ าน ในสภาพแวดล้อมที่แออัด
จัดการ
การบริหารและ
และชื่อเสียง
จัดการ

จัดทาแผนกลยุ์ทธ์คณะการ
บริหารและจัดการ

x : ไม่ได้ผล ดาเนินการ
ตามที่
แล้วเสร็จ
คาดหมาย ล่าช้ากว่า
กาหนด

ยังไม่มกี ารดาเนินการจัดประชุม
บุคลากรเพื่อจัดทาร่างแผนกลยุทธ์
ระหว่างเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม
2559

3

3

คณะการบริหาร
และจัดการ

คณะการ
สุขภาพฝ่าย
เสริมสร้างสุขภาพที่ดขี องฝ่าย ด้านสุขภาพ ความเจ็บป่วยจากการทางาน
บริหารและ สนับสนุนวิชาการ สนับสนุนวิชาการ
จัดการ

จัดทาแผนกลยุท์คณะ
ธ์
ที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
บุคลากร

x : ไม่ได้ผล ดาเนินการ
ตามที่
แล้วเสร็จ
คาดหมาย ล่าช้ากว่า
กาหนด

ยังไม่มกี ารดาเนินการจัดประชุม
บุคลากรเพื่อจัดทาร่างแผนกลยุทธ์
ระหว่างเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม
2559

4

3

คณะการบริหาร
และจัดการ

หน่วยงาน

ขั้นตอน

คณะการ
บริหารและ
จัดการ
คณะการ
บริหารและ
จัดการ

การเปิดระบบ
Wi-Fi

วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง

เพิ่มประสิทธิภาพระบบ Wi-Fi ด้านการ
ปฏิบตั งิ าน

การรัวบรวม
ทุกคนทราบถือปฏิบตั ิ
นโยบายที่สาคัญ
และครบถ้วน

ด้าน
นโยบาย/
กฎหมาย/
ระเบียบ/
ข้อบังคับ

ความเสี่ยง (รายละเอียด)

ส่วนวิเทศ
สัมพันธ์

การแลกเปลี่ยน
นักศึกษา

เพื่อรับนักศึกษาต่างชาติและ ด้านการ
ส่งนักศึกษาสจล.เข้าร่วม
ปฏิบตั งิ าน
โครงการแลกเปลี่ยนกับ
สถาบันการศึกษาต่างประเทศ

ส่วนวิเทศ
สัมพันธ์

การแลกเปลี่ยน
นักศึกษา

เพื่อลดความเสี่ยงด้าน
ด้านสุขภาพ อุบตั เิ หตุ และการเจ็บป่วยของ
สุขภาพของนักศึกษาต่างชาติ
นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
และนักศึกษาสจล.ที่เข้าร่วม
โครงการแลกเปลี่ยน

ส่วนวิเทศ
สัมพันธ์

การอบรม
หลักสูตร
ภาษาญี่ปุ่น
สานักงานโตไก

นักเรียนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น ด้าน
1.เกณฑ์การคัดเลือกผู้เรียนไม่เป็น
ที่ได้ไม่มคี ณ
ุ ภาพเท่าที่ควร
ภาพลักษณ์ มาตรฐาน ได้แก่ การสอบ
และชื่อเสียง สัมภาษณ์ทางไกล
2.บุคลากรที่ทาหน้าที่คดั กรองไม่มี
ความรอบคอบถี่ถ้วน

ปัริมาณงานมากเกินไป

จานวนนักศึกษาต่างชาติ และ
1.สถานการณ์บา้ นเมือง
นักศึกษาสจล.เข้าร่วมโครงการ
2.การสื่อสารที่ขาด
แลกเปลี่ยนน้อยกว่าเกณฑ์ที่กาหนด ประสิทธิภาพ
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ปัญหาและอุปสรรค /
แนวทางแก้ไข

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ/
E-mail/เบอร์
โทรศัพท์

บริหารความเสี่ยง
ต่อในปีงบประมาณ
พ.ศ.2560 หรือไม่

คณะการบริหาร
และจัดการ

ประชาสัมพันธ์ให้มาก และ / : ได้ผล
จัดสรรทุนให้มากขึ้นเพื่อเป็น ตามที่
การจูงใจ
คาดหมาย

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

จานวนนักศึกษาต่างชาติและ
นักศึกษาสจล. เข้าร่วมโครงการ
แลกเปลี่ยนมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา

2

1

กันยายน 2559/ ไม่ใช่
ลลิตา วิศษิ ฎอนุ
พงษ์ม เข็มทอง อา
มาตย์/
pumlalita@gmail.
com,kpkhemth@
kmitl.ac.th/
สายใน 3670

นักศึกษาประสบอุบตั เิ หตุ
และเจ็บป่วยระหว่างการ
เข้าร่วมโครงการ

1.ให้นกั เรียนที่เข้าร่วม
/ : ได้ผล
โครงการทุกคนทาประกันภัย ตามที่
2.ปฐมนิเทศชี้แจงกับนักศึกษา คาดหมาย

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

นักศึกษาประสบอุบตั เิ หตุและ
เจ็บป่วยบ้าง ได้รับการรักษาพยาบาล
โดยใช้ประกัน ทาให้ไม่เสียค่าใช้จ่าย

2

1

กันยายน 2559/ ไม่ใช่
ลลิตา วิศษิ ฎอนุ
พงษ์ม เข็มทอง อา
มาตย์/
pumlalita@gmail.
com,kpkhemth@
kmitl.ac.th/
สายใน 3670

1.คานึงถึงผลประโยชน์
ทางการเงินมากไป
2.ผู้เรียนไม่สามารถสอบ
ผ่านจนได้ไปศึกษาต่อที่
ประเทศญี่ปุ่นได้

มีเกณฑ์มาตรฐานในการ
คัดเลือกผู้เข้าเรียน

O : ได้ผลแต่ อยู่ระหว่าง
ยังไม่สมบูรณ์ ดาเนินการ

ประชุมหารือกับผู้ประสานงาน
มหาวิทยาลัยโตไกในเรื่องการตอบรับ
ผู้เข้าศึกษา และเกณฑ์การพิจารณา

2

2
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ต้องพิจารณาเกณฑ์การ ส่วนวิเทศสัมพันธ์/ ใช่
คัดเลือกผู้เข้าเรียน
สานักงานโตไก
ร่วมกันระหว่างสจล.
และมหาวิทยาลัยโตไก
ซึ่งต้องใช้เวลาในการ
พิจารณา

หน่วยงาน

ขั้นตอน

ส่วนบริหาร จัดทาแผน
ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบตั กิ าร

ส่วนการคลัง ปรับปรุงระบบ
การบริหาร
จัดการด้าน
การเงินของ
สถาบัน

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ส่วนงาน/ส่วนนา
โครงการจากแผนกลยุทธ์ไป
ตั้งงบประมาณและจัดทา
แผนปฏิบตั กิ ารประจาปีให้
ครบถ้วน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
รอบระยะเวลา 12 เดือน ประจาปีงบประมาณ 2559 (1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559)
ผลการ
การ
ดาเนินการ ผลการดาเนินการและระยะเวลา ระดับความ ระดับความ
ความเสี่ยง
ความเสี่ยง (รายละเอียด)
ปัจจัยเสี่ยง
กิจกรรมควบคุม
ประเมินผล
และ
ดาเนินการ (รายละเอียดการ
เสี่ยงก่อน เสี่ยงหลัง
การควบคุม ระยะเวลา
ดาเนินการ)
การจัดการ การจัดการ
ดาเนินการ
ด้านกลยุทธ์ ไม่มกี ารนาโครงการจากแผนกล โครงการที่อยู่ในแผนกล กาหนดแนวทางให้ทกุ ส่วน O : ได้ผลแต่ ดาเนินการ 1.กาหนดแนวทางให้ทุกส่วนงาน/ส่วน จัดทาแผน
5
5
งบประมาณให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์สถาบัน
ยุทธ์ไปตั้งงบประมาณและจัดทา ยุทธ์ไม่ได้นาไปสู่การปฏิบตั ิ งาน/ส่วนในการจัดทาแผน ยังไม่สมบูรณ์ แล้วเสร็จ
และหรือส่วนงาน โดยออกเป็นประกาศสถาบันฯ
แผนปฏิบตั งิ านของส่วนงาน/ส่วน
งบประมาณโดยต้อง
เรื่อง นโยบายและหลักเกณฑ์การจัดสรร
งบประมาณประจาปี สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
ให้ครบถ้วน
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2556 และ
สถาบันและหรือส่วนงาน

เพื่อให้การบริหารจัดการด้าน ด้านการเงิน
การเงินของสถาบันมีความ
โปร่งใสตรวจสอบได้และ
สามารถนาเงินไปลงทุนเพื่อ
สร้างผลตอบแทนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพียงพอต่อการ
ดาเนินงานด้านต่างๆ ของ
สถาบัน

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
2.ทุกส่วนงาน/ส่วน มีการจัดทาคารับรองการ
ปฏิบัตงิ าน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2559-2560 มีการกาหนดค่าเป้าหมายทีช่ ัดเจน
โดยเฉพาะส่วนงานวิชาการมีการแสดงให้เห็นถึง
จุดเน้นของแต่ละส่วนงานว่าจะมุง่ เน้นไปใน
ทิศทางใด
3.การจัดสรรงบประมาณทัง้ งบประมาณแผ่นดิน
และเงินรายได้ จะเป็นไปตามประกาศสถาบันฯ
เรื่อง นโยบายและหลักเกณฑ์การจัดสรร
งบประมาณประจาปี ฯ พ.ศ. 2556 และ(ฉบับที่
2) พ.ศ. 2559 สาหรับภาพรวมจะจัดสรร
งบประมาณให้กบั โครงการยุทธศาสตร์ที่
ตอบสนองแผนกลยุทธ์เป็นลาดับแรก โดยมีการ
นาเสนอประมาณการรายรับและรายจ่ายทัง้ 2
แหล่งเงินต่อทีป่ ระชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะกรรมการการเงิน
และสินทรัพย์ คณะอนุกรรมการสภาสถาบันเพือ่
พิจารณาด้านบริหารการเงินและสินทรัพย์ และ
สภาสถาบันพิจารณาอนุมตั ิ
4.สภาสถาบันอนุมตั ปิ ระมาณการรายรับรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทัง้
งบประมาณแผ่นดิน
และเงินรายได้ เมือ่ คราวประชุมครั้งที่ 8/2559
วันที่ 31 สิงหาคม 2559

ระบบการจัดการด้านการเงินยังไม่ 1. ขาดระบบบริหาร
เชื่อมโยงข้อมูลกัน จึงทาให้มกี าร จัดการด้านการเงินที่มี
ทางานซ้าซ้อน(การ Key ข้อมูล) ประสิทธิภาพ
ซึ่งทาให้ล่าช้ายากต่อการตรวจสอบ
และยังขาดการนาเงินไปลงทุน
เพื่อได้รับผลตอบแทนที่ดกี ว่าเดิม
และเพื่อไว้ในการดาเนินงานด้าน
ต่างๆ ของสถาบัน

ผู้บริหารสถาบันอยู่ระหว่าง O : ได้ผลแต่ อยู่ระหว่าง
การพิจารณาคัดเลือกองค์กร ยังไม่สมบูรณ์ ดาเนินการ
ที่มคี วามเชี่ยวชาญเข้ามาเป็น
ที่ปรึกษาในการวางระบบการ
จัดการเงินให้มมี าตรฐาน เพื่อ
ขจัดปัจจัยความเสี่ยงและ
ข้อผิดพลาดที่เคยเกิดขึ้น โดย
ขณะนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้ทาการตรวจสอบ รวบรวม
สะสาง และปรับลดจานวน
สมุดบัญชีธนาคารให้มคี วาม
ถูกต้อง รวมทั้งมีการ
ตรวจสอบยอดเงิน คงเหลือ
ในบัญชีแบบ Real time
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มีการปรับปรุงโครงสร้างใหม่โดย
ศึกษาแนวทางการทางานของส่วน
การคลังเดิม กับโครงสร้างใหม่

4

2

ERM 05

ปัญหาและอุปสรรค /
แนวทางแก้ไข
ปัญหาอุปสรรค
1.การจัดทาแผนกลยุทธ์ระดับ
ส่วนงาน/ส่วน ยังไม่สอดคล้อง
กับแผนกลยุทธ์ระดับสถาบัน
การกาหนดกิจกรรม/โครงการ
ของส่วนงาน/ส่วน จึงไม่สามารถ
ผลักดันให้บรรลุเป้าหมายทีว่ างไว้
ในภาพรวมทัง้ สถาบันได้
ประกอบกับการจัดสรร
งบประมาณประจาปี เพือ่ ดาเนิน
กิจกรรม/โครงการ ไม่มกี าร
วางแผนล่วงหน้า หรือมีการทา
แผนสารวจความต้องการในด้าน
งบลงทุน หรืองบดาเนินงาน ซึ่ง
จะต้องดูสถิตใิ นการเบิกจ่าย
ประกอบการตัง้ งบประมาณ
รองรับในแต่ละปี ซึ่งมีผลต่อการ
บริหารงบประมาณ ทาให้เกิด
การปรับแผน/โอนเงิน/
เปลี่ยนแปลง งบประมาณ และ
รายการ เป็นจานวนมาก การ
ดาเนินงานในภาพรวมจึงไม่
เป็นไปตามแผนค่อนข้างสูงทาให้
ไม่บรรลุเป้าตามเป้าหมายที่
กาหนดไว้ หรือผลการดาเนินงาน
ไม่สามารถตอบตัวชี้วัดได้
ตลอดจนแผนกลยุทธ์ไม่สามารถ
ขับเคลื่อนได้ ส่งผลกระทบต่อ
วิสัยทัศน์สถาบัน
2.การจัดสรรงบประมาณร้อยละ
5 สาหรับดาเนินงานตาม
โครงการในแผนยุทธศาสตร์หรือ
แผนกลยุทธ์

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ/
E-mail/เบอร์
โทรศัพท์

บริหารความเสี่ยง
ต่อในปีงบประมาณ
พ.ศ.2560 หรือไม่

เม.ย.-มิ.ย. 59
ไม่ใช่
คณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองฯ

ผู้จัดทาระบบดาเนินการ 1. ดร.อานาจ ขาว โปรดเลือก
ไม่แล้วเสร็จ
เน รองอธิการบดี
ฝ่ายการเงินและ
บัญชี 2. นางกรอง
กาญจน์ สวัสดิ์วีร
พันธ์

หน่วยงาน

ขั้นตอน

วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง

คณะครุ
การบริหารทั่วไป เพื่อให้การจัดการเรียนการ
ศาสตร์
และบริหาร
สอนเป็นไปอย่างมี
อุตสาหกรรม หลักสูตรของ
ประสิทธิภาพ
ภาควิชา/คณะ

ด้านการ
ปฏิบตั งิ าน

คณะครุ
การส่งเสริมให้ เพื่อเพิ่มจานวนบุคลากรที่มี
ศาสตร์
บุคลากรทา
ตาแหน่งทางวิชาการ
อุตสาหกรรม ผลงานเพื่อขอเข้า
สู่ตาแหน่งทาง
วิชาการ

ด้านการ
ปฏิบตั งิ าน

ความเสี่ยง (รายละเอียด)

การดาเนินงานล่าช้า และไม่มี
ประสิทธิภาพ

บุคลากรที่มตี าแหน่งทางวิชาการ
ลดลงและ/หรือคงที่

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
รอบระยะเวลา 12 เดือน ประจาปีงบประมาณ 2559 (1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559)
ผลการ
การ
ดาเนินการ ผลการดาเนินการและระยะเวลา ระดับความ ระดับความ
ปัจจัยเสี่ยง
กิจกรรมควบคุม
ประเมินผล
และ
ดาเนินการ (รายละเอียดการ
เสี่ยงก่อน เสี่ยงหลัง
การควบคุม ระยะเวลา
ดาเนินการ)
การจัดการ การจัดการ
ดาเนินการ
จานวนบุคลากรไม่เพียงพอ รับพนักงานใหม่ มี
O : ได้ผลแต่ ดาเนินการ 1.การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
5
4
ต่อการขยายงาน และการ ความสามารถตรงตามภาระ ยังไม่สมบูรณ์ แล้วเสร็จ
ภายใต้หวั ข้อ “Active learning”
จัดสรรภาระงานที่เหมาะสม งาน ส่งเสริมให้มกี ารอบรม
และหัวข้อ “Service Mind”
เพื่อพัฒนาบุคลากร
2.การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การ
จัดการความรู้ ภายใต้หวั ข้อ “แนว
ทางการให้บริการ ปัญหาการ
ให้บริการ และแนวทางแก้ไข”
3.ประชุมบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ เรื่อง “การบริหารจัดการ
ด้านการฏิบตั งิ าน”
4.ประชุมบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ ภายใต้หวั ข้อ “CHANGE
FOR OUR TOMORROW” เปลี่ยน
เพื่อพรุ่งนี้ให้ดกี ว่าของทุกคน และ
ปฏิบตั อิ ย่างไรในวิถีการเปลี่ยนแปลง
5. อบรมเชิงปฏิบตั กิ ารการใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษาเพื่อจัดการเรียนการสอน
(GOOGLE CALENDAR และ
GOOGLE FORM )
6.โครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง
“การระดมแนวทางสร้างคณะครุ
ศาสตร์อตุ สาหกรรม ครั้งที่ 2”
7. โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
พัฒนาศักยภาพผู้บริหารเพื่อ
ความสาเร็จอย่างยั่งยืนด้วยการโค้ช
เกณฑ์การขอกาหนดทาง คณะจัดโครงการให้ความรู้ใน O : ได้ผลแต่ ดาเนินการ 1.โครงการเพิ่มศักยภาพในการทา
2
1
วิชาการมีการเปลี่ยนแปลง การขอตาแหน่งทางวิชาการ ยังไม่สมบูรณ์ แล้วเสร็จ
วิจัย
คณาจารย์ไม่สนใจที่จะทา
2.การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ผลงานทางวิชาการ
จัดการความรู้ ภายใต้หวั ข้อ “การ
เนื่องจากมีภาระงานสอน
พัฒนางานประจาสู่งานวิจัย (R 2 R)”
มาก
3.โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยสู่
ความเป็นเลิศ
4.โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเข้าสู่
ตาแหน่งทางวิชาการ
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ERM 05

ปัญหาและอุปสรรค /
แนวทางแก้ไข
ปัญหาและอุปสรรค
- งบประมาณมีจากัด

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ/
E-mail/เบอร์
โทรศัพท์

บริหารความเสี่ยง
ต่อในปีงบประมาณ
พ.ศ.2560 หรือไม่

กาหนดการ 1 ปี ใช่
หัวหน้าภาค คณบดี

แนวทางแก้ไข
- วิเคราะห์และวางแผน
อัตรากาลัง
- จัดโครงการอบรมเพื่อ
พัฒนาบุคลากร

ปัญหาและอุปสรรค
- คณาจารย์มภี าระงาน
สอนมาก
แนวทางแก้ไข
- จัดโครงการให้ความรู้
ในการขอตาแหน่งทาง
วิชาการอย่างต่อเนื่อง

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

ใช่

หน่วยงาน

ขั้นตอน

คณะครุ
การบริหาร
ศาสตร์
หลักสูตรตาม
อุตสาหกรรม เกณฑ์การ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา

คณะครุ
การผลิตบัณฑิต
ศาสตร์
ระดับดับ
อุตสาหกรรม บัณฑิตศึกษา

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
รอบระยะเวลา 12 เดือน ประจาปีงบประมาณ 2559 (1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559)
ผลการ
การ
ดาเนินการ ผลการดาเนินการและระยะเวลา
วัตถุประสงค์
ความเสี่ยง
ความเสี่ยง (รายละเอียด)
ปัจจัยเสี่ยง
กิจกรรมควบคุม
ประเมินผล
และ
ดาเนินการ (รายละเอียดการ
การควบคุม ระยะเวลา
ดาเนินการ)
ดาเนินการ
เพื่อให้บคุ ลากรมีความรู้ความ ด้านการ
บุคลากรไม่เข้าใจในกระบวนการ กระบวนการบริหาร
มอบหมายหน้าที่ทา มคอ.
O : ได้ผลแต่ ดาเนินการ 1.โครงการพัฒนาความรู้ในการ
เข้าใจเกี่ยวกับการจัดทา มคอ. ปฏิบตั งิ าน จัดทา มคอ. ที่ถูกต้องตามเกณฑ์ หลักสูตรตามเกณฑ์การ
ทวนสอบ มคอ. ทวนสอบ
ยังไม่สมบูรณ์ แล้วเสร็จ
ประกันคุณภาพการศึกษา เรื่อง
การประกันคุณภาพ เช่น การทวน ประกันคุณภาพการศึกษา ผลสัมฤทธิร์ ายวิขา
“ถอดบทเรียนการดาเนินงานประกัน
สอบผลสัมฤทธิ์
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร”
2. โครงการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้
ในการประกันคุณภาพการศึกษา
สาหรับกรรมการประกันคุณภาพ
ภายใต้หวั ข้อ "แนวทางพัฒนาการ
เขียน SAR ระดับหลักสูตร"
3.การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
จัดการความรู้ ภายใต้หวั ข้อ “ตัวบ่งชี้
และเกณฑ์การประกันคุณภาพ
หลักสูตร AUN-QA และแนวทางการ
จัดทารายงานการประเมินตนเอง”

เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นตาม
แผนที่กาหนด

ด้านกลยุทธ์ จานวนนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาต่ากว่าจานวนที่
กาหนดไว้ในแผน

จานวนนักศึกษาที่รับเข้าไม่ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรไปสู่ O : ได้ผลแต่ ดาเนินการ
เป็นไปตามแผนที่กาหนด กลุ่มเป้าหมาย /สร้าง
ยังไม่สมบูรณ์ แล้วเสร็จ
แรงจูงใจในการศึกษาต่อ
ให้กบั นักศึกษาระดับปริญญา
ตรี /สร้างเครือข่ายกับ
หน่วยงานภายนอก/พัฒนา
หรือปรับปรุงหลักสูตรให้ตรง
ตามความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต
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1.โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ (สควค.)
2.โครงการการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีแบบก้าวหน้า
3.ร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตรในงาน
มหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนา
วิชาชีพครู (EDUCA)
4. ร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตรในงาน
KMIDS Open House

ERM 05

ระดับความ ระดับความ
เสี่ยงก่อน เสี่ยงหลัง
การจัดการ การจัดการ
4

3

ปัญหาและอุปสรรค /
แนวทางแก้ไข

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ/
E-mail/เบอร์
โทรศัพท์

บริหารความเสี่ยง
ต่อในปีงบประมาณ
พ.ศ.2560 หรือไม่

ปัญหาและอุปสรรค
กาหนดการ 1 ปี ใช่
- ยังขาดการกระตุ้น
ผู้สอน / ผู้รอบผิด
การสร้างแรงจูงใจ แก่ ชอบหลักสูตร
บุคลากร เพื่อขับเคลื่อน
การประกันคุณภาพ
การศึกษา
แนวทางแก้ไข
- จัดโครงการพัฒนา
ความรู้ในการประกัน
คุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง

5

4

ปัญหาและอุปสรรค
- จานวนนักศึกษาที่
รับเข้ายังไม่เป็นไปตาม
แผนที่กาหนด
แนวทางแก้ไข
- ประชาสัมพันธ์
หลักสูตรไปสู่
กลุ่มเป้าหมาย
- พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและหลักสูตรการ
เรียนการสอน

กาหนดการ 1 ปี ใช่
หัวหน้าภาค คณบดี

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
รอบระยะเวลา 12 เดือน ประจาปีงบประมาณ 2559 (1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559)
ผลการ
การ
ดาเนินการ ผลการดาเนินการและระยะเวลา
หน่วยงาน
ขั้นตอน
วัตถุประสงค์
ความเสี่ยง
ความเสี่ยง (รายละเอียด)
ปัจจัยเสี่ยง
กิจกรรมควบคุม
ประเมินผล
และ
ดาเนินการ (รายละเอียดการ
การควบคุม ระยะเวลา
ดาเนินการ)
ดาเนินการ
คณะครุ
การบริหาร
เพื่อจัดทาหลักสูตรให้เป็นไป ด้านกลยุทธ์ อาจารย์ประจาหลักสูตรไม่เพียงพอ บุคลากรเกษียร หรือลาออก จัดทากรอบอัตรากาลังเพื่อ O : ได้ผลแต่ ดาเนินการ จัดทากรอบอัตรากาลังเพื่อทดแทน
ศาสตร์
อัตรากาลังในแต่ ตามเกณฑ์
และไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
ทดแทนอัตรากาลังที่เกษียร ยังไม่สมบูรณ์ แล้วเสร็จ
อัตรากาลังที่เกษียรหรือลาออก
อุตสาหกรรม ละหลักสูตรของ
หรือลาออก
ภาควิชา

ERM 05

ระดับความ ระดับความ
เสี่ยงก่อน เสี่ยงหลัง
การจัดการ การจัดการ
1

1

ปัญหาและอุปสรรค /
แนวทางแก้ไข

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ/
E-mail/เบอร์
โทรศัพท์

บริหารความเสี่ยง
ต่อในปีงบประมาณ
พ.ศ.2560 หรือไม่

ปัญหาและอุปสรรค
หัวหน้าภาค คณบดี ใช่
- อาจารย์ประจา
หลักสูตรไม่เพียงพอ และ
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่
กาหนด
แนวทางแก้ไข
- วิเคราะห์และวางแผน
อัตรากาลัง

คณะครุ
การส่งผลงานวิจัย เพื่อเพิ์มจ
่ านวนผลงานวิจัยที่ ด้านกลยุทธ์ จานวนบทความที่ตพี มิ พ์ระดับ
ศาสตร์
เพื่อการตีพมิ พ์ใน ตีพมิ พ์ในระดับนานาชาติที่
นานาชาติที่มี Impact Factor มี
อุตสาหกรรม ระดับนานาชาติ สกอ. ยอมรับให้มากขึ้น
น้อย เมื่อเทียบกับจานวน
คณาจารย์ของคณะ

คณะครุ
วิเคราะห์ดา้ น
ศาสตร์
การเงิน
อุตสาหกรรม

เพื่อให้ทราบสถานะทาง
ด้านการเงิน งบประมาณไม่เพียงพอสาหรับ
การเงินของภาควิชา คณะ ที่
การบริหารจัดการ
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์

ขาดบุคลากรช่วยตรวจ
ความถูกต้องด้าน
ภาษาอังกฤษ ทาให้
บุคลากรไม่ส่งผลงานเพื่อ
ตีพมิ พ์ระดับนานาชาติ

รายได้จากค่าธรรมเนียม
ของนักศึกษาลดลง /การ
หารายได้จากแหล่งอื่นๆ
น้อย และ ระเบียบต่างๆ
ของสถาบันฯ ไม่เอื้อต่อ
การหารายได้

จัดโครงการให้ความรู้
เกี่ยวกับการเผยแพร่
ผลงานวิจัย

เบื้องต้นบริหารจัดการตาม
กรอบงบประมาณที่มี

O : ได้ผลแต่ ดาเนินการ
ยังไม่สมบูรณ์ แล้วเสร็จ

O : ได้ผลแต่ ดาเนินการ
ยังไม่สมบูรณ์ แล้วเสร็จ

1. โครงการพัฒนาศักยภาพในการทา
วิจัยอย่างมืออาชีพ” ภายใต้หวั ข้อ
เรื่อง “เทคนิคการเขียนบทความวิจัย
ให้ได้รับการตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติที่มี impact
factor”
2. โครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง
“พัฒนาคุณภาพงานวิจัยฉบับ
ภาษาอังกฤษ เพื่อการเผยแพร่
ระดับชาติและระดับนานาชาติ
สาหรับบุคลากร”

4

บริหารจัดการตามกรอบงบประมาณ
ที่มี

4

3

ปัญหาและอุปสรรค
รองคณบดี
- ยังขาดบุคลากรช่วย
ตรวจความถูกต้องด้าน
ภาษาอังกฤษ
- ยังขาดการกระตุ้น
การสร้างแรงจูงใจ แก่
บุคลากร เพื่อส่งผลงาน
ตีพมิ พ์ระดับนานาชาติที่
มี Impact Factor
แนวทางแก้ไข
- จัดโครงการให้ความรู้
เกี่ยวกับการเผยแพร่
ผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง

3

ปัญหาและอุปสรรค
- รายได้จาก
ค่าธรรมเนียมของ
นักศึกษายังคงลดลง
แนวทางแก้ไข
- บริหารจัดการตาม
กรอบงบประมาณที่มี
- จัดโครงการเพื่อหา
รายได้ให้คณะ
- ลดการใช้พลังงาน
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ใช่

กาหยดการ 1 ปี ใช่
หัวหน้าภาค คณบดี
รองคณบดี

หน่วยงาน

ขั้นตอน

คณะครุ
การดาเนินการ
ศาสตร์
ตรวจสอบความ
อุตสาหกรรม ปลอดภัย

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
รอบระยะเวลา 12 เดือน ประจาปีงบประมาณ 2559 (1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559)
ผลการ
การ
ดาเนินการ ผลการดาเนินการและระยะเวลา
วัตถุประสงค์
ความเสี่ยง
ความเสี่ยง (รายละเอียด)
ปัจจัยเสี่ยง
กิจกรรมควบคุม
ประเมินผล
และ
ดาเนินการ (รายละเอียดการ
การควบคุม ระยะเวลา
ดาเนินการ)
ดาเนินการ
เพื่อควบคุมระบบการทางาน ด้านสุขภาพ ถ้าการทางานของเครื่องมือทั้งสอง ระบบการทางานที่ขัดข้อง มีเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรม / : ได้ผล
ดาเนินการ มีเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมทาหน้าที่
ของหม้อกาเนิดไอน้า (boiler)
ผิดปกติอาจเกิดระเบิดได้
หรือผิดปกติ
ดูแลเครื่องมือ และมีบริษทั ที่ ตามที่
แล้วเสร็จ
ดูแลเครื่องมือและมีบริษทั ที่มคี วาม
และหม้อนึ่งอัดแรงในส่วน
มีความชานาญเข้ามา
คาดหมาย
ชานาญเข้ามาตรวจสอบ ตลอดจน
ของภาควิชาครุศาสตร์เกษตร
ตรวจสอบ ตลอดจนออก
ออกใบรับรองการใช้งาน
ใบรับรองการใช้งาน

วิทยาเขต
ชุมพรเขตร
อุดมศักดิ์

ลดอัตราการพ้น
สภาพ/ลาออก
กลางคันของ
นักศึกษาวิทยา
เขตชุมพรเขตร
อุดมศักดิ์ฯ

1. เพื่อลดอัตราการพ้น
สภาพ/ลาออกกลางคันของ
นักศึกษา

ด้านการ
ปฏิบตั งิ าน

วิทยาเขต
ชุมพรเขตร
อุดมศักดิ์

ส่งเสริมให้
บุคลากรสาย
วิชาการและสาย
สนับสนุน
วิชาการทางาน
วิจัย

1.เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม ด้านการ
ให้คณาจารย์และบุคลากรทั้ง ปฏิบตั งิ าน
รุ่นใหม่และรุ่นเก่าที่ยังไม่มี
ตาแหน่งทางวิชาการเร่งทา
ผลงานเพื่อขอตาแหน่งทาง
วิชาการภายในระยะเวลาที่
ระเบียบของสถาบันกาหนด

1. นักศึกษาพ้นสภาพ/ลาออก
กลางคัน

1. คุณสมบัตนิ กั ศึกษาแรก
เข้า 2. ผลการเรียน
นักศึกษาแรกเข้า 3. การ
จัดการเรียนการสอน

1.กาหนดคุณสมบัตกิ ารรับ O : ได้ผลแต่ อยู่ระหว่าง
นักศึกษาให้ตรงตามสาขาที่จะ ยังไม่สมบูรณ์ ดาเนินการ
เรียน
2. วิธีการคัดเลือกที่มี
ประสิทธิภาพ
3. จัดสอนเสริม,กิจกรรมเพิ่ม
ความรู้ทางวิชาการใน
เนื้อหาวิชาให้อย่างต่อเนื่อง
4. เตรียมความพร้อมให้
นักศึกษาแรกเข้าในด้าน
วิชาการ
5. จัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ
6. จัดทาสื่อการสอนเนื้อหา
รายวิชาให้นกั ศึกษาสามารถ
ค้นคว้า/ทบทวนได้สะดวกโดย
เผยแพร่ทางwebsite หรือ
ให้บริการยืม

1. การขอตาแหน่งทางวิชาการ
2. การเข้าสู่ตาแหน่งชานาญการ

1. ภาระงานสอนและภาระ
งานด้านอื่นมากเกินไป
2. ขาดอาจารย์รุ่นพี่ที่จะ
มาคอยให้คาแนะนาในการ
ขอตาแหน่งทางวิชาการ
3. ขาดประสบการณ์ใน
การนางานวิจัยตีพมิ พ์ใน
ระดับนานาชาติ

1. จัดสรรและบริหารจัดการ O : ได้ผลแต่ อยู่ระหว่าง
ภาระงานสอนและงานวิจัย ยังไม่สมบูรณ์ ดาเนินการ
ของอาจารย์ให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่สถาบันกาหนด
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อยู่ระหว่างการเพิ่มประสิทธิภาพการ
เรียนการสอน อาทิเช่น ปรับปรุง
สภาพห้องเรียน ห้องปฏิบตั กิ าร
ปรับปรุงพื้นที่สัญญาณอินเทอร์เน็ต
เพื่ออานวยความสะดวกให้กบั
นักศึกษา การเพิ่มพื้นที่แสงสว่างและ
ความปลอดภัยให้กบั นักศึกษา (แล้ว
เสร็จ ก.ย. 59)

ERM 05

ระดับความ ระดับความ
เสี่ยงก่อน เสี่ยงหลัง
การจัดการ การจัดการ
2

1

5

4

5

4

ปัญหาและอุปสรรค /
แนวทางแก้ไข

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ/
E-mail/เบอร์
โทรศัพท์
รศ.ดร.จินตนา
บุนนาค

อยู่ระหว่างการใช้
งบประมาณในการ
ปรับปรุงพื้นที่

บริหารความเสี่ยง
ต่อในปีงบประมาณ
พ.ศ.2560 หรือไม่

ไม่ใช่

ผู้ช่วยอธิการบดี ใช่
ฝ่ายวิชาการ ผศ.
เทียมพบ
ก้านเหลือง /
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรบุคล
ผศ.ดร.ชณทัต บุญ
รัตนกิตติภมู ิ /
งานบริหาร
ทรัพยากรบุคล /
งานทะเบียนและ
ประมวลผล

ผู้ช่วยอธิการบดี ใช่
ฝ่ายวิชาการ ผศ.
เทียมพบ
ก้านเหลือง /
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรบุคล
ผศ.ดร.ชณทัต บุญ
รัตนกิตติภมู ิ /
งานบริหารการวิจัย
/ งานบริหาร
ทรัพยากรบุคล

หน่วยงาน

ขั้นตอน

วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง

ความเสี่ยง (รายละเอียด)

วิทยาเขต
ชุมพรเขตร
อุดมศักดิ์

สร้างและพัฒนา
หลักสูตร
โครงการบริการ
วิชาการ ที่ตรง
ตามความ
ต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย

1.เพื่อให้ได้หลักสูตรโครงการ ด้านกลยุทธ์
บริการวิชาการ ที่ได้มาตรฐาน
ทันสมัย สามารถตอบสนอง
ความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายและนาไปใช้
ประโยชน์ได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์

1. ไม่นาข้อมูลจากการสารวจมา
วิเคราะห์และประเมินความ
ต้องการของการจัดโครงการ
บริการวิชาการ

วิทยาเขต
ชุมพรเขตร
อุดมศักดิ์

สร้างรายวิชาเพื่อ
บูรณาการการ
เรียนการสอนกับ
ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิ่น

1. เปิดการสอนรายวิชา
ศึกษาทั่วไปเกี่ยวกับวิชาภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
2. เพิ่มรายวิชาที่เป็นภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
3. สร้างความภาคภูมใิ จ
ศักดิ์ศรีและเกียรติภมู ติ อ่
ชุมชนและจังหวัดชุมพร

1. ไม่มกี ารบูรณาการการเรียนการ
สอนและกิจกรรมให้แก่นกั ศึกษา
บุคลากรของสถาบัน และชุมชน
โดยรอบวิทยาเขตชุมพรฯ

ด้านชุมชน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
รอบระยะเวลา 12 เดือน ประจาปีงบประมาณ 2559 (1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559)
ผลการ
การ
ดาเนินการ ผลการดาเนินการและระยะเวลา
ปัจจัยเสี่ยง
กิจกรรมควบคุม
ประเมินผล
และ
ดาเนินการ (รายละเอียดการ
การควบคุม ระยะเวลา
ดาเนินการ)
ดาเนินการ
1. ขาดข้อมูลความ
1. สารวจความต้องการของ O : ได้ผลแต่ ดาเนินการ
ต้องการที่แท้จริงของ
กลุ่มเป้าหมาย 2. พัฒนาและ ยังไม่สมบูรณ์ แล้วเสร็จ
กลุ่มเป้าหมาย
จัดโครงการบริการวิชาการ
2. ขาดการพัฒนาศักยภาพ ตามความถนัดของอาจารย์
ของบุคลากรเพื่อรองรับ และนักวิจัยและเป็นไปตาม
งานบริการทางด้านวิชาการ ความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย
3. จัดหาพื้นที่ประชาสัมพันธ์
ที่ชุมชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย
เพื่อจัดโครงการตอบสนอง
ความต้องการของชุมชนและ
สังคม
1. ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิ่นถูก
ละเลย ขาดการยอมรับ
และกาลังสูญหายไป 2.
ขาดความภาคภูมใิ จใน
ท้องถิ่นของตน

1. เปิดการสอนรายวิชา
ศึกษาทั่วไปเกี่ยวกับความรู้
จากภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิ่น
2. จัดกิจกรรมระหว่าง
นักศึกษา บุคลากรและ
ชาวบ้านในชุมชนเพื่อ
ถ่ายทอดความรู้จากภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นอย่างเป็น
รูปธรรม

/ : ได้ผล
ตามที่
คาดหมาย
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ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

ERM 05

ระดับความ ระดับความ
เสี่ยงก่อน เสี่ยงหลัง
การจัดการ การจัดการ

ปัญหาและอุปสรรค /
แนวทางแก้ไข

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ/
E-mail/เบอร์
โทรศัพท์

บริหารความเสี่ยง
ต่อในปีงบประมาณ
พ.ศ.2560 หรือไม่

4

3

ผู้ช่วยอธิการบดี ใช่
ฝ่ายวิชาการ ผศ.
เทียมพบ
ก้านเหลือง / งาน
บริการวิชาการแก่
สังคม / งาน
บริหารวิชาการ
และบัณฑิตศึกษา

2

1

ผู้ช่วยอธิการบดี ไม่ใช่
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและทานุ
บารุง
ศิลปวัฒนธรรม อ.
จักรพงษ์ ศรีพนม
ยม ,ผู้ช่วย
อธิการบดีฝ่าย
วิชาการ ผศ.เทียม
พบ ก้านเหลือง /
งานกิจการ
นักศึกษาและทานุ
บารุง
ศิลปวัฒนธรรม /
ประธานสาขาวิชา
หลักสูตรพื้นฐาน
ทั่วไป / งาน
บริหารวิชาการ
และบัณฑิตศึกษา

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
รอบระยะเวลา 12 เดือน ประจาปีงบประมาณ 2559 (1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559)
ผลการ
การ
ดาเนินการ ผลการดาเนินการและระยะเวลา
หน่วยงาน
ขั้นตอน
วัตถุประสงค์
ความเสี่ยง
ความเสี่ยง (รายละเอียด)
ปัจจัยเสี่ยง
กิจกรรมควบคุม
ประเมินผล
และ
ดาเนินการ (รายละเอียดการ
การควบคุม ระยะเวลา
ดาเนินการ)
ดาเนินการ
วิทยาเขต เพิ่มรายได้ในการ 1. หารายได้เพิ่มจากการจัด ด้านการเงิน 1. การชดใช้การยืมเงินคงคลังเพื่อ 1. รายรับไม่เพียงพอกับ 1. เพิ่มรายได้จากการจัด
O : ได้ผลแต่ อยู่ระหว่าง
ชุมพรเขตร บริหารจัดการ โครงการบริการวิชาการ/
มาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ รายจ่ายในการบริหาร
โครงการบริการวิชาการ
ยังไม่สมบูรณ์ ดาเนินการ
อุดมศักดิ์
ด้านการเงิน
ภาคเอกชน
วิทยาเขตชุมพรฯ 2. รายจ่าย
จัดการด้านการเงิน
2. เพิ่มศักยภาพของอาจารย์
2. สร้างศักยภาพของอาจารย์
ประจาสูงขึ้นได้แก่ เงินเดือน ค่า
/ นักวิจัยและบุคลากรใน
/ นักวิจัย และบุคลากรใน
สาธารณะ
การหารายได้เข้าวิทยาเขตฯ
การหารายได้เข้าวิทยาเขต
ส่งผลให้รายรับไม่เพียงพอกับ
3.ทาความร่วมมือ / ร่วมทุน
รายจ่ายในการบริหารจัดการด้าน
กับภาคเอกชนในการลงทุน
การเงิน
เพื่อหารายได้
4. ลดรายจ่ายประจาของ
หน่วยงานได้แก่ ใช้พลังงาน
ทดแทน,กาหนดเพดานกรอบ
วงเงินงบบุคลากร(ลดการเพิ่ม
อัตราใหม่จากเงินรายได้ )

ด้าน
นโยบาย/
กฎหมาย/
ระเบียบ/
ข้อบังคับ

1. บุคลากรไม่เข้าใจใน นโยบาย / 1. ทาให้การทางานล่าช้า
กฎหมาย / ระเบียบ / ข้อบังคับ ไม่ตรงตามกาหนด
ของสถาบัน

ผู้ช่วยอธิการบดี ใช่
ฝ่ายแผนงาน อ.
จักรพงษ์ ศรีพนม
ยม ,ผู้ช่วย
อธิการบดีฝ่าย
การเงิน ผศ.
ดร.ชณทัต บุญ
รัตนกิตติภมู ิ / งาน
การเงิน / งาน
แผนงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

4

3

ผู้ช่วยอธิการบดี ใช่
ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ผศ.ดร.ชณทัต บุญ
รัตนกิตติภมู ิ /
งานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล /
นิตกิ าร

4

3

ผู้ช่วยอธิการบดี ใช่
ฝ่ายอาคารสถานที่
ผศ.ดร.ชณทัต บุญ
รัตนกิตติภมู ิ /
คณะกรรมการ
ประจาวิทยาเขต /
งานอาคารสถานที่

4

3

จานวนหลักสูตรที่เพิ่ม ดร.นัทธพงศ์ จึงธีร ใช่
มากขึ้นในประเทศไทย พานิช
ขณะที่อตั ราการเกิดและ nj.kmitl@gmail.c
จานวนนักศึกษาป.ตรีที่ om 023298261
ลดลงอย่างต่อเนื่อง ทา
ให้เกิดการแข่งขันที่รุนแรง

วิทยาเขต
ชุมพรเขตร
อุดมศักดิ์

สร้างระบบบาบัด
น้าเสียอย่างมี
ประสิทธิภาพ
และยั่งยืน

1. สร้างระบบบาบัดน้าเสีย ด้าน
1.คุณภาพน้าทิ้งไม่เป็นไปตาม
1. เกิดผลกระทบต่อ
โดยแยกประเภทคุณภาพน้า สิ่งแวดล้อม มาตรฐานควบคุมการระบายน้าทิ้ง สิ่งแวดล้อมรอบๆวิทยาเขต
ทิ้งตามมาตรฐานควบคุมการ
ของกรมควบคุมมลพิษ
ชุมพรฯ
ระบายน้าทิ้งของกรมควบคุม
มลพิษ และมีการจัดการ
คุณภาพน้าก่อนปล่อยลงในที่
สาธารณะตามประเภท
คุณภาพน้าทิ้งในอาคารต่างๆ

1. การจัดการบาบัดน้าเสีย O : ได้ผลแต่ อยู่ระหว่าง
และขยะให้ถือเป็นสิ่งก่อสร้าง ยังไม่สมบูรณ์ ดาเนินการ
ของวิทยาเขตโดยนาเข้าหารือ
ในที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจาวิทยาเขต

วิทยาลัย
นานาชาติ

การรับนักศึกษา
แรกเข้า

เพื่อให้รับนักศึกษาแรกเข้าได้ ด้านการ
ตรงตามจานวนที่วางแผนไว้ ปฏิบตั งิ าน

เพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้
/ : ได้ผล
มากและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตามที่
ทาการศึกษาตลาดและ
คาดหมาย
ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์
ตลาดการศึกษาในปัจจุบนั
และอนาคต
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ปัญหาและอุปสรรค /
แนวทางแก้ไข

บริหารความเสี่ยง
ต่อในปีงบประมาณ
พ.ศ.2560 หรือไม่

2

นโยบาย /
1. เพื่อลดขั้นตอน ลด
กฎหมาย /
ทรัพยากรในการปฏิบตั งิ าน
ระเบียบ /
สะดวก รวดเร็ว
ข้อบังคับ ที่เป็น
อุปสรรคและไม่
เอื้อต่อการทางาน
ให้มปี ระสิทธิภาพ

1. การประชาสัมพันธ์ยังไม่
เพียงพอ
2. ลักษณะนิสัยและ
Trend ในการเลือกเรียน
ต่อของเด็กรุ่นใหม่
3.ิ อัตราการเกิดที่ลดลง
ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา

/ : ได้ผล
ตามที่
คาดหมาย

ระดับความ ระดับความ
เสี่ยงก่อน เสี่ยงหลัง
การจัดการ การจัดการ

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ/
E-mail/เบอร์
โทรศัพท์

3

วิทยาเขต
ชุมพรเขตร
อุดมศักดิ์

รับนักศึกษาไม่ได้ตามจานวนที่
วางแผนไว้

1.จัดกิจกรรมworkshop
เพื่อทราบปัญหาที่ชัดเจน
และหาแนวทางแก้ไข

ERM 05

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ทา
ให้มจี านวนนักศึกษาเพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะในหลักสูตรการจัดการโลจิ
สติกส่และซัพพลายเชน

หน่วยงาน

ขั้นตอน

วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง

ความเสี่ยง (รายละเอียด)

วิทยาลัย
นานาชาติ

การใช้จ่าย
เพื์อเพิ
่ ่มประสิทธิภาพในการ ด้านการเงิน การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไป
งบประมาณของ ใช้จ่ายงบประมาณของ
ตามแผนที่ตั้งไว้ เช่น เกิดความ
วิทยาลัย
วิทยาลัยไม่ตรงตามแผนที่ตั้งไว้
ล่าช้าในการดาเนินโครงการ

วิทยาลัย
นานาชาติ

บทบาทของความ การกาหนด positioning
เป็นวิทยาลัย
ของวิทยาลัยนานาชาติ เป็น
นานาชาติภายใน ส่วนหนึง่ ของ สจล.
สจล.

วิทยาลัย
นานาชาติ

อัคคีภยั

สานัก
การพัฒนาแผน
บริการ
กลยุทธุ์
คอมพิวเตอร์

ด้าน
นโยบาย/
กฎหมาย/
ระเบียบ/
ข้อบังคับ

ความเปลี่ยนแปลงของนโยบาย
เกี่ยวกับบทบาทของความเป็น
วิทยาลัยนานาชาติ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
รอบระยะเวลา 12 เดือน ประจาปีงบประมาณ 2559 (1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559)
ผลการ
การ
ดาเนินการ ผลการดาเนินการและระยะเวลา
ปัจจัยเสี่ยง
กิจกรรมควบคุม
ประเมินผล
และ
ดาเนินการ (รายละเอียดการ
การควบคุม ระยะเวลา
ดาเนินการ)
ดาเนินการ
1. ปัญหาจากความไม่
เพิ่มระบบการตรวจติดตาม O : ได้ผลแต่ อยู่ระหว่าง มีการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
พร้อมของผู้ดาเนิน
การใช้จ่ายงบประมาณของ ยังไม่สมบูรณ์ ดาเนินการ อย่างไรก็ดี ยังเป็นงานที่จาเป็น
โครงการและผู้ใช้
วิทยาลัย โดยเฉพาะในกรณี
จะต้องมีการปรับปรุงพัฒนาต่อไปใน
งบประมาณ
ของการดาเนินโครงการ
ทุกปีงบประมาณ
1. การปลดล๊อคและอ
นุญาตให้ทกุ คณะสามารถ
เปิดหลักสูตรนานาชาติได้
เป็นทั้งโอกาสและความ
เสี่ยงของวิทยาลัยนานาชาติ
จึงจาเป็นจะต้องมีการ
ประเมินและกาหนด
positioning ที่เหมาะสม
สาหรับวิทยาลัยฯ

ยังคงต้องมีการปรับปรุง ดร.จารุวิสข์
ใช่
ระบบอย่างต่อเนื่อง
ปราบณศักดิ์
kpjaruwi@staff.k
mitl.ac.th
023298261

วิทยาลัยนานาชาติได้ดาเนินการ
กาหนดทิศทางการดาเนินงานต่างๆ
ที่มคี วามสอดคล้องกับนโยบาย
สถาบัน และสอดรับกับการเกิดขึ้น
ของหลักสูตรนานาชาติอื่นๆ ภายใน
สถาบัน โดยเน้นที่การเป็น
ผู้สนับสนุนหากหน่วยงานหรือ
หลักสูตรเปิดใหม่ใดต้องการการ
สนับสนุนจากวิทยาลัยนานาชาติ

4

2

ดร.จารุวิสข์
ใช่
ปราบณศักดิ์
kpjaruwi@staff.k
mitl.ac.th
023298261

มีการให้ความรู้แก่นกั ศึกษาและ
บุคลากรภายในอาคาร (เฉพาะใน
ส่วนของวิทยาลัยนานาชาติ) ซึ่งใน
ปีงบประมาณต่อไป ควรจะต้องมีการ
ขยายผลไปยังอีก 2 วิทยาลัยซึ่งอยู่ใน
อาคารเดียวกัน

2

1

O : ได้ผลแต่ อยู่ระหว่าง
ยังไม่สมบูรณ์ ดาเนินการ

2

2

ผู้รับผิดชอบงาน
แผน สานักฯ

โปรดเลือก

1.จัดทาสมรรถนะผู้ปฎิบตั งิ าน O : ได้ผลแต่ อยู่ระหว่าง
ในองค์กร
ยังไม่สมบูรณ์ ดาเนินการ
2.วิเคราะห์อตั รากาลังคนเพื่อ
การสนับสนุนวางแผนพัฒนา
ผู้ปฏิบตั งิ านทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว
3.จัดทาแผนทดแทนบุคลากร

3

3

ผู้บริหารทุก
ระดับชั้นของ
สานักบริการฯ

โปรดเลือก

พยายามกาหนด positioning / : ได้ผล
ของวิทยาลัยให้เหมาะสม
ตามที่
โดยอาศัยประสบการณ์และ คาดหมาย
ความได้เปรียบทางด้าน
ทรัพยากร เพื่อพลิกความ
เสี่ยงให้เป็นโอกาสในการ
พัฒนาต่อไป

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

เพื่อให้ดาเนินงานของสานักฯ ด้านกลยุทธ์ เป็นการทาแผนกลยุทธูแ์ บบเดิมๆ 1.บุคลากรไม่ใสใจที่จะ
ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
ขาดการทากลยุทธ์เชิงรุก
แสวงหาความรู้ใหม่ๆ ใน
การจัดทาแผนกลยุทธุ์
2.ขาดการปฎิสัมพันธ์ใน
การร่วมจัดทาแผนกลยุทธ์

1.จัดให้มกี ารให้ความรู้เรื่อง
แผนกลยุทธ์กบั บุคลากร
2.ส่งเสริมให้บคุ ลากรมี
จิตสานึกร่วมในพันธกิจของ
องค์กร

ขาดบุคลากรที่มคี วามรู้ ความ
ค่าตอบแทนจากภายนอก
เชี่ยญชาญเฉพาะด้าน และ การ สูงกว่า และขาดการสร้าง
ทดแทนบุคลากรที่จะเกษียณอายุ แรงจูงใจในการทางาน

ปัญหาและอุปสรรค /
แนวทางแก้ไข

บริหารความเสี่ยง
ต่อในปีงบประมาณ
พ.ศ.2560 หรือไม่

3

1. ตรวจสอบอุปกรณ์
O : ได้ผลแต่ ดาเนินการ
ดับเพลิงและระบบดับเพลิง ยังไม่สมบูรณ์ แล้วเสร็จ
ต่างๆ อย่างสม่าเสมอ
2. จัดให้มกี ารให้ความรู้ใน
การรับมือกับสถานการณ์
รวมถึงควรจัดให้มกี ารฝึกซ้อม

ด้านการ
ปฏิบตั งิ าน

ระดับความ ระดับความ
เสี่ยงก่อน เสี่ยงหลัง
การจัดการ การจัดการ

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ/
E-mail/เบอร์
โทรศัพท์

4

ป้องกันการเกิดอัตตีภยั
ด้านสุขภาพ ความเสี่ยงจากการเกิดอัคคีภยั
1. เกิดอัคคีภยั
เตรียมพร้อม และฝึกซ้อมการ
และการรับมือกับปัญหาที่มโี อกาส
รับมือในกรณีที่เกิดอัคคีภยั
เกิดขึน

สานัก
การรักษาคนดีคน เพื่อรองรับ/ทดแทน การ
บริการ
เก่ง
ลาออกของเจ้าหน้าที่ และ
คอมพิวเตอร์
เป็นการสร้างแรงจูงใจ
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การประสานงานไปยัง
หน่วยงานภายนอก
วิทยาลัย ยังทาได้โดย
ยาก และการจัดซ้อม
การหนีไฟอย่างเป็น
รูปธรรมนั้น ต้องการ
งบประมาณ

ดร.จารุวิสข์
ใช่
ปราบณศักดิ์
kpjaruwi@staff.k
mitl.ac.th
023298261

หน่วยงาน

สานัก
ทะเบียน
และ
ประมวลผล

ขั้นตอน

วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง

การจัดเก็บ
1.เพื่อให้มกี ารจัดเก็บเอกสาร ด้านการ
เอกสารคาขอกู้ คาขอกูอ้ ย่างเป็นระบบและ ปฏิบตั งิ าน
เป็นไฟล์
ตรวจสอบได้ง่าย
อิเล็กทรอนิกส์ให้
เป็นระบบ

ความเสี่ยง (รายละเอียด)

1.เอกสารหาไม่พบ/สูญหาย
2.เจ้าหน้าที่ใช้เวลาในการค้นหา
เอกสารนาน
3.ข้อมูลผิดพลาด เช่น ผู้ Scan
ลืมบันทึกข้อมูล

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
รอบระยะเวลา 12 เดือน ประจาปีงบประมาณ 2559 (1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559)
ผลการ
การ
ดาเนินการ ผลการดาเนินการและระยะเวลา
ปัจจัยเสี่ยง
กิจกรรมควบคุม
ประเมินผล
และ
ดาเนินการ (รายละเอียดการ
การควบคุม ระยะเวลา
ดาเนินการ)
ดาเนินการ
1.1ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลไว้ใน 1. มีการวางแผนจัดขอ
O : ได้ผลแต่ อยู่ระหว่าง 1.มีการจัดจ้างนักศึกษาเพื่อสแกน
ฐานข้อมูลเพือ่ การจัดทา
งบประมาณในการจัดทา
ยังไม่สมบูรณ์ ดาเนินการ เอกสารเข้าระบบ
รายงานที่สมบูรณ์ และครบถ้วน
โครงการสแกนเอกสาร
2.1ดาเนินการแล้วเสร็จล่าช้า
กว่าที่กาหนด
2.2การจัดเก็บเอกสารไม่เป็น
ระบบยากต่อการค้นหา
2.3เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่
เพียงพอต่อการสแกนและการ
จัดเรียงเอกสาร ทาให้เกิดความ
ล่าช้าในการจัดเก็บเอกสาร
2.4ขาดการสนับสนุนด้าน
งบประมาณและทรัพยากรไม่
เพียงพอต่อการปฏิบัติงานให้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
2.5ระยะเวลาการดาเนินการไม่
สอดคล้องกับภาระงาน

2.1 ให้มกี ารเพิ่ม Server 218
(1 เครื่อง) เพื่อใช้ในการ
จัดเก็บไฟล์เอกสาร
2.2 จัดหาเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม
ในการสแกนและจัดเรียง
เอกสาร
2.3 ให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความ
รอบคอบ และตรวจสอบ
เอกสาร/ไฟล์สแกนให้ครบ
และต้องใส่ใจทุกขั้นตอน
กระบวนการทางาน

3.1เจ้าหน้าที่หรือผู้รับผิดชอบ
ขาดความเอาใจใส่ในการบันทึก
ข้อมูลหรือขาดความรู้ความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมาย
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ระดับความ ระดับความ
เสี่ยงก่อน เสี่ยงหลัง
การจัดการ การจัดการ
5

4

ปัญหาและอุปสรรค /
แนวทางแก้ไข

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ/
E-mail/เบอร์
โทรศัพท์

บริหารความเสี่ยง
ต่อในปีงบประมาณ
พ.ศ.2560 หรือไม่

ปีงบประมาณ/งาน โปรดเลือก
การเงิน,งาน
สารสนเทศ,
เจ้าหน้าที่งาน
ทุนการศึกษา/
ผู้อานวยการสานัก
ทะเบียนฯ

หน่วยงาน

ขั้นตอน

วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง

สานัก
การดูและพัฒนา 1.เพื่อให้ระบบสารสนเทศมี ด้านกลยุทธ์
ทะเบียน
ระบบสารสนเทศ ความพร้อมใช้งานตลอดเวลา
และ
และมีความถูกต้องมากที่สุด
ประมวลผล
2.เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ
ให้รองรับภาระการทางาน
ของสานักทะเบียนและ
ประมวลผลอย่างครบวงจร

ความเสี่ยง (รายละเอียด)

1.ผู้ใช้งานไม่สามารถเข้าใช้ระบบ
สารสนเทศได้เนื่องจากระบบล่ม
2. ระบบสารสนเทศไม่สามารถ
สนับสนุนการทางานในอนาคต
3.ไม่สามารถให้บริการฐานข้อมูล
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ขั้นตอนยุ่งยาก
4.ข้อมูลที่ผู้ใช้งานได้รับมีความ
ผิดพลาด
5.ข้อมูลที่ปรากฏให้นกั ศึกษาเห็น
กับเจ้าหน้าที่ไม่ตรงกัน
6.การแก้ไขระบบสารสนเทศอาจ
ไม่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ตาม
ความต้องการของผู้ใช้งาน
7.ไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้งานได้ทนั

1.ไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้งานได้ทนั
ส่วนกิจการ สารวจจากการ เพื่อลดอุบตั เิ หตุที่จะเกิด
ด้านสุขภาพ ความปลอดภัยในการใช้
นักศึกษา
เกิดอุบตั เิ หตุของ ขึ้นกับนักศึกษาและบุคลากร
ยานพาหนะ เช่น จักรยาน
นักศึกษาและ
ของสถาบัน
จักรยานยนต์ และรถยนต์
บุคลากรของ
สถาบัน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
รอบระยะเวลา 12 เดือน ประจาปีงบประมาณ 2559 (1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559)
ผลการ
การ
ดาเนินการ ผลการดาเนินการและระยะเวลา
ปัจจัยเสี่ยง
กิจกรรมควบคุม
ประเมินผล
และ
ดาเนินการ (รายละเอียดการ
การควบคุม ระยะเวลา
ดาเนินการ)
ดาเนินการ
1.1 ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ขนึ้ ใช้เวลา 1.มีการสารองข้อมูล (Backup) อย่าง O : ได้ผลแต่ อยู่ระหว่าง 1.มีการจัดหาบุคลากรเพิ่มเติม 2
ในการค้นหาข้อมูลนาน
สม่าเสมอและทดสอบการนาข้อมูลที่
ยังไม่สมบูรณ์ ดาเนินการ ตาแหน่ง
สารองกลับมาใช้งานว่าสามารถใช้งาน
2.ปรับแก้โปรแกรมในส่วนที์ผิ่ ดพลาด
2.2 ระบบสารสนเทศมีความ
ได้หรือไม่
ผิดพลาดทางเทคนิค
2.จัดทาแผนการพัฒนาระบบ
3.มีการประชุมหารือกับส่วนงานที่
2.1ไม่สามารถแก้ไขปัญหาระบบ
สารสนเทศไม่ให้กระทบต่อฐานข้อมูล
เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา
สารสนเทศได้ทันตามความต้องการ เดิมทีไ่ ด้จดั เก็บไว้แล้วและไม่ขดั ต่อ
ร่วมกัน
ของผู้ใช้งานในปัจจุบัน
ข้อบังคับของสถาบันฯ
3.มีการจัดทาแผนการสารองและการกู้
คืนระบบเป็นเอกสารให้ละเอียดเพือ่ ให้
ผู้ดแู ลระบบสามารถมีแนวทางหรือ
วิธีการทีถ่ กู ต้องในการปฏิบัตงิ าน
4.1ข้อมูลทีน่ าเข้าในระบบ
4.จัดทาคู่มอื ปฏิบัตงิ านของผู้ดแู ล
สารสนเทศมีความผิดพลาด
ระบบสารสนเทศและอุปกรณ์ และ
4.2ข้อมูลทีร่ ับมาจากส่วนวิชาการมี ต้องมีการตรวจสอบติดตามแก้ไขปัญหา
ความผิดพลาดขาดความถูกต้องไม่ ต่าง ๆ ทีเ่ กิดจากระบบสารสนเทศ คน
ครบถ้วน
และอุปกรณ์
4.3เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบข้อมูล
5.จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้ได้
ผิดพลาด
มาตรฐานเหมาะสมกับการใช้งานและ
4.4ระบบฐานข้อมูลไม่แยกจากกัน งบประมาณ 6.มอบหมายเจ้าหน้าทีท่ ี่
แบบเบ็ดเสร็จ
รับผิดชอบตรวจสอบข้อมูลให้ถกู ต้อง
4.5มีการปรับปรุงฐานข้อมูลในช่วง ก่อนนาข้อมูลเข้าในระบบสารสนเทศ
ทีม่ กี ารเปิดใช้งานระบบสารสนเทศ 7.ให้เจ้าหน้าทีเ่ พิม่ ความละเอียด
รอบคอบในการป้อนข้อมูลและ
5.1เจ้าหน้าทีป่ ้อนข้อมูลผิดพลาด ตรวจสอบความถูกต้อง
และบุคลากรบางคนขาดทักษะใน
การปฏิบัตงิ าน
ผู้บังคับบัญชาต้องคอยกากับดูแล
5.2ผู้บริหารขาดการติดตามงานเป็น เจ้าหน้าที่ ทีร่ ับผิดชอบเป็นระยะๆ
ระยะๆ ทาให้ผู้ใช้ระดับปฏิบัตกิ าร
ละเลยการป้อนหรือปรับปรุงข้อมูล มีการจัดทาแผนการแก้ไขหากเกิด
ให้เป็นปัจจุบัน ทาให้ขอ้ มูลยังมี
ปัญหาขึน้
ความผิดพลาด
5.3ระบบสารสนเทศไม่สามารถทา 1.จัดหาและจัดจ้างบุคลากรจาก
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ระดับความ ระดับความ
เสี่ยงก่อน เสี่ยงหลัง
การจัดการ การจัดการ
5

4

2

1

ปัญหาและอุปสรรค /
แนวทางแก้ไข

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ/
E-mail/เบอร์
โทรศัพท์

บริหารความเสี่ยง
ต่อในปีงบประมาณ
พ.ศ.2560 หรือไม่

แผนระยะยาว/
โปรดเลือก
ผู้อานวยการสานัก
ทะเบียนฯ

3.1ระบบสารสนเทศมีความ
สลับซับซ้อนมากขึน้

การเดินทางมาสถาบัน การ มีการจัดโครงการรณรงค์และ O : ได้ผลแต่ ดาเนินการ
เดินทางภายในสถาบัน
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการขับขี่ ยังไม่สมบูรณ์ แล้วเสร็จ
การจัดกิจกรรมนอกสถาบัน จักรยานยนต์ให้ปลอดภัย
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ดาเนินการตลอดปีงบประมาณ 2559

นักศึกษาไม่ปฏิบตั ติ าม ระยะเวลา 1 ปี
ใช่
กฎจราจร เช่นไม่สวม นายสัญญา สุขพันธ์
หมวกกันน๊อค ขับขี่
3240
มอเตอร์ไซต์เกิน 2 คน
ขับขี่มอเตอร์ไซต์ขนาด
มึนเมา ขับขี่มอเตอร์ไซต์
ย้อนศร

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
รอบระยะเวลา 12 เดือน ประจาปีงบประมาณ 2559 (1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559)
ผลการ
การ
ดาเนินการ ผลการดาเนินการและระยะเวลา
หน่วยงาน
ขั้นตอน
วัตถุประสงค์
ความเสี่ยง
ความเสี่ยง (รายละเอียด)
ปัจจัยเสี่ยง
กิจกรรมควบคุม
ประเมินผล
และ
ดาเนินการ (รายละเอียดการ
การควบคุม ระยะเวลา
ดาเนินการ)
ดาเนินการ
คณะ
ให้มกี ารวิเคราะห์ เพื่อให้คณะรับนักศึกษา
ด้านกลยุทธ์ จานวนนักศึกษาระดับ
1. ขาดแรงจูงใจที่ทาให้
1. ให้ทนุ
/ : ได้ผล
ดาเนินการ 1. มีการเพิ่มช่องทางและปรับปรุง
อุตสาหกรรม ปัญหา และ
ระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไป
บัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษาในคณะฯ นักศึกษาเข้าศึกษาใน
2. เพิ่มช่องทางและปรับปรุง ตามที่
แล้วเสร็จ
การประชาสัมพันธ์มากขึ้น โดยส่ง
เกษตร
หาทางแก้ไขการ ตามแผนที่กาหนดไว้
ต่ากว่าแผนที่กาหนดไว้
ระดับบัณฑิตศึกษาที่คณะฯ การประชาสัมพันธ์
คาดหมาย
เอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตรไปยัง
รับเข้านักศึกษา
2. การประชาสัมพันธ์ให้ 3. ปรับปรุงหลักสูตรให้
มหาวิทยาลัย/สถานศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
คณะเป็นที่รู้จักในสังคมยัง ทันสมัยและมีความแตกต่าง
กลุ่มเป้าหมาย ลงข้อมูลหลักสูตรใน
ไม่เพียงพอ
จากสถาบันอื่น
FBของคณะซึ่งมีสมาชิกเป็น
3. หลักสูตรระดับ
นักศึกษา/ศิษย์เก่า/สถาน
บัณฑิตศึกษาไม่มคี วาม
ประกอบการที่ศษิ ย์เก่าสังกัด เป็น
แตกต่างจากสถาบันอื่น
ระยะที่กาหนดไว้ นอกจากนี้ ยัง
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่าน
Website ของคณะ/สถาบัน
2.มีการให้ทนุ การศึกษาไทย/ต่างชาติ
มีการแลกเปลี่ยน/ความร่วมมือกับผู้
เชียวชาญชาวต่างประเทศ และ
โครงการความร่วมมือในโครงการ
ต่าง ๆ มากขึ้น
3.อยู่ระหว่างการดาเนินการปรับปรุง
หลักสูตรให้ทนั สมัย เหมาะสม ตาม
ความต้องการของผู้ใช้บณ
ั ฑิต ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน TQF ในระดับ
ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา

คณะ
การส่งผล
อุตสาหกรรม งานวิจัยตีพมิ พ์ใน
เกษตร
ระดับนานาชาติมี
จานวนน้อย

เพื่อเพิ่มจานวนผลงานวิจัยที่ ด้านกลยุทธ์ จานวนบทความที่ตพี มิ พ์ระดับ
ตีพมิ พ์ในระดับนานาชาติใน
นานาชาติในฐานข้อมูลที่ได้รับการ
ฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับ
ยอมรับมีจานวนน้อย
เช่น ฐานข้อมูล ISI SCOPUS
ให้มากขึ้น

1. จานวนคณาจารย์ที่
ส่งผลงานวิจัยเพื่อตีพมิ พ์ใน
ระดับนานาชาติมนี อ้ ย
2. คุณภาพของงานวิจัยไม่
เพียงพอที่จะตีพมิ พ์ใน
ระดับนานาชาติ

1. กระตุ้นด้วยการจัด KM
O : ได้ผลแต่
เรื่อง คุณภาพของผลงานวิจัย ยังไม่สมบูรณ์
ที่เหมาะสมในการตีพมิ พ์ใน
ระดับนานาชาติ
2. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
ตรวจแก้ไขภาษาของต้นฉบับ
บทความและธรรมเนียมการ
ตีพมิ พ์
3. กาหนดให้มกี ารจัดหา
นักวิจัย (Post doc.) เพิ่มขึ้น
4. ให้อาจารย์ที่รับนักศึกษาที่
ได้รับทุน ต้องตีพมิ พ์บทความ
วิจัยในฐานข้อมูล ISI
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ดาเนินการ
แล้วเสร็จ
ล่าช้ากว่า
กาหนด

1.มีการตีพมิ พ์ผลงานวิจัยระดับ
นานาชาติ และการขออนุสิทธิบตั ร/
สิทธิบตั ร
2.นักศึกษาที่ได้รับทุนต้องตีพมิ พ์
บทความในฐานข้อมูล ISI
3. นักศึกษาได้รับรางวัลการนาเสนอ
ผลงาน และได้รับรางวัลต่าง ๆ
จานวนมาก
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ระดับความ ระดับความ
เสี่ยงก่อน เสี่ยงหลัง
การจัดการ การจัดการ

ปัญหาและอุปสรรค /
แนวทางแก้ไข

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ/
E-mail/เบอร์
โทรศัพท์

บริหารความเสี่ยง
ต่อในปีงบประมาณ
พ.ศ.2560 หรือไม่

5

3

ดร.นภัสรพี เหลือง ใช่
สกุล รองคณบดี
กากับดูแลงาน
วิชาการ
klarunee@kmitl.a
c.th โทร. 7254
ผศ.ดร. สร้อยสุดา
พรภักดีวัฒนา
ผู้ช่วยคณบดีกากับ
ดูแลงาน
ประชาสัมพันธ์
kpsoisud@kmitl.a
c.th โทร. 7251

5

3

ดร.สิทธิพงศ์ นลิ ใช่
นานนท์ รอง
คณบดีกากับดูแล
งานวิจัย
knsitthi@kmitl.ac.
th โทร. 7254

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
รอบระยะเวลา 12 เดือน ประจาปีงบประมาณ 2559 (1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559)
ผลการ
การ
ดาเนินการ ผลการดาเนินการและระยะเวลา
หน่วยงาน
ขั้นตอน
วัตถุประสงค์
ความเสี่ยง
ความเสี่ยง (รายละเอียด)
ปัจจัยเสี่ยง
กิจกรรมควบคุม
ประเมินผล
และ
ดาเนินการ (รายละเอียดการ
การควบคุม ระยะเวลา
ดาเนินการ)
ดาเนินการ
คณะ
ให้มกี ารวิเคราะห์ เพื่อให้การหารายได้จากการ ด้านการเงิน งบประมาณเงินรายได้ของคณะฯ ระเบียบข้อบังคับของ
แก้ไขระเบียบในการจัดหา โปรดเลือก โปรดเลือก อยู่ระหว่างดาเนินการศึกษาความ
อุตสาหกรรม จัดทาแผน และ ผลิตและจาน่ายผลิตภัณฑ์
มีไม่เพียงพอสาหรับการพัฒนาให้ สถาบันฯ ยังไม่เอื้อต่อการ รายได้
เป็นไปได้ ในการปรับปรุงระเบียบ
เกษตร
แนวทาง
ของคณะฯ ให้มรี ายได้มาก
บรรลุวิสัยทัศน์ของคณะฯ
ผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์
การจัดหารายได้
ปฏิบตั กิ ารหา
ขึ้นและคล่องตัวในการจัดการ
เชิงพาณิชย์
รายได้จากการ
ผลิตและจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ของ
คณะฯ

คณะ
ส่งเสริมสนับสนุน เพื่อเพิ่มจานวนบุคลากรที่มี
อุตสาหกรรม ให้บคุ ลากรทา ตาแหน่งวิชาการ
เกษตร
ผลงานวิชาการ
เพื่อขอตาแหน่ง
ทางวิชาการ

ส่วน
ให้บริการ
บารุงรักษา ยานพาหนะ
และ
ยานพาหนะ

ERM 05

ระดับความ ระดับความ
เสี่ยงก่อน เสี่ยงหลัง
การจัดการ การจัดการ
2

ดร.นภัสรพี เหลือง ใช่
สกุล รองคณบดี
กากับดูแลงาน
วิชาการ
klarunee@kmitl.a
c.th โทร. 7254
ผศ.ดร. ธงชัย พุฒ
ทองศิริ รองคณบดี
กากับดูแลงาน
บริหาร
kptongch@kmitl.
ac.th โทร, 7255
ผศ.ดร. ธงชัย พุฒ ใช่
ทองศิริ รองคณบดี
กากับดูแลงาน
ทรัพยากรบุคคล
kptongch@kmitl.
ac.th โทร, 7255

สัดส่วนจานวนคณาจารย์ที่ขอ
ตาแหน่งทางวิชาการตาม
ระยะเวลาที่เหมาะสมมีนอ้ ย

คณาจารย์ขาดแรงจูงใจใน 1. ให้คณาจารย์จัดทา
O : ได้ผลแต่ อยู่ระหว่าง
การขอตาแหน่งทางวิชาการ แผนการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิ ยังไม่สมบูรณ์ ดาเนินการ
ขาการเสนอคณะ ฯ
2. ให้บคุ ลากรทาแผนพัฒนา
ตัวเองเสนอคณะ

1.อยู่ระหว่างการดาเนินการปรับปรุง
แผนพัฒนาบุคลากร และผลักดันใน
บุคลากรจัดทาแผนพัฒนาตัวเอง
และบุคลากรจัดทาคู่มอื ปฏิบตั งิ าน
ทุกคน
2.อาจารย์มกี ารดาเนินการขอเข้าสู่
ตาแหน่งทางวิชาการตามขั้นตอน
ตามแผนที่กาหนดไว้ มีการสารวจ
การตั้งเป้าหมายสู่ตาแหน่งทาง
วิชาการ คือ ผศ.ดร.ธงชัย พุฒทองศิริ
ผศ.ดร.สร้อยสุดา พรพภักดีวัฒนา
ผศ.ดร.นภัสรพี เหลืองสกุล ผศ.ดร.
อังคณา วิภาตนาวิน

4

2

เพื่อให้การให้บริการด้าน
ด้านการ
ยานพาหนะเป็นไปด้วยความ ปฏิบตั งิ าน
เรียบร้อยปลอดภัย

ความเสี่ยงในการเกิดอุบตั เิ หตุ

1.ความเสียหายที่เกืด
ขึ้นกับยานพาหนะ
2.ความเสียหายที่เกิด
ขึ้นกับผู้รับบริการ

ซื้อประกันภัยรถยนต์ประเภทสามบวก

4

4

O : ได้ผลแต่ ดาเนินการ
ยังไม่สมบูรณ์ แล้วเสร็จ
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บริหารความเสี่ยง
ต่อในปีงบประมาณ
พ.ศ.2560 หรือไม่

4

ด้านการ
ปฏิบตั งิ าน

ซื้อประกันภัยรถยนต์
ประเภทสามบวก

ปัญหาและอุปสรรค /
แนวทางแก้ไข

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ/
E-mail/เบอร์
โทรศัพท์

ไม่สามารถทาประกันภัย ปีงบประมาณ
โปรดเลือก
ชั้นหนึ่งได้เนื่องจากติด 2559/นายเชษฐา
เรื่องระเบียบ
ศิริมยั /3322

หน่วยงาน

ขั้นตอน

วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง

ความเสี่ยง (รายละเอียด)

หลักสูตรของสถาบันไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและตาม
กรอบมาตรฐานคูณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2552 (TQF)
และข้อกาหนดอื่นๆที่สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็น
ผู้กาหนด

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
รอบระยะเวลา 12 เดือน ประจาปีงบประมาณ 2559 (1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559)
ผลการ
การ
ดาเนินการ ผลการดาเนินการและระยะเวลา ระดับความ ระดับความ
ปัจจัยเสี่ยง
กิจกรรมควบคุม
ประเมินผล
และ
ดาเนินการ (รายละเอียดการ
เสี่ยงก่อน เสี่ยงหลัง
การควบคุม ระยะเวลา
ดาเนินการ)
การจัดการ การจัดการ
ดาเนินการ
ผลการเรียนรู้ในการจัดทา 1.มีการจัดทาระบบจัดการ O : ได้ผลแต่ อยู่ระหว่าง มีการเปลี่ยนผู้ดแู ลระบบจัดการ
4
4
มคอ.3-7 ของหลักสูตรของ ข้อมูลหลักสูตรตามกรอบ
ยังไม่สมบูรณ์ ดาเนินการ ข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
สถาบันฯไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิ
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) และ
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ ระดับอุดมศึกษา (TQF)
ได้ดาเนินการปรับปรุง มคอ.3- มคอ.7
การศึกษาที่สานัก
2.สถาบันฯมีคาสั่งแต่งตั้ง
เพื่อให้ทนั รอบการปรับปรุงหลักสูตร
อุดมศึกษากาหนดไว้
คณะทางานเพื่อพัฒนาการ
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
บริหารหลักสูตรตามเกณฑ์
หลักสูตร ปี 58
มาตรฐานหลักสูตรฯและ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา(TQF)
3.จัดทาประกาศสถาบันฯ
เรื่อง หน้าที่และค่าตอบแทน
อาจารย์ผู้ดาเนินการหลักสูตร

ส่วนบริหาร ตรวจสอบข้อมูล
วิชาการ
หลักสูตรให้เป็น
ตามเกณฑ์
มาตรฐาน
หลักสูตรและ
ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
พ.ศ.2552 (TQF)
และข้อกาหนด
อื่นๆที่สานักงาน
คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
เป็นผู้กาหนด

เพื่อให้หลักสูตรทุกหลักสูตร ด้านการ
ของสถาบันเป็นไปตามเกณฑ์ ปฏิบตั งิ าน
มาตรฐานหลักสูตรและตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2552
(TQF) และข้อกาหนดอื่นๆที่
สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเป็นผู้กาหนด

วิทยาลัยนา การรับนักศึกษา
โน
เทคโนโลยี
พระจอม
เกล้า
ลาดกระบัง

เพื่อให้การรับนักศึกษาตรง
ตามเป้าหมาย ตามแผนการ
รับนักศึกษา

ด้านการเงิน รับนักศึกษาไม่ตรงตรามเป้าหมาย 1.การประชาสัมพันธ์ที่ไม่มี
ประสิทธิภาพ
2.วันรับนักศึกษาตรงกับ
สถาบันอื่น
3.นักศึกษาที่ผ่านการ
คัดเลือกสละสิทธิ์
เนื่องจากนักศึกษาได้รับ
คัดเลือกเข้าศึกษาต่อใน
สถาบันอัน ที่มชี ื่อเสียงกว่า
4.สถาบันคู่แข่งมีการเพิ่ม
จานวนการรับนักศึกษาที่
เพิ่มขึ้น - นักเรียนและ
ผู้ปกครองไม่ทราบว่าหาก
จบไปแล้ว ไม่ทราบว่าจะ
ประกอบอาชีพอะไรได้บา้ ง

1.ทาการประชาสัมพันธ์ให้ / : ได้ผล
เพิ่มมากขึ้น จัดวันรับ
ตามที่
นักศึกษาไม่ให้ตรงกับสถาบัน คาดหมาย
อื่น
2.ทาการประชาสัมพันธ์
ให้กบั นักเรียนและผู้ปกครอง
ไม่ทราบว่าหากจบไปแล้ว ไม่
ทราบว่าจะประกอบอาชีพ
อะไรได้บา้ ง

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

ได้มกี ารประชาสัมพันธ์หลักสูตร
ภายใต้โครงการการประชาสัมพันธ์
พัฒนางานวิจัย และการถ่ายทอด
องค์ความรู้ร่วมกันระหว่างวิทยาลัยฯ
และหน่วยงานภายนอก และได้รับ
ผลการรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา
2559 อยู่ในระดับร้อยละ 90

4

วิทยาลัยนา การขอทุนวิจัย
โน
เทคโนโลยี
พระจอม
เกล้า
ลาดกระบัง

เพื่อให้ได้ทนุ วิจัยจาก
หน่วยงานภายนอก

ด้านการเงิน ทุนวิจัย ลดลง

1.ทาการสารวจความ
/ : ได้ผล
ต้องการของสังคม เพื่อทาวิจัย ตามที่
เพื่อเสนอขอรับทุน
คาดหมาย
2.ทาความร่วมมือที่เข้มแข็ง
กับหน่วยงานภายนอกให้มาก
ขึ้น

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

จัดโครงการอบรมภายใต้โครงการ
พัฒนาทักษะการสอนและการวิจัยให้
มีประสิทธิภาพสูง

2

1.มีจานวนผู้ขอทุนเพิ่มมาก
ขึ้น
2.งบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรรคในด้านงานวิจัย ไม่
แน่นอน
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ปัญหาและอุปสรรค /
แนวทางแก้ไข

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ/
E-mail/เบอร์
โทรศัพท์

บริหารความเสี่ยง
ต่อในปีงบประมาณ
พ.ศ.2560 หรือไม่

ยังมีบางประเด็นใน
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ปี 58 ที่ยังไม่ชัดเจน/ได้
สอบถามไปทาง
สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

ปีการศึกษา
โปรดเลือก
2559/ส่วนบริหาร
วิชาการและวิจัย+
ส่วนงานวิชาการ/
3251,3258

2

ต้องดาเนินการจัดการ
ประชาสัมพันธ์อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้การรับ
นักศึกษาใหม่ ตรงตาม
แผนการรับตั้งไว้

30 กย.59 /น.ส. ใช่
ฐิวรรณภรณ์ ภู
แด่น /E-mail :
tiwannaporn@gm
ail.com/3142

1

ต้องดาเนินการจัด
โครงการอบรมอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้อาจารย์
นักวิจัย ดาเนินการขอ
ทุนวิจั้ยอย่างต่อเนื่อง

30 กย.59 /น.ส. ใช่
ฐิวรรณภรณ์ ภูแด่น
/E-mail :
tiwannaporn@gm
ail.com/3142

หน่วยงาน

ขั้นตอน

วัตถุประสงค์

วิทยาลัยนา ภาวะการได้งานทา เพื่อให้ภาวะการได้งานทา
โน
ของนักศึกษาเพิ่มขึ้น
เทคโนโลยี
พระจอม
เกล้า
ลาดกระบัง

ส่วนอาคาร
สถานที่

การรักษาความ
ปลอดภัย

ความเสี่ยง

ความเสี่ยง (รายละเอียด)

ด้านกลยุทธ์ ภาวะการได้งานทาของนักศึกษา
ที่จบ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
รอบระยะเวลา 12 เดือน ประจาปีงบประมาณ 2559 (1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559)
ผลการ
การ
ดาเนินการ ผลการดาเนินการและระยะเวลา
ปัจจัยเสี่ยง
กิจกรรมควบคุม
ประเมินผล
และ
ดาเนินการ (รายละเอียดการ
การควบคุม ระยะเวลา
ดาเนินการ)
ดาเนินการ
1.นักศึกษาสนใจที่จะ
ทาการประชาสัมพันธ์กบั
/ : ได้ผล
ดาเนินการ จัดโครงการเตรียมความพร้อม
ศึกษาต่อในระดับ
สถานประกอบการยังไม่
ตามที่
แล้วเสร็จ
นักศึกษาสู่สถานประกอบการและสห
บัณฑิตศึกษา
ทราบรายละเอียดของหลัก คาดหมาย
กิจศึกษา
2.สถานประกอบการยังไม่ สุตร ศาสตร์ทางด้านนาโน
ทราบรายละเอียดของหลัก เทคโนโลยี ยังไม่แพร่หลาย
สุตร
3.ศาสตร์ทางด้านนาโน
เทคโนโลยี ยังไม่แพร่หลาย

เพื่อให้บคุ ลากรของสานักงาน ด้าน
บุคลากรยังขาดความรู้ในเรื่องการ บุคลากรไม่มคี วามรู้เรื่อง จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ / : ได้ผล
อธิการบดีได้มคี วามรู้ใน
สิ่งแวดล้อม ป้องกันอัคคีภยั สาหรับอาคารสูง การป้องกันอัคคีภยั สาหรับ การป้องกันอัคคีภยั และซ้อม ตามที่
เบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกัน
อาคารสูง
หนีไฟสาหรับอาคารสูง
คาดหมาย
อัคคีภยั และความรู้เกี่ยวกับ
การใช้อปุ กรณ์ดบั เพลิงได้
อย่างถูกต้อง

สานัก
1. วิเคราะห์
หอสมุดกลาง อัตรากาลังที่
ต้องการเพิ่ม ส่วน
งานบุคคล งาน
แผน งานพัสดุ
งานอาคารสถานที่

เพื่อให้การบริหารจัดการด้าน
งานบุคคล งานแผน งานพัสดุ
งานอาคารสถานที่ ทาให้
ล่าช้า ไม่เกิดความคล่องตัวใน
การทางาน

ด้าน
นโยบาย/
กฎหมาย/
ระเบียบ/
ข้อบังคับ

สานัก
1.สรุปลาดับ
หอสมุดกลาง ความสาคัญของ
การใช้งาน
ฐานข้อมูลและ
จัดซื้อตามความ
จาเป็น
2.ดาเนินการต่อ
MA ฐานข้อมูล
ระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ
(Millennium)

เพื่อให้บริการฐานข้อมูล
ด้านการเงิน
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
(Millennium) และระบบ
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
ไม่หยุดชะงัก

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

ERM 05

ระดับความ ระดับความ
เสี่ยงก่อน เสี่ยงหลัง
การจัดการ การจัดการ

ปัญหาและอุปสรรค /
แนวทางแก้ไข

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ/
E-mail/เบอร์
โทรศัพท์

บริหารความเสี่ยง
ต่อในปีงบประมาณ
พ.ศ.2560 หรือไม่

2

1

ต้องดาเนินการจัด
โครงการอบรมอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อเป็นการ
เตรียมความพร้อมให้กบั
นักศึกษา เพื่อการเข้าสู่
สถานประกอบการ

30 กย.59 /น.ส. ไม่ใช่
ฐิวรรณภรณ์ ภูแด่น
/E-mail :
tiwannaporn@gm
ail.com/3142

ส่วนอาคารสถานที่ได้ดาเนินการจัด
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
อัคคีภยั และซ้อมหนีไฟสาหรับอาคาร
สูงเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 17
มิถุนายน 2559

3

2

ยังมีบคุ ลากรบางส่วน
ไม่ให้ความร่วมมือใน
ขั้นตอนการอพยพหนีไฟ
ลงจากอาคารไปยังจุด
รวมพลอยู่บา้ ง

30 กันยายน
ใช่
2559/
ผู้อานวยการส่วน
อาคารสถานที่
somporn.yo@kmi
tl.ac.th

การบริหารจัดการด้านงานบุคคล
งานแผน งานพัสดุ งานอาคาร
สถานที่ ล่าช้า ไม่มคี วามคล่องตัว
ในการทางาน

การบริหารจัดการด้านงาน
บุคคล งานแผน งานพัสดุ
งานอาคารสถานที่ ทาให้
ล่าช้า ไม่เกิดความคล่องตัว
ในการทางาน เนื่องจาก
ต้องใช้บริการจาก
หน่วยงานอื่น หรือจาก
ส่วนกลาง

ควรยกเลิกนโยบายรวมศูนย์ x : ไม่ได้ผล อยู่ระหว่าง
ของสานักทะเบียน สานัก
ตามที่
ดาเนินการ
บริการคอมพิวเตอร์ สานัก คาดหมาย
ส่งเสริมและบริการวิชาการ
และสานักหอสมุดกลาง

รอนโยบายจากผู้บริหาร
สถาบันฯ เรื่องการบริหาร
จัดการด้านงานแผน งานพัสดุ
งานอาคารสถานที่

2

3

ผู้อานวยการ
ใช่
สานักหอสมุดกลาง

บริการฐานข้อมูล ระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ (Millennium) และ
ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
อื่นๆ หยุดชะงัก

นักศึกษา คณาจารย์และ
บุคลากรของสถาบันไม่
สามารถใชับริการ
ฐานข้อมูลระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ (Millennium)
ในการสืบค้นและยืมคืน
หนังสือ และไม่สามารถ
สืบค้นงานวิจัยในระบบ
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
อื่นๆได้

ควรได้รับการจัดสรร
O : ได้ผลแต่ อยู่ระหว่าง
งบประมาณระบบฐานข้อมูล ยังไม่สมบูรณ์ ดาเนินการ
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
(Millennium) และระบบ
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
อย่างครบถ้วนและต่อเนื่อง
ทุกปี

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
เพื่อต่ออายุการใช้งานฐาน
ข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
(Millennium) และระบบฐาน
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ แต่
ไม่ครบตามจานวนที่สานัก
หอสมุดกลางเคยบอกรับ

3

3

ผู้อานวยการ
ใช่
สานักหอสมุดกลาง
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หน่วยงาน

ขั้นตอน

สานัก
หอสมุดกลาง

1.แต่งตัง้
คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงของสานัก
หอสมุดกลาง ประจาปี
งบประมาณ 2558
2.ส่งเอกสารแจ้งให้ส่วน
งานระบุความเสี่ยง
3.ดาเนินการสรุปข้อมูล
ความเสี่ยงจากส่วนงาน
4.ระบุความเสี่ยงเข้า
ระบบ
5.แจ้งการบริหารความ
เสี่ยงทีป่ ระชุม
คณะกรรมการสานักฯ
6.จัดทาแผนขอจัดสรร
งบประมาณประจาปี
2560

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
รอบระยะเวลา 12 เดือน ประจาปีงบประมาณ 2559 (1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559)
ผลการ
การ
ดาเนินการ ผลการดาเนินการและระยะเวลา
วัตถุประสงค์
ความเสี่ยง
ความเสี่ยง (รายละเอียด)
ปัจจัยเสี่ยง
กิจกรรมควบคุม
ประเมินผล
และ
ดาเนินการ (รายละเอียดการ
การควบคุม ระยะเวลา
ดาเนินการ)
ดาเนินการ
1.เพื่อลดและป้องกันการสูญ ด้านการ
การสูญหายของทรัพยากรสารนิเทศ อาคารสานักหอสมุดกลาง ควรได้รับการจัดสรร
x : ไม่ได้ผล อยู่ระหว่าง รอผลการพิจารณาการจัดสรร
หายของทรัพยากรสารนิเทศ ปฏิบตั งิ าน
ใหม่ (7 ชั้น) ยังไม่มรี ะบบ งบประมาณภายในปี 2560 ตามที่
ดาเนินการ งบประมาณเพื่อดาเนินการ
2. เพื่อความปลอดภัยในชีวิต
Access Control
คาดหมาย
จัดซื้อ
และทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่
System ซึ่งเป็นระบบ
และผู้มาใช้บริการทุกคน
ควบคุมการเข้าออกเป็น
ระบบที่ใช้เพื่อจากัดสิทธิ์
และเก็บข้อมูลการเข้าออก
ของบริเวณที่ตอ้ งการรักษา
ความปลอดภัย หรือ
บริเวณที่ตอ้ งการจากัด
สิทธิก์ ารเข้าออก เช่น
บริเวณสานักงาน ห้อง
เซิร์ฟเวอร์ ห้องเก็บของมี
ค่าต่างๆ เป็นต้น

คณะ
การตีพมิ พ์
เทคโนโลยีกา ผลงานวิจัยใน
รเกษตร
ระดับนานาชาติ

เพื่อให้คณาจารย์มจี านวน
ผลงานวิจัยในระดับ
นานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล
Web of Site มากขึ้น

ด้านกลยุทธ์ จานวนผลงานวิจัยในระดับ
- อาจารย์ยังขาด
นานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Web ประสบการณ์ในการตีพมิ พ์
of Site มากขึ้น
ผลงานวิจัยในระดับ
นานาชาติที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลที่สามารถอ้างอิง
ได้
- ขาดการถ่ายทอดองค์
ความรู้ในการตีพมิ พ์ผลงาน
จากอาจารย์ที่มผี ลงานวิจัย
อย่างต่อเนื่องสู่อาจารย์รุ่น
ใหม่ๆ

คณะ
การเข้าสู่
เทคโนโลยีกา ตาแหน่งทาง
รเกษตร
วิชาการ

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ ด้านการ
คณาจารย์ทั้งรุ่นใหม่และรุ่น ปฏิบตั งิ าน
เก่าที่ยังไม่มตี าแหน่งทาง
วิชาการเร่งทาผลงานเพื่อขอ
ตาแหน่งทางวิชาการภายใน
ระยะเวลาที่สถาบันกาหนด

การไม่เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
และการปรับตาแหน่งทางวิชาการ
ที่สูงขึ้นไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่
กาหนด

- อาจารย์รุ่นใหม่ขาด
ความรู้ในการขอตาแหน่ง
ทางวิชาการ
- ขาดการแนะนาจาก
อาจารย์รุ่นพี่ในการ
ดาเนินการต่างๆ เพื่อขอ
ตาแหน่งทางวิชาการ

ERM 05

ระดับความ ระดับความ
เสี่ยงก่อน เสี่ยงหลัง
การจัดการ การจัดการ
2

3

ปัญหาและอุปสรรค /
แนวทางแก้ไข

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ/
E-mail/เบอร์
โทรศัพท์

บริหารความเสี่ยง
ต่อในปีงบประมาณ
พ.ศ.2560 หรือไม่

ผู้อานวยการ
ใช่
สานักหอสมุดกลาง

1. การดาเนินการโครงการ x : ไม่ได้ผล อยู่ระหว่าง
นักวิจัยพี่เลี้ยง
ตามที่
ดาเนินการ
2. การจัดทาแผนพัฒนา
คาดหมาย
บุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุนวิชาการของ
คณะ
3. การจัดสรรงบงานวิจัยจาก
เงินรายได้ โดยการสร้าง
เกณฑ์ในการพิจารณา
4. คณะจัดทาเกณฑ์ RPA
สาหรับอาจารย์ที่มคี ะแนน
ผลงานวิจัยเพื่อรับงบ
สนับสนุนจากคณะ

คณะให้การสนับสนุนการไปตีพมิ พ์
ผลงานของอาจารย์ แต่ผลงานที่
ออกมาคณะไม่สามารถนามานับเป็น
ผลงานของคณะได้

5

5

อาจารย์ในคณะยังไม่
คณะ/ภาควิชา
สามารถตีพมิ พ์ผลงานใน ภายในเดือน
ระดับนานาชาติได้
กันยายน 2559

ใช่

1. การจัดทาแผนพัฒนา
O : ได้ผลแต่ อยู่ระหว่าง
บุคลากรสายวิชาการและ
ยังไม่สมบูรณ์ ดาเนินการ
สายสนับสนุนวิชาการของ
คณะ
2. สนับสนุนส่งเสริมอาจารย์
ที่ยังไม่มตี าแหน่งทางวิชาการ
รวมทั้งอาจารย์ใหม่ให้เร่งขอ
ตาแหน่งทางวิชาการ

คณะผลักด้นให้อาจารย์รุ่นใหม่ขอ
ตาแหน่งทางวิชาการตามระยะเวลา
ที่สถาบันกาหนด และกระตุ้นให้
อาจารย์ที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะขอ
ตาแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น เพื่อ
สามารถที่จะทดแทนตาแหน่งทาง
วิชาการของอาจารย์ที่เกษียณอายุ
ราชการไป

4

4

อาจารย์์ในคณะขาด
คณะ/ภาควิชา
ความรับผิดชอบในการ ภายในเดือน
ขอตาแหน่งทางวิชาการ กันยายน 2559
ตามเกณฑ์หรือ
ระยะเวลาที่กาหนด

ใช่
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หน่วยงาน

ขั้นตอน

วัตถุประสงค์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
รอบระยะเวลา 12 เดือน ประจาปีงบประมาณ 2559 (1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559)
ผลการ
การ
ดาเนินการ ผลการดาเนินการและระยะเวลา ระดับความ ระดับความ
ความเสี่ยง
ความเสี่ยง (รายละเอียด)
ปัจจัยเสี่ยง
กิจกรรมควบคุม
ประเมินผล
และ
ดาเนินการ (รายละเอียดการ
เสี่ยงก่อน เสี่ยงหลัง
การควบคุม ระยะเวลา
ดาเนินการ)
การจัดการ การจัดการ
ดาเนินการ
ด้าน
กระบวนการบริหารหลักสูตรตาม - ทุกหลักสูตรจะต้องมี
1. มีการดาเนินการ
O : ได้ผลแต่ ดาเนินการ คณะดาเนินการเกี่ยวกับหลักสูตรตาม
5
4
นโยบาย/ เกณฑ์การประกันคุณภาพ
อาจารย์ประจาหลักสูตร ตรวจสอบทุกหลักสูตรให้
ยังไม่สมบูรณ์ แล้วเสร็จ
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
กฎหมาย/ การศึกษา
ครบตามเกณฑ์ประกัน
เป็นไปตามเกณฑ์การประกัน
แต่ยังคงมีปญ
ั หาในการส่งเอกสาร
ระเบียบ/
คุณภาพการศึกษา
คุณภาพการศึกษา
ตามระยะเวลาที่กาหนด เนื่องจาก
ข้อบังคับ
- การปรับปรุงหลักสูตร
2. กาหนดให้ทกุ หลักสูตรส่ง
เอกสารต่างๆตามเกณฑ์คอ่ นข้างมี
ภายในระยะเวลาที่กาหนด เอกสารตามแบบฟอร์มของ
หลายแบบฟอร์มทาให้คณะได้ข้อมูล
-ทุกหลักสูตรต้องผ่าน
การประกันคุณภาพให้ครบ
ต่างๆ ไม่ครบ
เกณฑ์ของประกันคุณภาพ ทุกหลักสูตร/ทุกรายวิชา
การศึกษา

คณะ
การบริหาร
เทคโนโลยีกา หลักสูตรตาม
รเกษตร
เกณฑ์การ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา

เพื่อให้คณาจารย์มคี วามรู้
ความเข้าใจในการบริหาร
หลักสูตรตามเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษา

คณะ
การเผยแพร่กฎ
วิศวกรรมศาส ระเบียบ ข้อบังคับ
ตร์
มติ ต่าง ๆ ให้
นักศึกษาและ
บุคลากรได้
รับทราบ

เพี่อให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่
สายสนับสนุน และนักศึกษา
ได้รับทราบ กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ มติตา่ ง ๆ ที่
เกี่ยวข้องและปฏิบตั ติ ามได้
ถูกต้อง

ด้าน
นโยบาย/
กฎหมาย/
ระเบียบ/
ข้อบังคับ

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน ช่องทางการประชาสัมพันธ์
และนักศึกษา ยังไม่ทราบ หรือไม่ เผยแพร่ไม่เพียงพอ
เข้าใจในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
มติตา่ ง ๆ

คณะ
การเตรียมความ เพื่อกาหนดมาตรการในการ
วิศวกรรมศาส พร้อมในการ
ป้องกันและลดผลกระทบ
ตร์
รับมือภัยพิบตั ิ
จากอัคคีภยั

ด้านการ
ปฏิบตั งิ าน

ไฟไหม้อาคารเรียน /
ห้องปฏิบตั กิ าร

คณะ
การเตรียมความ เพื่อกาหนดมาตรการในการ
วิศวกรรมศาส พร้อมในการ
ป้องกันและลดผลกระทบ
ตร์
รับมือภัยพิบตั ิ
จากอุทกภัย

ด้านการ
ปฏิบตั งิ าน

น้าท่วมใหญ่ เช่นในปี 2554

ปัญหาและอุปสรรค /
แนวทางแก้ไข

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ/
E-mail/เบอร์
โทรศัพท์

บริหารความเสี่ยง
ต่อในปีงบประมาณ
พ.ศ.2560 หรือไม่

1. ขาดมาตรการการ
คณะ/ภาควิชา
กากับ ควบคุมการส่ง
ภายในเดือน
เอกสารตามเกณฑ์การ กันยายน 2559
ประกันคุณภาพ โดย
อาจจะกาหนดบทลงโทษ
ในการไม่ส่งเอกสารได้
ทันตามที่กาหนดไว้ 2.
ขาดความรู้ความเข้าใจ
ในกระบวนการทา
ประกันคุณภาพแบบ
CUPT QA

ไม่ใช่

ีมกี ารประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ตามช่องทางต่าง ๆ

1

1

ข้อความในระเบียบ
ข้อบังคับต่าง ๆ เป็น
ภาษาทางกฎหมาย ทา
ให้บคุ ลากรบางส่วนยัง
ไม่มคี วามเข้าใจ /สรุป
ใจความสาคัญเพื่อให้
บุคลากรเข้าใจได้ง่ายขึ้น

ก.ย. 2559 /
รองคณบดีกากับ
ดูแลและ
รับผิดชอบงาน
บริหารทรัพยากร
บุคคล

ใช่

อาคารเก่า และ/หรือ
ตรวจสอบอุปกรณ์แจ้งเตือน O : ได้ผลแต่ ดาเนินการ
อุปกรณ์ในการแจ้งเตือนไม่ ของทุกอาคารให้พร้อมใช้งาน ยังไม่สมบูรณ์ แล้วเสร็จ
มีประสิทธิภาพ

มีกาตรวจสอบอุปกรณ์การป้องกัน
อัคคีภยั ตามกาหนดเวลา

1

1

อุปกรณ์ เครื่องมือ
บางอย่างต้องเสียบ
ปลั๊กไฟไว้ตลอดเวลา /
ติดตั้งระบบตัดไฟ

ก.ย. 2559 /
รองคณบดีกากับ
ดูแลและ
รับผิดชอบงาน
อาคารสถานที่

ใช่

อยู่ในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อน้าท่วม ประสานงานกับสถาบันใน
O : ได้ผลแต่ ดาเนินการ
การดาเนินการเรื่องแผนการ ยังไม่สมบูรณ์ แล้วเสร็จ
เตรียมพร้อมและแก้ปญ
ั หา

มีการปรับปรุงทาความสะอาด ท่อ
ระบายน้า ขุดลอกบ่อน้า

1

1

ก.ย.2559 /
รองคณบดีกากับ
ดูแลและ
รับผิดชอบงาน
อาคารสถานที่

ใช่

คณะ
การเตรียมความ เพื่อกาหนดมาตรการในการ ด้านสุขภาพ โรคระบาด เช่น SARS
วิศวกรรมศาส พร้อมในการ
ป้องกันและลดผลกระทบจาก
ตร์
รับมือภัยพิบตั ิ
โรคระบาดร้ายแรง

อยู่ใกล้สนามบินซึ่งมี
ผู้โดยสารเป็นจานวนมาก

ประสานงานกับสถาบันใน
O : ได้ผลแต่ ดาเนินการ
การดาเนินการเรื่องแผนการ ยังไม่สมบูรณ์ แล้วเสร็จ
เตรียมพร้อมและแก้ปญ
ั หา

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล ตาม
ช่องทางต่าง ๆ

1

1

ก.ย. 2559 / รอง ใช่
คณบดีกากับดูแล
และรับผิดชอบ
งานอาคารสถานที่

คณะ
การเตรียมความ เพื่อกาหนดมาตรการในการ
วิศวกรรมศาส พร้อมในการ
ป้องกันและลดผลกระทบ
ตร์
รับมือภัยพิบตั ิ
จากสารพิษร้ายแรง

อยู่ใกล้ ICD และจุดเก็บตู้
คอนเทนเนอร์ ที่อาจมี
สารเคมีร้ายแรง

ประสานงานกับสถาบันใน
O : ได้ผลแต่ อยู่ระหว่าง
การดาเนินการเรื่องแผนการ ยังไม่สมบูรณ์ ดาเนินการ
เตรียมพร้อมและแก้ปญ
ั หา

2

2

ก.ย. 2559 /
รองคณบดีกากับ
ดูแลและ
รับผิดชอบงาน
อาคารสถานที่

ด้านสุขภาพ การแพร่กระจายของสารเคมีที่
เป็นพิษและอันตราย

ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ O : ได้ผลแต่ ดาเนินการ
ในหลายๆ ช่องทาง เช่นทาง ยังไม่สมบูรณ์ แล้วเสร็จ
email ของบุคลากร ทาง
website ของคณะ และทาง
e-paper
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ใช่

หน่วยงาน

ขั้นตอน

วัตถุประสงค์

คณะ
การเตรียมความ เพื่อกาหนดมาตรการในการ
วิศวกรรมศาส พร้อมในการ
ป้องกันและลดผลกระทบ
ตร์
รับมือภัยพิบตั ิ
จากการก่อการร้าย

ความเสี่ยง

ด้านการ
ปฏิบตั งิ าน

ความเสี่ยง (รายละเอียด)

ผลกระทบจากการก่อการร้าย

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
รอบระยะเวลา 12 เดือน ประจาปีงบประมาณ 2559 (1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559)
ผลการ
การ
ดาเนินการ ผลการดาเนินการและระยะเวลา
ปัจจัยเสี่ยง
กิจกรรมควบคุม
ประเมินผล
และ
ดาเนินการ (รายละเอียดการ
การควบคุม ระยะเวลา
ดาเนินการ)
ดาเนินการ
อยู่ใกล้สนามบินซึ่งมี
ประสานงานกับสถาบันใน
O : ได้ผลแต่ อยู่ระหว่าง
ผู้โดยสารชาวต่างชาติเป็น การดาเนินการเรื่องแผนการ ยังไม่สมบูรณ์ ดาเนินการ
จานวนมาก
เตรียมพร้อมและแก้ปญ
ั หา
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ระดับความ ระดับความ
เสี่ยงก่อน เสี่ยงหลัง
การจัดการ การจัดการ
2

2

ปัญหาและอุปสรรค /
แนวทางแก้ไข

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ/
E-mail/เบอร์
โทรศัพท์
ก.ย. 2559 /
รองคณบดีกากับ
ดูแลและ
รับผิดชอบงาน
อาคารสถานที่

บริหารความเสี่ยง
ต่อในปีงบประมาณ
พ.ศ.2560 หรือไม่

ใช่

