สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
รอบระยะเวลา 6 เดือน ประจาปีงบประมาณ 2559 (1 ตุลาคม 2558 - 30 มีนาคม 2559)

หน่วยงาน

ขั้นตอน

วัตถุประสงค์

ผลการ
การ
ดาเนินการ ผลการดาเนินการและระยะเวลา ระดับความ ระดับความ
ปัญหาและอุปสรรค /
ความเสี่ยง
ความเสี่ยง (รายละเอียด)
ปัจจัยเสี่ยง
กิจกรรมควบคุม
ประเมินผล
และ
ดาเนินการ (รายละเอียดการ
เสี่ยงก่อน เสี่ยงหลัง
แนวทางแก้ไข
การควบคุม ระยะเวลา
ดาเนินการ)
การจัดการ การจัดการ
ดาเนินการ
ด้านการ
การรายงานข้อมูลความเสี่ยงของ 1.บุคลากรที่รับผิดชอบด้านการ 1.ปรับปรุงแบบฟอร์มออนไลน์ใหม่โดยช่วย / : ได้ผล
ดาเนินการ การปรับปรุงแบบฟอร์มใหม่ลดความ
3
2
บุคลากรอาจต้องปรับตัว
ปฏิบตั งิ าน หน่วยงานต่างๆ ไม่ถูกต้องและไม่ บริหารความเสี่ยงยังไม่เข้าใจ
เชื่อมโยงข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงได้ทนั ที
ตามที่
แล้วเสร็จ
สับสนในการกรอกข้อมูลความเสี่ยงได้
เล็กน้อยในการเรียนรู้
เชื่อมโยงกันระหว่างแผนบริหาร กระบวนการกรอกข้อมูลความ ระหว่างแบบฟอร์มแผนการบริหารความ
คาดหมาย
เป็นอย่างดี สามารถเชื่อมโยงแผน
วิธีการกรอกแบบใหม่
ความเสี่ยงและการรายงานผลการ เสี่ยงออนไลน์
เสี่ยงและการรายงานผลการบริหารความ
บริหารความเสี่ยงกับการรายงานผล
บริหารความเสี่ยง
2.การสนับสนุนจากส่วน
เสี่ยง ช่วยลดความสับสนของผู้รายงาน และ
บริหารความเสี่ยงได้ง่ายขึ้น
ประสานงานกลางเพื่อการ
การรายงานที่ผิดพลาด(แผนทาเรื่องนึง
บริหารจัดการกลาง(ผู้รับผิดชอบ รายงานผลอีกเรื่องนึงไม่เชื่อมโยงกัน )
หลัก)ยังอาจไม่เพียงพอ
2. ในช่องของระดับความเสี่ยง และลาดับ
ความเสี่ยง ปรับให้มกี ารกรอกข้อมูลอัตโนมัติ
โดยเมื่อกรอกข้อมูลในช่อง โอกาสและ
ผลกระทบเรียบร้อยแล้ว ระบบจะคานวญ
และกรอกข้อมูลในช่องระดับและลาดับความ
เสี่ยงให้อตั โนมัติ
3. จัดทาคู่มอื การกรอกข้อมูลความเสี่ยง
ออนไลน์แบบใหม่อย่างละเอียด step by
step
4. สามารถโทรสอบถามหรือขอความ
ช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบได้ตลอด

ส่วน
ประสานงาน
เพื่อการ
บริหาร
จัดการกลาง

การปรับปรุง
ระบบกรอก
ข้อมูลความเสี่ยง
ออนไลน์

เพื่อให้การรายงานข้อมูล
ความเสี่ยงของหน่วยงาน
ต่างๆ มีความถูกต้องและ
เชื่อมโยงกันระหว่างแผน
บริหารความเสี่ยงและการ
รายงานผลการดาเนินงาน
บริหารความเสี่ยง

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

1. นโยบายผู้บริหารเปลี่ยนแปลง
บ่อย
2.ระบบสารสนเทศที่ขาด
เสถียรภาพ

1.บุคลากรขาดการทบทวน
ความรู้ระเบียบงานสารบรรณ
อย่างสม่าเสมอ
2. บุคลากรขาดทักษะและ
ประสบการณ์ในการปฏิบตั งิ าน
3.เกิดความผิดพลาดในการ
วิเคราะห์ และจาแนกเอกสาร

1.จัดระบบการทางานให้มปี ระสิทธิภาพ
2.จัดประชุมส่วนฯเพื่อรับทราบปัญหาและ
อุปสรรคการปฏิบตั งิ ่าน
3.ใช้วิธีการสอนงาน และให้คาแนะนาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพบุคลากร
4.จัดฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้และทักษะใน
เรื่องการร่างหนังสือราชการ
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x : ไม่ได้ผล อยู่ระหว่าง
ตามที่
ดาเนินการ
คาดหมาย

ได้ดาเนินการประชุมบุคลากร
ผู้ปฏิบตั งิ านเพื่อซักซ้อมความเข้าใจ
ในการปฏิบตั งิ าน เช่น การเกษียน
นาเสนอเรื่อง การออกเลขที่หนังสือ
เป็นต้น

2

2

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ/
E-mail/เบอร์
โทรศัพท์
CIO

บางครั้งจะต้องมีการ
นางใจทิพย์ จันทร
แก้ปญ
ั หาเฉพาะหน้า
โชติ ส่วน
กรณีระบบสารสนเทศ
บริหารงานทัว่ ไป /
ขัดข้อง ไม่สามารถ
kcjaitip@kmitl.ac.
บันทึกลงรับเอกสาร
th /3177
หรือออกเลขที่หนังสือได้

วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง

ความเสี่ยง (รายละเอียด)

ปัจจัยเสี่ยง

กิจกรรมควบคุม

การ
ประเมินผล
การควบคุม

ผลการ
ดาเนินการ ผลการดาเนินการและระยะเวลา
และ
ดาเนินการ (รายละเอียดการ
ระยะเวลา
ดาเนินการ)
ดาเนินการ
ดาเนินการ 1.จัดทรัพยากรบุคคลลให้เพียงพอ:
แล้วเสร็จ
มอบหมายผู้รับผิดชอบเฉพาะงานให้
มีทั้งผู้รับผิดชอบหลักและผู้
ประสานงาน -กลุ่มงานประสานงาน
และการประชาสัมพันธ์ O: นางมนัญ
ชยา แก้วอาไพ S: นางสาวสิดารัศมิ์
จันทร์แฉล้ม -กลุ่มงานผลิตสื่อ O :
นางสาวทรรศวรรณ จงทอง S:
นางสาวนฤมล ธีระศักดิ์ -กลุ่มงาน
ออกแบบและสิ่งพิมพ์ O: นายอุดม
นิลรัตน์สุวรรณ S: นางรุ่งนภา ศรชัย
ไพศาล
2. กาหนดแนวปฏิบตั ิ ขั้นตอนการ
ทางานและระยะเวลาการดาเนินงาน
ให้สอดคล้องกับงานที่จะปฏิบตั ิ โดย
มีการเวียนแจ้งและจัดประชุมให้
ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ อาทิ การใช้
บริการโรงพิมพ์สถาบัน การปรับปรุง
แบบฟอร์มให้บริการสารนิเทศและ
ประชาสัมพัน์ะแล้วเผยแพ่ในเว็บไซต์
เป็นต้น

หน่วยงาน

ขั้นตอน

ส่วน
สารนิเทศ
และ
ประชาสัมพัน
ธ์

การบริการ
สารนิเทศและสื่อ
ประชาสัมพันธ์
องค์กร

1.) เพื่อให้บริการแสวงหา
ด้านการ
ติดตาม รวบรวม ประมวล
ปฏิบตั งิ าน
ข้อมูลและข่าวสารเพื่อ
เผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น
หนังสือพิมพ์ วารสาร
สิ่งพิมพ์ และ เว็บไซด์สถาบัน
การพัฒนาสื่อเผยแพร่และ
สารนิเทศ จัดทาและผลิต
รายการโทรทัศน์ สถานี
วิทยุกระจายเสียง
หนังสือพิมพ์ เสียงตามสาย
และโทรทัศน์วงจรปิด ที่มี
ความครบถ้วน
2.) ผลิตและพัฒนาสื่อ
ประชาสัมพันธ์องค์กรได้ทนั
ต่อเวลา

การติดตามและแสวงหาข้อมูลที่มี
อยู่จานวนมาก ทาให้การรวบรวม
และประมวลผลไม่ครบถ้วน และ
การผลิตสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์
องค์กรในสภาวการณ์ตา่ งๆ ที่ไม่
ทันต่อเวลา

1.) การติดตามและแสวงหา
ข้อมูลที่มอี ยู่จานวนมาก ทาให้
การรวบรวมและประมวลผลไม่
ครบถ้วน
2.) การผลิตสื่อเพื่อ
ประชาสัมพันธ์องค์กรใน
สภาวการณ์ตา่ งๆ ที่ไม่ทนั ต่อเวลา

1.เพิ่มช่องทางการสื่อสารสาหรับการ
O : ได้ผลแต่
เผยแพร่ข้อมูลให้สามารถเข้าถึง
ยังไม่สมบูรณ์
กลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด
2.มีระบบการจัดเก็บข้อมูลสารนิเทศที่ชัดเจน

ส่วน
สารนิเทศ
และ
ประชาสัมพัน
ธ์

การติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์
บนพื้นที่ที่มคี วาม
สูงมาก

ป้องกันการเกิดความไม่
ด้านสุขภาพ
ปลอดภัยให้แก่ผู้ปฏิบตั งิ าน
ขณะติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
ในพื้นที่ที่มคี วามสูงและเสี่ยง
การเกิดอุบตั เิ หตุ

การเกิดอุบตั เิ หตุหรือความไม่
ปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบตั งิ านขณะ
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ที่
มีความสูงและเสี่ยงอันตรายต่อ
ร่างกาย เช่น พื้นที่สูง พื้นที่ลื่น
การพลัดตก หรือกระแสไฟฟ้ารั่ว

พื้นที่ปฏิบตั งิ านไม่มคี วาม
ปลอดภัย ก่อให้เกิดอุบตั เิ หตุแก่
ผู้ปฏิบตั งิ านขณะติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์ เช่น พื้นที่ที่มี
ความสูง พื้นที่ลื่น การพลัดตก
หรือกระแสไฟฟ้ารั่ว

1.ให้มกี ารตรวจสอบโครงสร้างป้ายหรือพื้นที่ O : ได้ผลแต่ อยู่ระหว่าง
ที่จะดาเนินการติดตั้งก่อนดาเนินการติดตั้ง ยังไม่สมบูรณ์ ดาเนินการ
ป้ายประชาสัมพันธ์
2.ให้มกี ารตรวจสอบการเกิดกระแสไฟฟ้ารั่ว
ก่อนดาเนินการติดตั้ง
3.มอบหมายให้ผู้ปฏิบตั งิ านที่มคี วามชานาญ
ในพื้นที่และมีสุขภาพแข็งแรงเป็น
ผู้ดาเนินการติดตั้ง (อาจถ่ายโอนให้ส่วน
อาคารสถานที่ ซึ่งมีบคุ ลากรที่ชานาญต่อพื้นที่
เป็นผู้ปฏิบตั งิ านติดตั้ง)
4.ดาเนินการปรับปรุงหรือบารุงรักษาสภาพ
โครงสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ให้อยู่ในสภาพ
ดีอยู่เสมอ เช่น การเดินสายดินป้องกันไฟฟ้า
ดูด การติดตั้งบันไดหรือทางขึ้นป้ายให้มี
ความสะดวกยิ่งขึ้น
5.การติดตั้งอุปกรณ์ปอ้ งกันอันตรายร่างกาย
ของผู้ปฏิบตั งิ าน เช่น เข็มขัดนิรภัยคล้องตัวผู้
ติดตั้ง รองเท้าสาหรับการปีนป่ายและ
ป้องกันกระแสไฟฟ้าดูด
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1. มีการตรวจสอบโครงสร้างของ
ป้ายหรือพื้นที่ที่จะติดตั้งก่อนการ
ดาเนินงาน
2. มีการตรวจสอบกระแสไฟรั่วก่อน
การติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
3. ให้ผู้ปฏิบตั งิ านที่มคี วามชานาญ
ต่อพื้นที่ และมีสุขภาพแข็งแรง
เหมาะสมในการดาเนินการติดตั้ง
(อาจถ่ายโอนภารกิจให้ส่วนอาคาร
สถานที่หรือผู้รับจ้างจากเอกชนซึ่งมี
บุคลากรที่ชานาญต่อพื้นที่เป็น
ผู้ปฏิบตั งิ านติดตั้ง) ยังขาด - การ
ติดตั้งสลิงที่ตวั ผู้ตดิ ตั้งป้าย - การ
จัดหารองเท้าที่เหมาะสมกับ
ผู้ปฏิบตั งิ าน

ระดับความ ระดับความ
เสี่ยงก่อน เสี่ยงหลัง
การจัดการ การจัดการ

ปัญหาและอุปสรรค /
แนวทางแก้ไข

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ/
E-mail/เบอร์
โทรศัพท์

3

2

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

3

3

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

หน่วยงาน

ขั้นตอน

ส่วน
สารนิเทศ
และ
ประชาสัมพัน
ธ์

มลพิษที่เกิดจาก
สารเคมีจากการ
พิมพ์ปา้ ยผ้าแบบ
ไวนีลและ
เครื่องพิมพ์ชนิด
กระดาษ ซึ่ง
ระหว่างการพิมพ์
งานจะมีกลิ่นของ
สารเคมีที่มาจาก
หมึกพิมพ์และ
น้ามันล้างเครื่อง
และมลภาวะจาก
เสียงของ
เครื่องดูดกลิ่นที่
ขณะพิมพ์งานจะ
มีเสียงดังมาก

วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง

1. เพื่อลดมลพิษของสารเคมี ด้าน
และมลภาวะทางเสียงของ สิ่งแวดล้อม
ครุภณ
ั ฑ์ที่ใช้ในการ
ปฏิบตั งิ านด้านการพิมพ์ทกุ
ชนิด ซึ่งจะส่งผลกระทบกับ
ผู้ปฏิบตั งิ านและสิ่งแวดล้อม
โดยรอบอาคารปฏิบตั งิ าน
และบริเวณใกล้เคียงโดยตรง
2. เพื่อลดและกาจัดความ
เสียงด้านสุขภาพของ
ผู้ปฏิบตั งิ านด้านการพิมพ์ อัน
ได้แก่ โรคปอด โรคมะเร็ง
เป็นต้น

ความเสี่ยง (รายละเอียด)

ปัจจัยเสี่ยง

สถานที่ทางานมีมลพิษจาก
สารเคมีและมลภาวะทางเสียงดัง
ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยตรง
ของผู้ปฏิบตั งิ าน และยังส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมของสถานที่
ทางานของผู้ปฏิบตั งิ านที่เกี่ยวข้อง
และบริเวณโดยรอบใกล้เคียง

หมึกพิมพ์และน้ามันล้างเครื่อง
ประเภทต่างๆ เมื่อยู่ในสภาพ
พื้นที่ที่มอี ากาศร้อนก็จะ
แพร่กระจายกลิ่นของสารเคมีไป
ทั่วบริเวณพื้นที่ปฏิบตั งิ าน ทาให้
ผู้ปฏิบตั งิ านได้รับมลพิษจาก
สารเคมีทั้งกลิ่นเหม็นและเสียงดัง
จากครุภณ
ั ฑ์ประกอบการทางาน

กิจกรรมควบคุม

การ
ประเมินผล
การควบคุม

สถาบันต้องดาเนินการปรับปรุงอาคารโรง O : ได้ผลแต่
พิมพ์โดยจัดทาห้องสาหรับปฏิบตั งิ านพิมพ์ ยังไม่สมบูรณ์
ให้กบั ครุภณ
ั ฑ์งานพิมพ์และเครื่องกาจัด
กลิ่น/ดูดกลิ่นของสารเคมีโดยเฉพาะ เพื่อ
ควบคุมการกระจายตัวของสารพิษจาก
สารเคมีและมลภาวะเสียงดังในขณะที่มกี าร
ปฏิบตั งิ านของผู้ที่ตอ้ งปฏิบตั งิ านโดยตรงกับ
เครื่องมือและในบริเวณดังกล่าว รวมทั้งต้อง
มีการปรับอุณหภูมหิ อ้ งสาหรับเครื่องมือ
ปฏิบตั งิ านด้านงานพิมพ์ให้มคี วามเหมาะสม
เพื่อยืดอายุการใช้งานของครุภณ
ั ฑ์และทาให้
ไม่สิ้นเปลืองงบประมาณด้านการซ่อมแซม
อีกทางหนึ่งด้วย

ผลการ
ดาเนินการ ผลการดาเนินการและระยะเวลา
และ
ดาเนินการ (รายละเอียดการ
ระยะเวลา
ดาเนินการ)
ดาเนินการ
อยู่ระหว่าง 1. ได้มกี ารจัดหาผ้าปิดจมูกเพื่อ
ดาเนินการ ป้องกันมลพิษจากสารเคมีอย่าง
สม่าเสมอ
2. บุคลากรพยายามปรับเปลี่ยน
วิธีการปฏิบตั งิ านเพื่อลดการสัมผัส
กับมลพิษสารเคมีและเสียงดัง
3. วางแผนการขอจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์และ
สร้างห้องสาหรับแยกครุภณ
ั ฑ์ที่มี
สารเคมีปนเปื้อนและเกิดเสียงดัง
ขณะที่เครื่องมือทางาน เพื่อแยก
พื้นที่การปฏิบตั งิ านให้เป็นสัดส่วน
และเพื่อให้ผู้ปฏิบตั งิ านลดการสัมผัส
กับสารเคมีและมลภาวะด้านเสียงซึ่ง
สามารป้องกันบุคลากรผู้ปฏิบตั งิ านที่
เกี่ยวข้องโดยตรงอย่างต่อเนื่อง

ระดับความ ระดับความ
เสี่ยงก่อน เสี่ยงหลัง
การจัดการ การจัดการ

ปัญหาและอุปสรรค /
แนวทางแก้ไข

4

4

การลดมลพิษในการ
ปฏิบตั งิ านพิมพ์สื่อ
ประชาสัมพันธ์ชนิดที่
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
กาหนดแล้วเสร็จ
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

ส่วนบริหาร การดาเนินการ การดาเนินการระบบ
ด้านการ
ทรัพยากร ระบบสารสนเทศ สารสนเทศบริหารทรัพยากร ปฏิบตั งิ าน
บุคคล
บุคลากร
บุคคลทีส่ ามารถให้ข้อมูลได้
อย่างถูกต้องครบถ้วน

ข้อมูลในระบบสารสนเทศบุคลากร ข้อมูลในระบบสารสนเทศด้าน อยู่ระหว่างช่วงดาเนินการจัดทาโครงการ
ให้ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์
การบริหารทรัพยากรบุคคลยังให้ ปรับปรุงระบบมาตรฐานข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน
สจล.ประจาปี 2559 ต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณ 2558 /แต่งตั้งคณะทางาน
ปรับปรุงแฟ้มประวัตบิ คุ ลากร / ดาเนินการ
จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์
(file Excel) ควบคู่กบั การปฏิบตั งิ านใน
ระบบสารสนเทศด้านบุคลากร

O : ได้ผลแต่ อยู่ระหว่าง
ยังไม่สมบูรณ์ ดาเนินการ

ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล ได้
ดาเนินการปรับปรุงระบบฐานข้อมูล
บุคลากร (แฟ้มประวัตบิ คุ ลากร
สจล.)แล้วเสร็จจานวน 3 ปี (ระหว่าง
ปี 2556-2558) และอยู่ในช่วง
ดาเนินการขออนุมตั โิ ครงการ
ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลบุคลากร
ในปีงบประมาณ 2559 (คงเหลือการ
ปรับปรุงข้อมูลใน ปี 2551 - ปี 2555
ทั้งนี้ได้มกี ารดาเนินการปรับปรุง
ประวัตแิ ละจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบ
ไฟล์ EXcel ควบคู่กบั การปฏิบตั งิ าน
ในระบบสารสนเทศด้านบุคลากรเป็น
ประจาอย่างต่อเนื่อง

4

4

-

กันยายน 2559
รักษาการแทน
ผู้อานวยการส่วน
บริหารทรัพยากร
บุคคล

ส่วนพัสดุ

1.ส่งรายละเอียดพัสดุล่าช้า
1.ไม่สามารถจัดหาได้ตามแผนที่ 1.ให้ความรู้และกาหนดแนวทางที่ถูกต้อง
2.กาหนดรายละเอียดพัสดุไม่ชัดเจน กาหนด
2.ได้พสั ดุไม่ตรงกับความต้องการ
ใช้งาน

O : ได้ผลแต่ อยู่ระหว่าง
ยังไม่สมบูรณ์ ดาเนินการ

อยู่ระหว่างดาเนินการ จัดอบรม

3

3

-

กันยายน2559/ระ
วิวรรณ/3156

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

ด้านการ
ปฏิบตั งิ าน
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ขั้นตอน
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ความเสี่ยง

ความเสี่ยง (รายละเอียด)

ปัจจัยเสี่ยง

กิจกรรมควบคุม

การ
ประเมินผล
การควบคุม

ส่วน
ให้บริการ
บารุงรักษา ยานพาหนะ
และ
ยานพาหนะ

เพื่อให้การให้บริการด้าน
ด้านการ
ยานพาหนะเป็นไปด้วยความ ปฏิบตั งิ าน
เรียบร้อยปลอดภัย

ความเสี่ยงในการเกิดอุบตั เิ หตุ

1.ความเสียหายที่เกืดขึ้นกับ
ยานพาหนะ
2.ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ
ผู้รับบริการ

ซื้อประกันภัยรถยนต์ประเภทสามบวก

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

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

ผลการเรียนรู้ในการจัดทา มคอ.
3-7 ของหลักสูตรของสถาบันฯไม่
เป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษาที่สานัก
อุดมศึกษากาหนดไว้

1.มีการจัดทาระบบจัดการข้อมูลหลักสูตร O : ได้ผลแต่ อยู่ระหว่าง
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ยังไม่สมบูรณ์ ดาเนินการ
(TQF)
2.สถาบันฯมีคาสั่งแต่งตั้ง คณะทางานเพื่อ
พัฒนาการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรฯและกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา(TQF)
3.จัดทาประกาศสถาบันฯ เรื่อง หน้าที่และ
ค่าตอบแทนอาจารย์ผู้ดาเนินการหลักสูตร

มีการเปลี่ยนผู้ดแู ลระบบจัดการ
ข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) และ
ได้ดาเนินการปรับปรุง มคอ.3- มคอ.7
เพื่อให้ทนั รอบการปรับปรุงหลักสูตร
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร ปี 58

4

4

กาหนดแนวทางให้ทกุ ส่วนงาน/ส่วนในการ O : ได้ผลแต่ อยู่ระหว่าง
จัดทาแผนงบประมาณโดยต้องสอดคล้องกับ ยังไม่สมบูรณ์ ดาเนินการ
แผนกลยุทธ์สถาบันและหรือส่วนงาน

(1) กาหนดแนวทางให้ทกุ ส่วนงาน/
ส่วนในการจัดทาแผนงบประมาณ
โดยต้องสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
สถาบันและหรือส่วนงาน
(2) ทุกส่วนงาน/ส่วน มีการเจรจา
การกาหนดค่าเป้าหมายในการทาคา
รับรองการปฏิบตั งิ าน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559-2560 ที่
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์สถาบัน/
ส่วนงาน

5

5

ด้าน Inbound มีการประสานงานไป
ยังหน่วยงานการศึกษาในต่างประเทศ
เรื่องการแลกเปลี่ยนนักศึกษามากขึ้น
ซึ่งมีสถานศึกษาใหม่ ๆ สนใจเข้าส่ง
นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ด้าน
Outbound มีประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ไปยังคณะต่าง ๆ แต่ยังมีบางคณะที่
นักศึกษาไม่ทราบข้อมูลการร่วม
โครงการแลกเปลี่ยน ทาให้นกั ศึกษา
สมัครเข้าร่วมโครงการน้อยกว่า
เป้าหมายที่ตั้งไว้

2

2

ส่วนบริหาร จัดทาแผนปฏิบตั ิ เพื่อให้ส่วนงาน/ส่วนนา
ยุทธศาสตร์ การ
โครงการจากแผนกลยุทธ์ไป
ตั้งงบประมาณและจัดทา
แผนปฏิบตั กิ ารประจาปีให้
ครบถ้วน

ส่วนวิเทศ
สัมพันธ์

การแลกเปลี่ยน
นักศึกษา

ด้านกลยุทธ์ ไม่มกี ารนาโครงการจากแผนกล โครงการที่อยู่ในแผนกลยุทธ์
ยุทธ์ไปตั้งงบประมาณและจัดทา ไม่ได้นาไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
แผนปฏิบตั งิ านของส่วนงาน/ส่วน
ให้ครบถ้วน

เพื่อรับนักศึกษาต่างชาติและ ด้านการ
ส่งนักศึกษาสจล.เข้าร่วม
ปฏิบตั งิ าน
โครงการแลกเปลี่ยนกับ
สถาบันการศึกษาต่างประเทศ

O : ได้ผลแต่
ยังไม่สมบูรณ์

ผลการ
กาหนดเสร็จ/
ดาเนินการ ผลการดาเนินการและระยะเวลา ระดับความ ระดับความ
ปัญหาและอุปสรรค /
ผู้รับผิดชอบ/
และ
ดาเนินการ (รายละเอียดการ
เสี่ยงก่อน เสี่ยงหลัง
แนวทางแก้ไข
E-mail/เบอร์
ระยะเวลา
ดาเนินการ)
การจัดการ การจัดการ
โทรศัพท์
ดาเนินการ
ดาเนินการ ซื้อประกันภัยรถยนต์ประเภทสามบวก
4
4
ไม่สามารถทาประกันภัย ปีงบประมาณ
แล้วเสร็จ
ชั้นหนึ่งได้เนื่องจากติด 2559/นายเชษฐา
เรื่องระเบียบ
ศิริมยั /3322

จานวนนักศึกษาต่างชาติ และ
1.สถานการณ์บา้ นเมือง
ประชาสัมพันธ์ให้มาก และจัดสรรทุนให้มาก O : ได้ผลแต่ อยู่ระหว่าง
นักศึกษาสจล.เข้าร่วมโครงการ
2.การสื่อสารที่ขาดประสิทธิภาพ ขึ้นเพื่อเป็นการจูงใจ
ยังไม่สมบูรณ์ ดาเนินการ
แลกเปลี่ยนน้อยกว่าเกณฑ์ที่กาหนด
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ยังมีบางประเด็นใน
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ปี 58 ที่ยังไม่ชัดเจน/ได้
สอบถามไปทาง
สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

ปีการศึกษา
2559/ส่วนบริหาร
วิชาการและวิจัย+
ส่วนงานวิชาการ/
3251,3258

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

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

หน่วยงาน

ขั้นตอน

วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง

ความเสี่ยง (รายละเอียด)

ปัจจัยเสี่ยง

กิจกรรมควบคุม

ส่วนวิเทศ
สัมพันธ์

การแลกเปลี่ยน
นักศึกษา

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

นักศึกษาประสบอุบตั เิ หตุและ
เจ็บป่วยระหว่างการเข้าร่วม
โครงการ

1.ให้นกั เรียนที่เข้าร่วมโครงการทุกคนทา
ประกันภัย
2.ปฐมนิเทศชี้แจงกับนักศึกษา

ส่วนวิเทศ
สัมพันธ์

การอบรม
หลักสูตร
ภาษาญี่ปุ่น
สานักงานโตไก

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

1.คานึงถึงผลประโยชน์ทางการ มีเกณฑ์มาตรฐานในการคัดเลือกผู้เข้าเรียน
เงินมากไป
2.ผู้เรียนไม่สามารถสอบผ่านจน
ได้ไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นได้

การ
ประเมินผล
การควบคุม
O : ได้ผลแต่
ยังไม่สมบูรณ์

ผลการ
ดาเนินการ ผลการดาเนินการและระยะเวลา ระดับความ ระดับความ
และ
ดาเนินการ (รายละเอียดการ
เสี่ยงก่อน เสี่ยงหลัง
ระยะเวลา
ดาเนินการ)
การจัดการ การจัดการ
ดาเนินการ
อยู่ระหว่าง ด้าน Inbound มีนกั ศึกษาต่างชาติ
2
1
ดาเนินการ ประสบอุบตั เิ หตุ ซึ่งนักศึกษามี
ประกันภัยแต่เป็นประเภทที่ตอ้ งชาระ
เงินเองก่อน แล้วจึงนาเสร็จรับเงิน
และใบรับรองแพทย์ไปเคลมประกัน
ได้ แต่เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาลค่อนข้างสูง ทาให้
นักศึกษามีเงินไม่เพียงพอ ทาให้ส่วน
งานต้องหาเงินมาให้นกั ศึกษายืมจ่าย
ไปก่อน แล้วจึงเรียกเก็บเงินภายหลัง
ด้าน Outbound กาลังดาเนินการ
ติดต่อบริษทั ประกันภัยให้เข้ามาทา
ประกันให้นกั ศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการแลกเปลี่ยน ซึ่งอยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

O : ได้ผลแต่ อยู่ระหว่าง
ยังไม่สมบูรณ์ ดาเนินการ

ปัญหาและอุปสรรค /
แนวทางแก้ไข
ควรมีงบประมาณ
เพิ่มเติม หรือส่วนงาน
สามารถยืมเงินจาก
สถาบันเพื่อใช้จ่ายใน
เรื่องนี้ได้

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ/
E-mail/เบอร์
โทรศัพท์
กันยายน 2559/
ลลิตา วิศษิ ฎอนุ
พงษ์ม เข็มทอง อา
มาตย์/
pumlalita@gmail.
com,kpkhemth@
kmitl.ac.th/
สายใน 3670

มีนกั เรียนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นที่ไม่
ผ่านการประเมินผล ไม่สามารถไป
ศึกษาต่อยังต่างประเทศได้ ซึ่ง
สานักงานโตไกได้ชี้แจงให้นกั เรียน
และผู้ปกครองทราบแล้ว

2

1

ควรจัดทาเกณฑ์การ
ส่วนวิเทศสัมพันธ์/
คัดเลือกนักเรียนเข้าร่วม สานักงานโตไก
โครงการและเกณฑ์การ
ประเมินที่ชัดเจน และ
แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่
จะเข้าร่วมโครงการ
รับทราบและถือปฏิบตั ิ

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

การเดินทางมาสถาบัน การ
เดินทางภายในสถาบัน
การจัดกิจกรรมนอกสถาบัน

มีการจัดโครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ O : ได้ผลแต่ ดาเนินการ
เรื่องการขับขี่จักรยานยนต์ให้ปลอดภัย
ยังไม่สมบูรณ์ แล้วเสร็จ

ดาเนินการเสร็จ ตลอดปีงบประมาณ
2559

2

2

นักศึกษายังคงไม่ปฏั บิ ตั ิ ระยะเวลา 1 ปี
ตามกฏจราจรทั้งหมด นายสัญญา สุขพันธ์
3240

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

1.มีการปกปิดข้อมูล
2.ทาให้รูปคดีเปลี่ยน

การดาเนินการในเบื้องต้น จะขอความร่วมมือ O : ได้ผลแต่ อยู่ระหว่าง
ในการให้ข้อมูลที่ตรงตามความเป็นจริงจาก ยังไม่สมบูรณ์ ดาเนินการ
ผู้ให้ข้อมูล เพื่อช่วยให้ปญ
ั หาคลี่คลายได้
สะดวกมากขึ้น

ได้รับความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ และตรงตามความ
เป็นจริง จากผู้ให้ข้อมูล ช่วยให้การ
แก้ปญ
ั หาคลี่คลายได้สะดวกมากขึ้น

2

2

กันยายน 2559 /
ผู้อานวยการส่วน
นิตกิ าร และนิตกิ ร
ผู้รับผิดชอบคดี /
ksworawa@kmitl.
ac.th / 3059

จัดให้มโี ครงการอบรมป้องกัน
อัคคีภยั และซ้อมหนีไฟสาหรับอาคาร
สูงภายในเดือนสิงหาคม 2559

3

3

ส่วนอาคาร
สถานที่

การรักษาความ
ปลอดภัย

1.ได้ข้อมูลไม่ครบถ้วน
2.การดาเนินการด้านคดีความมี
ความยุ่งยาก ซับซ้อนเพิ่มขึ้น

เพื่อให้บคุ ลากรของสานักงาน ด้าน
บุคลากรยังขาดความรู้ในเรื่องการ บุคลากรไม่มคี วามรู้เรื่องการ
จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
อธิการบดีได้มคี วามรู้ใน
สิ่งแวดล้อม ป้องกันอัคคีภยั สาหรับอาคารสูง ป้องกันอัคคีภยั สาหรับอาคารสูง อัคคีภยั และซ้อมหนีไฟสาหรับอาคารสูง
เบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกัน
อัคคีภยั และความรู้เกี่ยวกับ
การใช้อปุ กรณ์ดบั เพลิงได้
อย่างถูกต้อง
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O : ได้ผลแต่ อยู่ระหว่าง
ยังไม่สมบูรณ์ ดาเนินการ

ในเบื้องต้นมีการ
ตรวจสอบน้ายาสารเคมี
ดับเพลิงให้อยู่ในสภาพที่
พร้อมใช้งาน

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

หน่วยงาน

ขั้นตอน

วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง

ความเสี่ยง (รายละเอียด)

ปัจจัยเสี่ยง

กิจกรรมควบคุม

การ
ประเมินผล
การควบคุม

1.ขอความอนุเคราะห์ไปยังส่วน CIO ของ
O : ได้ผลแต่
สถาบันในการจัดทาระบบสารสนเทศของ
ยังไม่สมบูรณ์
สถาบันให้มคี วามเชื่องโยงและถูกต้องของ
ข้อมูลและมีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนือง
2. ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานที่
รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลส่วนกลางและข้อมูล
ส่วนงานวิชาการให้กรอกข้อมูลลงในระบบ
ฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบนั

ผลการ
ดาเนินการ ผลการดาเนินการและระยะเวลา
และ
ดาเนินการ (รายละเอียดการ
ระยะเวลา
ดาเนินการ)
ดาเนินการ
อยู่ระหว่าง อยู่ระหว่างดาเนินการ
ดาเนินการ

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. ขาดความถูกต้องของข้อมูลใน
ระบบสารสนเทศด้านประกัน
คุณภาพการศึกษา
2. ระบบไม่เชื่อมโยงให้ใช้งานได้
ในทุกหน่วยงานและทุกกิจกรรม
3. ข้อมูลที่นาเข้าระบบไม่ถูกต้อง
และเป็นปัจจุบนั
4. ข้อมูลไม่ได้รับความเชื่อถือ

คณะ
การจัดระเบียบ
สถาปัตยกรร ฐานข้อมูลด้าน
มศาสตร์
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

เพื่อให้มรี ะบบบริหารจัดการ ด้านการ
ด้านฐานข้อมูลของคณะ
ปฏิบตั งิ าน

ยังไม่มแี นวทางชัดเจน

ข้อมูลมีความผิดพลาด/ไม่ถูกต้อง จัดหา/วางโปรแกรมระบบฐานข้อมูลงานต่างๆ O : ได้ผลแต่ อยู่ระหว่าง
และเสียเวลาในการตรวจสอบ
ยังไม่สมบูรณ์ ดาเนินการ
ข้อมูล

คณะ
การดูแล
สถาปัตยกรร บารุงรักษา
มศาสตร์
สภาพแวดล้อม

เพื์อให้
่ เกิดสภาพแวดล้อมที่ดี ด้าน
สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม
เอื้อต่อการเรียนการสอน
สิ่งแวดล้อม
การทางาน และคุณภาพชีวิต
ของนักศึกษาและบุคลากร

ยังไม่มแี หล่งงบประมาณในการ
ปรับปรุงและพัฒนา

30/9/2559
ผู้รับผิดชอบ ส่วน
ประกันคุณภาพ
การศึกษา

1.จัดหาแหล่งงบประมาณ 2. ติดต่อ
บริษทั /บุคคลมาดาเนินการสารวจ

3

2

คณบดี

1.ของบประมาณจากส่วนกลาง(สถาบัน) 2. O : ได้ผลแต่ อยู่ระหว่าง
บริหารจัดการสภาพแวดล้อมโดยมี
ยังไม่สมบูรณ์ ดาเนินการ
คณะกรรมการโครงการเตรียมความพร้อมสู่
ความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว กรณีศกึ ษา :
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.

1. จัดหาแหล่งงบประมาณ 2. จัดซื้อ
ถังขยะคอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่

3

2

คณบดี

รับพนักงานใหม่ มีความสามารถตรงตาม
ภาระงาน ส่งเสริมให้มกี ารอบรมเพื่อพัฒนา
บุคลากร

O : ได้ผลแต่ อยู่ระหว่าง
ยังไม่สมบูรณ์ ดาเนินการ

จ้างบุคลากรเพิ่มเติมด้วยเงินรายได้
คณะฯ รวมทั้งจัดภาระงานให้
เหมาะสมกับคุณวุฒิและคุณสมบัติ
ของบุคลากรที่มอี ยู่

5

4

กาหนดการ 1 ปี
หัวหน้าภาค คณบดี

O : ได้ผลแต่ อยู่ระหว่าง
ยังไม่สมบูรณ์ ดาเนินการ

ลดภาระงานสอนให้มปี ริมาณ
เหมาะสมและให้คณาจารย์ที่ยังไม่มี
ตาแหน่งทางวิชาการจัดทา career
path ของตนให้ชัดเจนว่าจะก้าวเข้า
สู่การกาหนดตาแหน่งทางวิชาการใน
ระดับใด ภายในระยะเวลาเท่าไหร่

2

3

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

4

2

กาหนดการ 1 ปี
ผู้สอน / ผู้รอบผิด
ชอบหลักสูตร

5

5

กาหนดการ 1 ปี
หัวหน้าภาค คณบดี

การดาเนินงานล่าช้า และไม่มี
ประสิทธิภาพ

จานวนบุคลากรไม่เพียงพอต่อ
การขยายงาน และการจัดสรร
ภาระงานที่เหมาะสม

คณะครุ
การส่งเสริมให้ เพื่อเพิ่มจานวนบุคลากรที่มี
ศาสตร์
บุคลากรทา
ตาแหน่งทางวิชาการ
อุตสาหกรรม ผลงานเพื่อขอเข้า
สู่ตาแหน่งทาง
วิชาการ

ด้านการ
ปฏิบตั งิ าน

บุคลากรที่มตี าแหน่งทางวิชาการ
ลดลงและ/หรือคงที่

เกณฑ์การขอกาหนดทางวิชาการ คณะจัดโครงการให้ความรู้ในการขอ
มีการเปลี่ยนแปลง คณาจารย์ไม่ ตาแหน่งทางวิชาการ
สนใจที่จะทาผลงานทางวิชาการ
เนื่องจากมีภาระงานสอนมาก

คณะครุ
การผลิตบัณฑิต
ศาสตร์
ระดับดับ
อุตสาหกรรม บัณฑิตศึกษา

เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นตาม
แผนที่กาหนด

บุคลากรไม่เข้าใจในกระบวนการ กระบวนการบริหารหลักสูตรตาม มอบหมายหน้าที่ทา มคอ. ทวนสอบ มคอ.
จัดทา มคอ. ที่ถูกต้องตามเกณฑ์ เกณฑ์การประกันคุณภาพ
ทวนสอบผลสัมฤทธิร์ ายวิขา
การประกันคุณภาพ เช่น การทวน การศึกษา
สอบผลสัมฤทธิ์

ด้านกลยุทธ์ จานวนนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาต่ากว่าจานวนที่
กาหนดไว้ในแผน

จานวนนักศึกษาที่รับเข้าไม่
เป็นไปตามแผนที่กาหนด

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ/
E-mail/เบอร์
โทรศัพท์

5

ด้านการ
ปฏิบตั งิ าน

เพื่อให้บคุ ลากรมีความรู้ความ ด้านการ
เข้าใจเกี่ยวกับการจัดทา มคอ. ปฏิบตั งิ าน

ปัญหาและอุปสรรค /
แนวทางแก้ไข

5

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

คณะครุ
การบริหาร
ศาสตร์
หลักสูตรตาม
อุตสาหกรรม เกณฑ์การ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา

ระดับความ ระดับความ
เสี่ยงก่อน เสี่ยงหลัง
การจัดการ การจัดการ

/ : ได้ผล
ตามที่
คาดหมาย

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรไปสู่กลุ่มเป้าหมาย / x : ไม่ได้ผล
สร้างแรงจูงใจในการศึกษาต่อให้กบั นักศึกษา ตามที่
ระดับปริญญาตรี /สร้างเครือข่ายกับ
คาดหมาย
หน่วยงานภายนอก/พัฒนาหรือปรับปรุง
หลักสูตรให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต
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ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ
ล่าช้ากว่า
กาหนด

จัดทาหลัดสูตรในระดับปริญญาโท
และเอกซึ่งมีแรงจูงใจให้นกั ศึกษา
ระดับปริญญาตรีเข้าศึกษาต่อ

หน่วยงาน

ขั้นตอน

วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง

ความเสี่ยง (รายละเอียด)

ปัจจัยเสี่ยง

กิจกรรมควบคุม

ผลการ
การ
ดาเนินการ ผลการดาเนินการและระยะเวลา
ประเมินผล
และ
ดาเนินการ (รายละเอียดการ
การควบคุม ระยะเวลา
ดาเนินการ)
ดาเนินการ
x : ไม่ได้ผล อยู่ระหว่าง เร่งจัดทาการวิเคราะห์กรอบ
ตามที่
ดาเนินการ อัตรากาลังและภาระงานของ
คาดหมาย
คณาจารย์ให้แล้วเสร็จโดยด่วนที่สุด
ตลอดจนจัดภาระงานให้เหมาะสม
กับคุณวุฒิและคุณสมบัตขิ อง
คณาจารย์ที่มอี ยู่

คณะครุ
การบริหาร
เพื่อจัดทาหลักสูตรให้เป็นไป ด้านกลยุทธ์ อาจารย์ประจาหลักสูตรไม่เพียงพอ บุคลากรเกษียร หรือลาออก
ศาสตร์
อัตรากาลังในแต่ ตามเกณฑ์
และไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
อุตสาหกรรม ละหลักสูตรของ
ภาควิชา

จัดทากรอบอัตรากาลังเพื่อทดแทน
อัตรากาลังที่เกษียร หรือลาออก

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

ขาดบุคลากรช่วยตรวจความ
ถูกต้องด้านภาษาอังกฤษ ทาให้
บุคลากรไม่ส่งผลงานเพื่อตีพมิ พ์
ระดับนานาชาติ

จัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการเผยแพร่
ผลงานวิจัย

O : ได้ผลแต่ อยู่ระหว่าง
ยังไม่สมบูรณ์ ดาเนินการ

คณะครุ
วิเคราะห์ดา้ น
ศาสตร์
การเงิน
อุตสาหกรรม

เพื่อให้ทราบสถานะทาง
ด้านการเงิน งบประมาณไม่เพียงพอสาหรับ
การเงินของภาควิชา คณะ ที่
การบริหารจัดการ
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์

รายได้จากค่าธรรมเนียมของ
นักศึกษาลดลง /การหารายได้
จากแหล่งอื่นๆ น้อย และ
ระเบียบต่างๆ ของสถาบันฯ ไม่
เอื้อต่อการหารายได้

เบื้องต้นบริหารจัดการตามกรอบ
งบประมาณที่มี

x : ไม่ได้ผล อยู่ระหว่าง
ตามที่
ดาเนินการ
คาดหมาย

คณะครุ
การดาเนินการ
ศาสตร์
ตรวจสอบความ
อุตสาหกรรม ปลอดภัย

เพื่อควบคุมระบบการทางาน ด้านสุขภาพ ถ้าการทางานของเครื่องมือทั้งสอง ระบบการทางานที่ขัดข้อง หรือ
ของหม้อกาเนิดไอน้า (boiler)
ผิดปกติอาจเกิดระเบิดได้
ผิดปกติ
และหม้อนึ่งอัดแรงในส่วน
ของภาควิชาครุศาสตร์เกษตร

คณะ
รวบรวมศึกษา ให้ทราบถึงปัญหาและสถานะ ด้านการเงิน
วิทยาศาสตร์ ปัญหาทางด้าน ทางการเงินเพื่อให้สอดคล้อง
การเงินที่เกิดขึ้น กับการดาเนิงานของคณะ
แล้วนามา
วิเคราะห์เพื่อแก้ไข

1.รายได้จากค่าธรรมเนียม
การศึกษาลดลง
2.นโยบายการจัดตั้งหน่วยงานใหม่
เพิ่มของสถาบัน ส่งผลต่อการ
จัดสรรเงินงบประมาณและเงิน
รายได้

1.มีจานวนนักศึกษาลดลงทาให้
รายได้จากค่าธรรมเนียมลดลง
2.เงินงบประมาณและเงินรายได้
มีแนวโน้มลดลงเนื่องจากสถาบัน
มีนโยบายจัดตั้งหน่วยงานใหม่

มีเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมดูแลเครื่องมือ
โปรดเลือก
และมีบริษทั ที่มคี วามชานาญเข้ามาตรวจสอบ
ตลอดจนออกใบรับรองการใช้งาน

1.ประชาสัมพันธ์เชิงรุกถึงนักเรียน
กลุ่มเป้าหมายที่สนใจเข้าศึกษาต่อโดยตรง
เพิ่มมากขึ้น
2.จัดทาโครงการเพื่อหารายได้
นอกเหนือจากค่าธรรมเนียม
3.ถ่ายโอนให้สถาบันพิจารณาเรื่อง
งบประมาณ
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โปรดเลือก

O : ได้ผลแต่ อยู่ระหว่าง
ยังไม่สมบูรณ์ ดาเนินการ

ระดับความ ระดับความ
เสี่ยงก่อน เสี่ยงหลัง
การจัดการ การจัดการ

ปัญหาและอุปสรรค /
แนวทางแก้ไข

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ/
E-mail/เบอร์
โทรศัพท์

1

3

หัวหน้าภาค คณบดี

ควรให้รางวัลพิเศษ หรือพิจารณา
ความดีความชอบเพิ่มเติมให้กบั ผู้ที่มี
บทความตีพมิ พ์ในระดับนานาชาติ
และ/หรือตีพมิ พ์เผยแพร่ผลงาน
วิชาการของตนโดยใช้ภาษาอังกฤษ

4

4

รองคณบดี

ควรพิจารณาให้แต่ละหลักสูตรเก็บ
ค่าธรรมเนียมทางการศึกษาได้ตาม
ความเป็นจริง และยกเลิกระบบหาร
เฉลี่ยให้นกั ศึกษาต้องจ่าย
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวในอัตราเท่ากัน

4

3

กาหยดการ 1 ปี
หัวหน้าภาค คณบดี
รองคณบดี

ได้ตดิ ต่อให้บริษทั เข้ามาตรวจสภาพ
ของ boiler เพื่อที่จะได้ประเมินราคา
ในการตรวจสอบ และการล้างหม้อ
boiler ต่อไป

2

2

ไม่มี

รศ.ดร.จินตนา
บุนนาค

1. ได้มกี ารดาเนินการวิเคราะห์
ต้นทุนต่อหน่วย และวิเคราะห์ภาระ
งานของบุคลากรเปรียบเทียบข้อมูล
กับหน่วยงานอื่นๆ
2.ได้มกี ารดาเนินการเปิดหลักสูตร
นานาชาติ วท.บ (จุลชีววิทยา
อุตสาหกรรม)
3.กาลังดาเนินการจัดทาโครงการหา
รายได้ และประชาสัมพันธ์การ
ประหยัดพลังงาน

4

4

ปัญหา
1.การวิเคราะห์ตน้ ทุน
ต่อหน่วยและการ
วิเคราะห์ภาระงานของ
บุคลากรยังได้ข้อมูลที่ไม่
สมบูรณ์

กาหนดเสร็จ
ปีงบประมาณ
2559 ผู้รับผิดชอบ
รองคณบดี
หัวหน้าภาควิชา
และ หัวหน้าศูนย์

แนวทางแก้ไข
1.ศึกษาวิธีวิเคราะห์
ต้นทุนต่อหน่วยและ
วิเคราะห์ภาระงานของ
บุคลากรของหน่วยงาน
อื่นเพิ่มเติม เพื่อให้
ข้อมูลที่ได้สามารถ
เปรียบเทียบกันได้

หน่วยงาน

ขั้นตอน

วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง

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

ความเสี่ยง (รายละเอียด)

1.การปฏิบตั งิ านขาดความ
คล่องตัวส่งผลกระทบต่อการ
บริหารจัดการของคณะ

ผลการ
การ
ดาเนินการ ผลการดาเนินการและระยะเวลา
ปัจจัยเสี่ยง
กิจกรรมควบคุม
ประเมินผล
และ
ดาเนินการ (รายละเอียดการ
การควบคุม ระยะเวลา
ดาเนินการ)
ดาเนินการ
1.ผู้บริหารคณะมีอานาจในการ 1.โอนให้สถาบันพิจารณาการมอบอานาจให้ x : ไม่ได้ผล อยู่ระหว่าง 1.สถาบันยังไม่มกี ารพิจารณาเรื่อง
ตัดสินใจ การบริหารภายในน้อย ส่วนงานวิชาการมีอานาจในการบริหาร
ตามที่
ดาเนินการ การมอบอานาจให้ส่วนงานวิชาการ
เกินไป ตามคาสั่งเรื่องการมอบ จัดการเพิ่มมากขึ้น
คาดหมาย
อานาจในการดาเนินการของส่วน
งานวิชาการ เช่นยอดเงินทีมอบ
อานาจให้ส่วนงานวิชาการ
บริหารจัดการภายในคณะไม่
เพียงพอทาให้งานไม่คล่องตัว
และหรือกิจกรรมอื่นๆ ที่ไม่
สิ้นสุดที่คณะต้องขออนุมตั จิ าก
สถาบัน ทาให้งานขาดความ
คล่องตัว และล่าช้า

ระดับความ ระดับความ
เสี่ยงก่อน เสี่ยงหลัง
การจัดการ การจัดการ
4

4

ปัญหาและอุปสรรค /
แนวทางแก้ไข
ปัญหา
1.การบริหารจัดการ
ภายในคณะยังไม่
คล่องตัวและล่าช้า
โดยเฉพาะเรื่องเร่งด่วน
และเรื่องที่ตอ้ ง
ดาเนินการเชิงรุกเพื่อให้
สามารถแข่งขันกับ
หน่วยงานภายนอกได้
ต้องรอให้สถาบัน
พิจารณาอนุมตั ิ และบาง
โครงการเป็นกิจกรรม
เดียวกันแต่รายละเอียด
บางรายการต้องขอ
อนุมตั จิ ากสถาบันไม่
สิ้นสุดที่คณะ

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ/
E-mail/เบอร์
โทรศัพท์
กาหนดเสร็จ
ปีงบประมาณ
2559 ผู้รับผิดชอบ
รองคณบดี

แนวทางแก้ไข
1.ให้สถาบันพิจารณา
เรื่องการมอบอานาจให้
ส่วนงานวิชาการ
สามารถบริหารจัดการ
ภายในได้มากขึ้น

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

1.การกาหนดนโยบายขาดการมี
ส่วนร่วม
2.วิธีและแนวทางการปฏิบตั ิ
เปลี่ยนแปลงบ่อยยากต่อการ
ปฏิบตั ิ

1.เสนอให้สถาบันออกกฏระเบียบในแต่ละ O : ได้ผลแต่ อยู่ระหว่าง
ครั้งโดยให้ผู้ปฏิบตั งิ านมีส่วนร่วม
ยังไม่สมบูรณ์ ดาเนินการ
2.เสนอสถาบันเมื่อมีการกาหนดนโยบายที่
สาคัญ และมีผลกระทบต่อบุคลากรส่วนใหญ่
ควรรับฟังความคิดเห็นของประชาคมและ
ผู้เกี่ยวข้อง
3.รวบรวมข้อบังคับและกฎระเบียบที่ทาให้
การปฏิบตั งิ านขาดความคล่องตัวส่งให้
สถาบันพิจารณาแก้ไข
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1.และ2.โอนให้สถาบันเป็น
ผู้ดาเนินการแก้ไข 3.คณะกาลัง
ดาเนินการรวบรวม กฏ ระเบียบ
ประกาศ ที่ทาให้การปฏิบตั งิ านขาด
ความคล่องตัว

2

2

ปัญหา
1.การปฏิบตั งิ านยังไม่
คล่องตัวเนื่องจาก
สถาบันยังใช้ระเบียบเดิม
และผู้เกี่ยวข้องยังไม่มี
ส่วนร่วม
แนวทางแก้ไข
1.สถาบันควรนากฏ
ระเบียบ ข้อบังคับมา
ปรับปรุงแก้ไขให้
สามารถปฏิบตั งิ านได้
คล่องตัวและรวดเร็วและ
จัดเก็บที่ webside เพื่อ
ประชาสัมพันธ์และค้นหา
เพื่อใช้อา้ งอิง

กาหนดเสร็จ
ปีงบประมาณ
2559 ผู้รับผิดชอบ
รองคณบดี นาง
ประไพจิต ยั่งยืน

หน่วยงาน

ขั้นตอน

วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง

ความเสี่ยง (รายละเอียด)

ปัจจัยเสี่ยง

กิจกรรมควบคุม

การ
ประเมินผล
การควบคุม

ผลการ
ดาเนินการ ผลการดาเนินการและระยะเวลา
และ
ดาเนินการ (รายละเอียดการ
ระยะเวลา
ดาเนินการ)
ดาเนินการ
อยู่ระหว่าง อยู่ระหว่างดาเนินการ
ดาเนินการ

คณะ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

การจัดการเพื่อ
ลดความเสี่ยง
เรื่องเงินมีไม่
เพียงพอในการ
ดาเนินงาน

1.เพื่อให้เกิดสภาพคล่อง
2.เพื่อให้การจัดการศึกษา
และการบริหารงานเป็นไป
ตามแผนงานที่วางไว้

ด้านการเงิน ขาดสภาพคล่องทางการเงิน
เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ
สาหรับการใช้จ่ายเพื่อการ
ดาเนินงาน

1.รับนักศึกษาระดับปริญญาโท
ได้นอ้ ยกว่าแผน
2.ขอนาเงินเหลือจ่าย
ปีงบประมาณ2558มาชดใช้คนื ปี
2559และปรับแผนค่าใช้จ่าย
ดาเนินงาน

1.เพิ่มรายไดยการรับนักศึกษาระดับปริญญา O : ได้ผลแต่
ตรีมากขึ้น
ยังไม่สมบูรณ์
2.ลดค่าใช้จ่ายเช่นค่าไฟฟ้า ลดการใช้
ทรัพยากรโดยการนาไอทีมาช่วยทางาน
3.บริหารจัดการค่าใช้จ่ายที่ยังไม่จาเป็นชลอ
ไปก่อน
4.ทาเรื่องขออนุมตั สิ ถาบันขอนาเงินเหลือ
จ่ายปีงบประมาณ2558มาชดใช้คนื เงินยืม

คณะ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

การจัดการเพื่อ
ลดความเสี่ยง
ด้านการบริหาร
หลักสูตร

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
การจัดการศึกษา

ด้านการ
ปฏิบตั งิ าน

1.การรวบรวมการส่งม.ค.อ.ไม่
ครบตามกาหนดเวลา
2.การประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรไม่ครบองค์
ประชุม3.คณาจารย์ไม่ได้รับการ
พัฒนาครบตามเกณฑ์ที่กาหนด

1.หาแนวทางพัฒนาระบบเพื่อlinkหรือ
O : ได้ผลแต่ อยู่ระหว่าง
เชื่อมโยงให้อาจารย์เข้าถึงระบบส่วนกลางได้ ยังไม่สมบูรณ์ ดาเนินการ
ง่ายขึ้น
2.สร้างกระบวนการกระตุ้น/ย้าเตือน/
ติดตามคณะกรรมการในการประชุม

คณะ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

การจัดการกากับ เพื่อลดความเสี่ยงด้านการเกิด ด้าน
ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและ
ดูแลความ
เพลิงไหม้
สิ่งแวดล้อม ทรัพย์สิน
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

1.อุปกรณ์เสื่อมสภาพอาจเป็น
เหตุให้เกิดเพลิงไหม้
2.อุปกรณ์ที่เสียบทิ้งไว้บนโต๊ะ
ทางาน/ห้องคอมพิวเตอร์
ห้องเรียนและที่อื่นๆเสี่ยงต่อ
ไฟฟ้าลัดวงจร

1. ขาดแรงจูงใจที่ทาให้นกั ศึกษา
เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่
คณะฯ
2. การประชาสัมพันธ์ให้คณะ
เป็นที่รู้จักในสังคมยังไม่เพียงพอ
3. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ไม่มคี วามแตกต่างจากสถาบันอื่น

ผลการดาเนินงานการบริหาร
หลักสูตรไม่เป็นไปตามกรอบ
คุณวุฒิการศึกษา

คณะ
ให้มกี ารวิเคราะห์ เพื่อให้คณะรับนักศึกษา
ด้านกลยุทธ์ จานวนนักศึกษาระดับ
อุตสาหกรรม ปัญหา และ
ระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไป
บัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษาในคณะฯ
เกษตร
หาทางแก้ไขการ ตามแผนที่กาหนดไว้
ต่ากว่าแผนที่กาหนดไว้
รับเข้านักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา

ระดับความ ระดับความ
เสี่ยงก่อน เสี่ยงหลัง
การจัดการ การจัดการ

ปัญหาและอุปสรรค /
แนวทางแก้ไข

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ/
E-mail/เบอร์
โทรศัพท์

5

5

คณบดี/
ผู้อานวยการส่วน/
งานแผนงาน/งาน
การเงิน

อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล

5

5

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ/งาน
บริการการศึกษา/
คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร

1.ทาแผนป้องกันเกี่ยวกับระบบต่างๆเช่น
O : ได้ผลแต่ อยู่ระหว่าง
1.ทดสอบเครื่องมือ/อุปกรณ์อย่างสม่าเสมอ ยังไม่สมบูรณ์ ดาเนินการ
2.สารวจอุปกรณ์/เครื่องมือที่คาดว่าชารุดใน
ห้องต่างๆ
3.บารุงรักษาระบบแจ้งเตือนภัย
4.เพิ่มช่องทาง/ซักซ้อมความเข้าใจ
ผู้เกี่ยวข้อง/นักศึกษา
5.ซ้อมหนีไฟ

อยู่ระหว่างการจัดทาแผนและสารวจ

5

5

รองคณบดีฝ่าย
อาคาร/งานอาคาร
สถานที่

1. ให้ทนุ
2. เพิ่มช่องทางและปรับปรุงการ
ประชาสัมพันธ์
3. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทนั สมัยและมีความ
แตกต่างจากสถาบันอื่น

1. มีการเพิ่มช่องทางและปรับปรุง
การประชาสัมพันธ์มากขึ้น โดยส่ง
เอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตรไปยัง
มหาวิทยาลัย/สถานศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย ลงข้อมูลหลักสูตรใน
FBของคณะซึ่งมีสมาชิกเป็น
นักศึกษา/ศิษย์เก่า/สถาน
ประกอบการที่ศษิ ย์เก่าสังกัด เป็น
ระยะที่กาหนดไว้ นอกจากนี้ ยัง
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่าน
Website ของคณะ/สถาบัน
2.มีการให้ทนุ การศึกษาไทย/ต่างชาติ
3.อยู่ระหว่างการดาเนินการปรับปรุง
หลักสูตรให้ทนั สมัย เหมาะสม ตาม
ความต้องการของผู้ใช้บณ
ั ฑิต

5

4

ดร.นภัสรพี เหลือง
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
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O : ได้ผลแต่ อยู่ระหว่าง
ยังไม่สมบูรณ์ ดาเนินการ

หน่วยงาน

ขั้นตอน

วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง

ความเสี่ยง (รายละเอียด)

ปัจจัยเสี่ยง

คณะ
การส่งผล
อุตสาหกรรม งานวิจัยตีพมิ พ์ใน
เกษตร
ระดับนานาชาติมี
จานวนน้อย

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

คณะ
ให้มกี ารวิเคราะห์
อุตสาหกรรม จัดทาแผน และ
เกษตร
แนวทาง
ปฏิบตั กิ ารหา
รายได้จากการ
ผลิตและจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ของ
คณะฯ

เพื่อให้การหารายได้จากการ ด้านการเงิน งบประมาณเงินรายได้ของคณะฯ ระเบียบข้อบังคับของสถาบันฯ
ผลิตและจาน่ายผลิตภัณฑ์
มีไม่เพียงพอสาหรับการพัฒนาให้ ยังไม่เอื้อต่อการผลิตและ
ของคณะฯ ให้มรี ายได้มาก
บรรลุวิสัยทัศน์ของคณะฯ
จาหน่ายผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์
ขึ้นและคล่องตัวในการจัดการ

คณะ
ส่งเสริมสนับสนุน เพื่อเพิ่มจานวนบุคลากรที่มี
อุตสาหกรรม ให้บคุ ลากรทา ตาแหน่งวิชาการ
เกษตร
ผลงานวิชาการ
เพื่อขอตาแหน่ง
ทางวิชาการ

1. จานวนคณาจารย์ที่ส่งผล
งานวิจัยเพื่อตีพมิ พ์ในระดับ
นานาชาติมนี อ้ ย
2. คุณภาพของงานวิจัยไม่เพียง
พอที่จะตีพมิ พ์ในระดับนานาชาติ

กิจกรรมควบคุม

การ
ประเมินผล
การควบคุม

1. กระตุ้นด้วยการจัด KM เรื่อง คุณภาพ
O : ได้ผลแต่
ของผลงานวิจัยที่เหมาะสมในการตีพมิ พ์ใน ยังไม่สมบูรณ์
ระดับนานาชาติ
2. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตรวจแก้ไข
ภาษาของต้นฉบับบทความและธรรมเนียม
การตีพมิ พ์
3. กาหนดให้มกี ารจัดหานักวิจัย (Post doc.)
เพิ่มขึ้น
4. ให้อาจารย์ที่รับนักศึกษาที่ได้รับทุน ต้อง
ตีพมิ พ์บทความวิจัยในฐานข้อมูล ISI
แก้ไขระเบียบในการจัดหารายได้

ผลการ
ดาเนินการ ผลการดาเนินการและระยะเวลา
และ
ดาเนินการ (รายละเอียดการ
ระยะเวลา
ดาเนินการ)
ดาเนินการ
อยู่ระหว่าง 1.มีการจัดทาแผน KM การวิจัย และ
ดาเนินการ กาหนดหัวข้อการทา KM การตีพมิ พ์
ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ และการ
ขออนุสิทธิบตั ร/สิทธิบตั ร
2.นักศึกษาที่ได้รับทุนต้องตีพมิ พ์
บทความในฐานข้อมูล ISI

O : ได้ผลแต่ อยู่ระหว่าง
ยังไม่สมบูรณ์ ดาเนินการ

ระดับความ ระดับความ
เสี่ยงก่อน เสี่ยงหลัง
การจัดการ การจัดการ

ปัญหาและอุปสรรค /
แนวทางแก้ไข

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ/
E-mail/เบอร์
โทรศัพท์

5

4

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

อยู่ระหว่างดาเนินการศึกษา/
ปรับปรุงระเบียบการจัดหารายได้

4

3

ดร.นภัสรพี เหลือง
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
ทองศิริ รองคณบดี
กากับดูแลงาน
ทรัพยากรบุคคล
kptongch@kmitl.
ac.th โทร, 7255

ด้านการ
ปฏิบตั งิ าน

สัดส่วนจานวนคณาจารย์ที่ขอ
ตาแหน่งทางวิชาการตาม
ระยะเวลาที่เหมาะสมมีนอ้ ย

คณาจารย์ขาดแรงจูงใจในการ
ขอตาแหน่งทางวิชาการ

1. ให้คณาจารย์จัดทาแผนการเข้าสู่ตาแหน่ง O : ได้ผลแต่ อยู่ระหว่าง
ทางวิขาการเสนอคณะ ฯ
ยังไม่สมบูรณ์ ดาเนินการ
2. ให้บคุ ลากรทาแผนพัฒนาตัวเองเสนอคณะ

1.อยู่ระหว่างการดาเนินการปรับปรุง
แผนพัฒนาบุคลากร และผลักดันใน
บุคลากรจัดทาแผนพัฒนาตัวเอง
2.อาจารย์มกี ารดาเนินการขอเข้าสู่
ตาแหน่งทางวิชาการตามขั้นตอน
ตามแผนที่กาหนดไว้ มีการสารวจ
การตั้งเป้าหมายสู่ตาแหน่งทาง
วิชาการ

4

3

เพื่อให้รับนักศึกษาแรกเข้าได้ ด้านการ
ตรงตามจานวนที่วางแผนไว้ ปฏิบตั งิ าน

รับนักศึกษาไม่ได้ตามจานวนที่
วางแผนไว้

1. การประชาสัมพันธ์ยังไม่
เพียงพอ
2. ลักษณะนิสัยและ Trend ใน
การเลือกเรียนต่อของเด็กรุ่นใหม่
3.ิ อัตราการเกิดที่ลดลงในช่วง
20 ปีที่ผ่านมา

เพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้มากและมี
O : ได้ผลแต่ อยู่ระหว่าง
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทาการศึกษาตลาดและ ยังไม่สมบูรณ์ ดาเนินการ
ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ตลาดการศึกษา
ในปัจจุบนั และอนาคต

มีการดาเนินงานด้านการ
ประชาสัมพันธ์ที่เข้มข้นขึ้น

4

4

งบประมาณ

จัดทาแผนการตรวจติดตามการ
ดาเนินโครงการและใช้งบประมาณ

4

4

ระบบงานเอกสารและ ดร.จารุวิสข์
ธุรการที่ทาให้การตรวจ ปราบณศักดิ์
ติดตามทาได้โดยยาก
kpjaruwi@staff.k
mitl.ac.th
023298261

วิทยาลัย
นานาชาติ

การรับนักศึกษา
แรกเข้า

วิทยาลัย
นานาชาติ

การใช้จ่าย
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ด้านการเงิน การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไป
งบประมาณของ ใช้จ่ายงบประมาณของ
ตามแผนที่ตั้งไว้ เช่น เกิดความ
วิทยาลัย
วิทยาลัยไม่ตรงตามแผนที่ตั้งไว้
ล่าช้าในการดาเนินโครงการ

1. ปัญหาจากความไม่พร้อมของ เพิ่มระบบการตรวจติดตามการใช้จ่าย
O : ได้ผลแต่ อยู่ระหว่าง
ผู้ดาเนินโครงการและผู้ใช้
งบประมาณของวิทยาลัย โดยเฉพาะในกรณี ยังไม่สมบูรณ์ ดาเนินการ
งบประมาณ
ของการดาเนินโครงการ
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ดร.นัทธพงศ์ จึงธีร
พานิช
nj.kmitl@gmail.c
om 023298261

หน่วยงาน

ขั้นตอน

วัตถุประสงค์

วิทยาลัย
นานาชาติ

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

วิทยาลัย
นานาชาติ

อัคคีภยั

ความเสี่ยง

ด้าน
นโยบาย/
กฎหมาย/
ระเบียบ/
ข้อบังคับ

ความเสี่ยง (รายละเอียด)

ความเปลี่ยนแปลงของนโยบาย
เกี่ยวกับบทบาทของความเป็น
วิทยาลัยนานาชาติ

ผลการ
การ
ดาเนินการ ผลการดาเนินการและระยะเวลา
ปัจจัยเสี่ยง
กิจกรรมควบคุม
ประเมินผล
และ
ดาเนินการ (รายละเอียดการ
การควบคุม ระยะเวลา
ดาเนินการ)
ดาเนินการ
1. การปลดล๊อคและอนุญาตให้ พยายามกาหนด positioning ของวิทยาลัย / : ได้ผล
อยู่ระหว่าง มีการประชุมหารือในกลุ่มผู้บริหาร
ทุกคณะสามารถเปิดหลักสูตร
ให้เหมาะสม โดยอาศัยประสบการณ์และ
ตามที่
ดาเนินการ และบุคลากรในสังกิด เพื่อกาหนด
นานาชาติได้ เป็นทั้งโอกาสและ ความได้เปรียบทางด้านทรัพยากร เพื่อพลิก คาดหมาย
ทิศทางในการพัฒนาวิทยาลัยต่อไป
ความเสี่ยงของวิทยาลัยนานาชาติ ความเสี่ยงให้เป็นโอกาสในการพัฒนาต่อไป
จึงจาเป็นจะต้องมีการประเมิน
และกาหนด positioning ที่
เหมาะสมสาหรับวิทยาลัยฯ

ปัญหาและอุปสรรค /
แนวทางแก้ไข

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ/
E-mail/เบอร์
โทรศัพท์

4

3

นโยบาย

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

มีการประชุมหารือกันในระดับ
ผู้บริหารวิทยาลัย เพื่อพิจารณาถึง
แนวทางในการรับมือกับเหตุการณ์ที่มี
โอกาสเกิดขึ้น

2

2

งบประมาณและความ ดร.จารุวิสข์
ร่วมมื่อกับผู้ใช้อาคาราย ปราบณศักดิ์
อื่นๆ
kpjaruwi@staff.k
mitl.ac.th
023298261

ป้องกันการเกิดอัตตีภยั
ด้านสุขภาพ ความเสี่ยงจากการเกิดอัคคีภยั
1. เกิดอัคคีภยั
เตรียมพร้อม และฝึกซ้อมการ
และการรับมือกับปัญหาที่มโี อกาส
รับมือในกรณีที่เกิดอัคคีภยั
เกิด์น
ขึ

1. ตรวจสอบอุปกรณ์ดบั เพลิงและระบบ
ดับเพลิงต่างๆ อย่างสม่าเสมอ
2. จัดให้มกี ารให้ความรู้ในการรับมือกับ
สถานการณ์ รวมถึงควรจัดให้มกี ารฝึกซ้อม

วิทยาลัยนา การรับนักศึกษา
โน
เทคโนโลยี
พระจอม
เกล้า
ลาดกระบัง

เพื่อให้การรับนักศึกษาตรง
ตามเป้าหมาย ตามแผนการ
รับนักศึกษา

ด้านการเงิน รับนักศึกษาไม่ตรงตรามเป้าหมาย 1.การประชาสัมพันธ์ที่ไม่มี
ประสิทธิภาพ
2.วันรับนักศึกษาตรงกับสถาบัน
อื่น
3.นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก
สละสิทธิ์ เนื่องจากนักศึกษา
ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อใน
สถาบันอัน ที่มชี ื่อเสียงกว่า
4.สถาบันคู่แข่งมีการเพิ่มจานวน
การรับนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น นักเรียนและผู้ปกครองไม่ทราบ
ว่าหากจบไปแล้ว ไม่ทราบว่าจะ
ประกอบอาชีพอะไรได้บา้ ง

1.ทาการประชาสัมพันธ์ให้เพิ่มมากขึ้น จัดวัน O : ได้ผลแต่ อยู่ระหว่าง
รับนักศึกษาไม่ให้ตรงกับสถาบันอื่น
ยังไม่สมบูรณ์ ดาเนินการ
2.ทาการประชาสัมพันธ์ให้กบั นักเรียนและ
ผู้ปกครองไม่ทราบว่าหากจบไปแล้ว ไม่ทราบ
ว่าจะประกอบอาชีพอะไรได้บา้ ง

1.มีการจัดประะชาสัมพันธ์หลักสูตร
ไปยังกลุ่มเป้าหมาย

4

3

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

วิทยาลัยนา การขอทุนวิจัย
โน
เทคโนโลยี
พระจอม
เกล้า
ลาดกระบัง

เพื่อให้ได้ทนุ วิจัยจาก
หน่วยงานภายนอก

ด้านการเงิน ทุนวิจัย ลดลง

1.มีจานวนผู้ขอทุนเพิ่มมากขึ้น
2.งบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรรคในด้านงานวิจัย ไม่
แน่นอน

1.ทาการสารวจความต้องการของสังคม เพื่อ O : ได้ผลแต่ อยู่ระหว่าง
ทาวิจัย เพื่อเสนอขอรับทุน
ยังไม่สมบูรณ์ ดาเนินการ
2.ทาความร่วมมือที่เข้มแข็งกับหน่วยงาน
ภายนอกให้มากขึ้น

1. ทาการประชาสัมพันธ์ การขอทุน
วิจัยจากหน่วยงานภายนอก

2

1

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

ด้านกลยุทธ์ ภาวะการได้งานทาของนักศึกษา
ที่จบ

1.นักศึกษาสนใจที่จะศึกษาต่อใน ทาการประชาสัมพันธ์กบั สถานประกอบการ O : ได้ผลแต่ อยู่ระหว่าง
ระดับบัณฑิตศึกษา
ยังไม่ทราบรายละเอียดของหลักสุตร ศาสตร์ ยังไม่สมบูรณ์ ดาเนินการ
2.สถานประกอบการยังไม่ทราบ ทางด้านนาโนเทคโนโลยี ยังไม่แพร่หลาย
รายละเอียดของหลักสุตร
3.ศาสตร์ทางด้านนาโนเทคโนโลยี
ยังไม่แพร่หลาย

1. ทาการประชาสัมพันธ์ไปยัง
ภาคเอกชน

2

1

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

วิทยาลัยนา ภาวะการได้งานทา เพื่อให้ภาวะการได้งานทา
โน
ของนักศึกษาเพิ่มขึ้น
เทคโนโลยี
พระจอม
เกล้า
ลาดกระบัง

Page 11 of 20

O : ได้ผลแต่ อยู่ระหว่าง
ยังไม่สมบูรณ์ ดาเนินการ

ระดับความ ระดับความ
เสี่ยงก่อน เสี่ยงหลัง
การจัดการ การจัดการ

หน่วยงาน

ขั้นตอน

วัตถุประสงค์

วิทยาลัย
นวัตกรรม
การจัดการ
ข้อมูล

การสนับสนุนให้
นักศึกษา
แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ใน
ต่างประเทศ

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

วิทยาลัย
นวัตกรรม
การจัดการ
ข้อมูล

การผลิตบัณฑิต
ของวิทยาลัย
นวัตกรรมการ
จัดการข้อมูล

1.เพื่อผลิตบัณฑิตให้ได้
คุณภาพตามมาตรฐาน
2.เพื่อผลิตบัณฑิตให้
สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน

ผลการ
การ
ดาเนินการ ผลการดาเนินการและระยะเวลา
ความเสี่ยง
ความเสี่ยง (รายละเอียด)
ปัจจัยเสี่ยง
กิจกรรมควบคุม
ประเมินผล
และ
ดาเนินการ (รายละเอียดการ
การควบคุม ระยะเวลา
ดาเนินการ)
ดาเนินการ
ด้านกลยุทธ์ ความไม่พร้อมด้านการแลกเปลี่ยน 1.การจัดหานักศึกษาฝึกงานใน 1. สนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนเพื่อเป็นค่า
x : ไม่ได้ผล อยู่ระหว่าง จัดโครงการเพื่อส่งเสริมนักศึกษาที่
นักศึกษาต่างประเทศ
ต่างประเทศและความไม่แน่นอน เดินทางสาหรับนักศึกษาที่จะไปฝึกงาน
ตามที่
ดาเนินการ ต้องการไปฝึกงานต่างประเทศ คือ
ในการตัดสินใจของนักศึกษาใน ต่างประเทศ
คาดหมาย
โครงการเพื่อส่งเสริมนักศึกษาสูความ
การไปฝึกงานต่างประเทศ
2. กาหนดและสร้างมาตรฐานการคัดเลือก
เป็นนานาชาติ โดยทางวิทยาลัยจะ
2.ในกรณีที่มหี อ้ งปฏิบตั กิ ารที่
นักศึกษาไปฝึกงานต่างประเทศ
จัดการประกวดผลงานวิชาการเพื่อ
ประสานงานไว้แล้ว และไม่
3. จัดหาที่ปรึกษาด้านการฝึกงานต่างประเทศ
คัดเลือกผลงานดีเด่นและมีทนุ รางวัล
สามารถหานักศึกษาที่มี
สาหรับการไปฝึกงานต่างประเทศ
คุณสมบัตทิ ี่ตอ้ งการได้
3.ค่าใช้จ่ายที่นกั ศึกษาต้องแบกรับ
4.ความรู้ดา้ นภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี

ด้าน
นักศึกษาระดับปริญญาตรีขาด
ภาพลักษณ์ ทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ
และชื่อเสียง

บัณฑิตไม่สามารถแข่งขันใน
ตลาดแรงงาน AEC ได้

1. จัดโครงการ Summer Camp เพื่อเพิ่ม x : ไม่ได้ผล อยู่ระหว่าง
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
ตามที่
ดาเนินการ
2. กาหนดสอบ TOEFL, TOEIC เพื่อให้
คาดหมาย
นักศึกษามีความพร้อมมากขึ้น
3. จัดสอบ project, thesis เป็นภาษาอังกฤษ

ระดับความ ระดับความ
เสี่ยงก่อน เสี่ยงหลัง
การจัดการ การจัดการ

ปัญหาและอุปสรรค /
แนวทางแก้ไข
งบประมาณมีจากัด ทา
ให้นกั ศึกษาเข้าร่วม
โครงการน้อย

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ/
E-mail/เบอร์
โทรศัพท์

3

2

1. ดร.ฉัตรพล
ภคศิริ

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

4

4

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

คณะการ
การพัฒนาแผน
บริหารและ กลยุทธ์
จัดการ

เพื่อให้ดาเนินงานคณะให้
ด้านกลยุทธ์ ขาดแผนกลยุทธ์
เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

บุคลากรไม่ทราบทิศทางที่แน่ชัด ดาเนินการจัดทาแผนกลยุทธ์

O : ได้ผลแต่ อยู่ระหว่าง
ยังไม่สมบูรณ์ ดาเนินการ

คณะมีกาหนดการดาเนินการจัด
ประชุมบุคลากรเพื่อจัดทาร่างแผน
กลยุทธ์ระหว่างเดือนมิถุนายนกรกฎาคม 2559

3

2

คณะการบริหาร
และจัดการ

คณะการ
บริหารและ
จัดการ
คณะการ
บริหารและ
จัดการ

การรับนักศึกษา

เพื่อให้มนี กั ศึกษาเป็นไปตาม ด้านการเงิน เงินรายได้ลดลง
เป้าหมาย

มีนกั ศึกษาสมัครน้อยลง มีการ
แข่งขันมาก

จัดทแผนเปิดหลักสูตรที่นา่ สนใจกับ
กลุ่มเป้าหมาย

O : ได้ผลแต่ อยู่ระหว่าง
ยังไม่สมบูรณ์ ดาเนินการ

3

2

คณะการบริหาร
และจัดการ

การปฏิบตั งิ าน
ติดขัดมีปญ
ั หา
ล่าช้ามีขั้นตอน
การทางานมาก

เพื่อให้ปฏิบตั งิ านและ
ด้านการ
ผู้รับบริการทราบขั้นตอนและ ปฏิบตั งิ าน
กาหนดเวลาที่ชัดเจน

การทางานไม่สาเร็จตรงตามเวลาที่ 1. ผู้ปฏิบตั งิ านไม่สามารถ
กาหนด
กาหนดขั้นตอน และเวลาการ
ทางานได้ชัดเจน
2. บุคลากรสายสนับสนุนไม่
เพียงพอ

์ดท
จั าแผนการปฏิบตั งิ านและรายละเอียด
งานให้ชัดเจน

O : ได้ผลแต่ อยู่ระหว่าง
ยังไม่สมบูรณ์ ดาเนินการ

อยู่ระหว่างการดาเนินการ มีบาง
หลักสูตรอยู่ในขั้นตอนการพิจารณา
จากสภาวิชาการ สถาบัน
อยู่ในระหว่างการดาเนินการจัดทา
แผนพัฒนาบุคลากร คาดว่าจะ
ดาเนินการพร้อมกับการร่างแผนกล
ยุทธ์

4

2

คณะการบริหาร
และจัดการ

คณะการ
บริหารและ
จัดการ
คณะการ
บริหารและ
จัดการ
คณะการ
บริหารและ
จัดการ

การเตรียมการ
สอน

เพิ่มประสิทธิภาพและ
ด้านการ
ประสิทธิผลการเตรียมการ ปฏิบตั งิ าน
สอน
เพิ่มประสิทธิภาพระบบ Wi-Fi ด้านการ
ปฏิบตั งิ าน

การไม่มปี ระสิทธิภาพการเรียน
การสอน

อาจารย์ผู้สอนมีงานมาก ทาให้
การสอนขาดประสิทธิภาพ

จัดทาแผนการเรียนการสอนที่ชัดเจน

O : ได้ผลแต่ อยู่ระหว่าง
ยังไม่สมบูรณ์ ดาเนินการ

อยู่ระหว่างการดาเนินการ

4

2

คณะการบริหาร
และจัดการ

การไม่มปี ระสิทธิภาพการค้น
ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร

ระบบขัดข้องสัญญาณไม่ทั่วถึง

จัดทาระบบ Wi-Fi ให้ชัดเจน

O : ได้ผลแต่ ดาเนินการ
ยังไม่สมบูรณ์ แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่างการดาเนินการแจ้งไปยังผู้
ที่เกี่ยวข้อง

4

3

คณะการบริหาร
และจัดการ

การไม่รับรู้การสื่อสารนโยบายไม่
ทั่วถึงและไม่ชัดเจน

บุคลากรไม่ทราบนโยบายที่ชัดเจน จัดทาแผนกลยุทธ์คณะการบริหารและจัดการ O : ได้ผลแต่ อยู่ระหว่าง
ยังไม่สมบูรณ์ ดาเนินการ

คณะมีกาหนดการดาเนินการจัด
ประชุมบุคลากรเพื่อจัดทาร่างแผน
กลยุทธ์ระหว่างเดือนมิถุนายนกรกฎาคม 2559

3

2

คณะการบริหาร
และจัดการ

การเปิดระบบ
Wi-Fi

การรัวบรวม
ทุกคนทราบถือปฏิบตั ิ
นโยบายที่สาคัญ
และครบถ้วน

ด้าน
นโยบาย/
กฎหมาย/
ระเบียบ/
ข้อบังคับ
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หน่วยงาน

ขั้นตอน

วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง

ความเสี่ยง (รายละเอียด)

ปัจจัยเสี่ยง

กิจกรรมควบคุม

การ
ประเมินผล
การควบคุม

ผลการ
ดาเนินการ ผลการดาเนินการและระยะเวลา
และ
ดาเนินการ (รายละเอียดการ
ระยะเวลา
ดาเนินการ)
ดาเนินการ
อยู่ระหว่าง คณะมีกาหนดการดาเนินการจัด
ดาเนินการ ประชุมบุคลากรเพื่อจัดทาร่างแผน
กลยุทธ์ระหว่างเดือนมิถุนายนกรกฎาคม 2559

คณะการ
การสร้าง
เพื่อให้คณะมีภาพลักษณ์เป็น ด้าน
สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมต่อการ นักศึกษาและบุคลากรอยู่ใน
บริหารและ ภาพลักษณ์คณะ ที่ยอมรับของสังคม
ภาพลักษณ์ เรียนการสอนและการปฏิบตั งิ าน สภาพแวดล้อมที่แออัด
จัดการ
การบริหารและ
และชื่อเสียง
จัดการ

จัดทาแผนกลยุทธ์คณะการบริหารและจัดการ O : ได้ผลแต่
ยังไม่สมบูรณ์

คณะการ
สุขภาพฝ่าย
เสริมสร้างสุขภาพที่ดขี องฝ่าย ด้านสุขภาพ ความเจ็บป่วยจากการทางาน
บริหารและ สนับสนุนวิชาการ สนับสนุนวิชาการ
จัดการ

จัดทาแผนกลยุท์คณะ
ธ์
ที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาบุคลากร

O : ได้ผลแต่ อยู่ระหว่าง
ยังไม่สมบูรณ์ ดาเนินการ

ปัริมาณงานมากเกินไป

ระดับความ ระดับความ
เสี่ยงก่อน เสี่ยงหลัง
การจัดการ การจัดการ

ปัญหาและอุปสรรค /
แนวทางแก้ไข

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ/
E-mail/เบอร์
โทรศัพท์

3

2

คณะการบริหาร
และจัดการ

คณะมีกาหนดการดาเนินการจัด
ประชุมบุคลากรเพื่อจัดทาร่างแผน
กลยุทธ์ระหว่างเดือนมิถุนายนกรกฎาคม 2559

4

3

คณะการบริหาร
และจัดการ

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

ด้านการ
ปฏิบตั งิ าน

ปฎิบตั งิ านไม่เป็นไปตามแผนตรวจ บุคลากรขาดความเชี่ยวชาญใน
การวิเคราะห์ข้อมูล

ปรับปรุงคู่มอื การปฎิบตั งิ านด้านการเงินให้
เป็นมาตรฐานวิชาชีพ

O : ได้ผลแต่ อยู่ระหว่าง
ยังไม่สมบูรณ์ ดาเนินการ

อยู่ในระหว่างการดาเนินการ

4

4

30 ก.ย.59
หัวหน้าสานักงาน
สภาสถาบัน
ผู้อานวยการ
ตรวจสอบ

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

การบริหารจัดการด้านงานบุคคล
งานแผน งานพัสดุ งานอาคาร
สถานที่ ล่าช้า ไม่มคี วามคล่องตัว
ในการทางาน

การบริหารจัดการด้านงานบุคคล
งานแผน งานพัสดุ งานอาคาร
สถานที่ ทาให้ล่าช้า ไม่เกิดความ
คล่องตัวในการทางาน เนื่องจาก
ต้องใช้บริการจากหน่วยงานอื่น
หรือจากส่วนกลาง

ควรยกเลิกนโยบายรวมศูนย์ของสานัก
ทะเบียน สานักบริการคอมพิวเตอร์ สานัก
ส่งเสริมและบริการวิชาการ และ
สานักหอสมุดกลาง

x : ไม่ได้ผล อยู่ระหว่าง
ตามที่
ดาเนินการ
คาดหมาย

รอนโยบายจากผู้บริหาร
สถาบันฯ เรื่องการบริหาร
จัดการด้านงานแผน งานพัสดุ
งานอาคารสถานที่

2

3

ผู้อานวยการ
สานักหอสมุดกลาง

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

เพื่อให้บริการฐานข้อมูล
ด้านการเงิน
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
(Millennium) และระบบ
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
ไม่หยุดชะงัก

บริการฐานข้อมูล ระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ (Millennium) และ
ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
อื่นๆ หยุดชะงัก

นักศึกษา คณาจารย์และ
บุคลากรของสถาบันไม่สามารถ
ใชับริการฐานข้อมูลระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ (Millennium)
ในการสืบค้นและยืมคืนหนังสือ
และไม่สามารถสืบค้นงานวิจัยใน
ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
อื่นๆได้

ควรได้รับการจัดสรรงบประมาณระบบ
ฐานข้อมูล ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
(Millennium) และระบบฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ อย่างครบถ้วนและ
ต่อเนื่องทุกปี

x : ไม่ได้ผล อยู่ระหว่าง
ตามที่
ดาเนินการ
คาดหมาย

รอผลการพิจารณาวงเงิน
งบประมาณเพิ่มรอบที่ 2
(เดือนมีนาคม 2559) เพื่อต่อ
อายุการใช้งานฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์

3

3

ผู้อานวยการ
สานักหอสมุดกลาง
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หน่วยงาน

ขั้นตอน

สานัก
1.แต่งตั้ง
หอสมุดกลาง คณะกรรมการ
บริหารความ
เสี่ยงของสานัก
หอสมุดกลาง
ประจาปี
งบประมาณ 2558
2.ส่งเอกสารแจ้ง
ให้ส่วนงานระบุ
ความเสี่ยง
3.ดาเนินการสรุป
ข้อมูลความเสี่ยง
จากส่วนงาน
4.ระบุความเสี่ยง
เข้าระบบ
5.แจ้งการบริหาร
ความเสี่ยงที่
ประชุม
คณะกรรมการ
สานักฯ
6.จัดทาแผนขอ
จัดสรร
งบประมาณ
ประจาปี 2560

วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง

1.เพื่อลดและป้องกันการสูญ ด้านการ
หายของทรัพยากรสารนิเทศ ปฏิบตั งิ าน
2. เพื่อความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่
และผู้มาใช้บริการทุกคน

ความเสี่ยง (รายละเอียด)

ปัจจัยเสี่ยง

กิจกรรมควบคุม

การสูญหายของทรัพยากรสารนิเทศ อาคารสานักหอสมุดกลางใหม่ (7 ควรได้รับการจัดสรรงบประมาณภายในปี
ชั้น) ยังไม่มรี ะบบ Access
2560
Control System ซึ่งเป็นระบบ
ควบคุมการเข้าออกเป็นระบบที่
ใช้เพื่อจากัดสิทธิแ์ ละเก็บข้อมูล
การเข้าออกของบริเวณที่
ต้องการรักษา ความปลอดภัย
หรือบริเวณที่ตอ้ งการจากัดสิทธิ์
การเข้าออก เช่นบริเวณ
สานักงาน ห้องเซิร์ฟเวอร์ ห้อง
เก็บของมีคา่ ต่างๆ เป็นต้น
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ผลการ
การ
ดาเนินการ ผลการดาเนินการและระยะเวลา
ประเมินผล
และ
ดาเนินการ (รายละเอียดการ
การควบคุม ระยะเวลา
ดาเนินการ)
ดาเนินการ
x : ไม่ได้ผล อยู่ระหว่าง รอผลการพิจารณาการจัดสรร
ตามที่
ดาเนินการ งบประมาณเพือ่ ดาเนินการ
คาดหมาย
จัดซื้อ

ระดับความ ระดับความ
เสี่ยงก่อน เสี่ยงหลัง
การจัดการ การจัดการ
2

3

ปัญหาและอุปสรรค /
แนวทางแก้ไข

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ/
E-mail/เบอร์
โทรศัพท์
ผู้อานวยการ
สานักหอสมุดกลาง

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

ปัจจัยเสี่ยง

กิจกรรมควบคุม

การ
ประเมินผล
การควบคุม

1.1ไม่มกี ารจัดเก็บข้อมูลไว้ใน
1. มีการวางแผนจัดของบประมาณในการ O : ได้ผลแต่
ฐานข้อมูลเพื่อการจัดทารายงาน จัดทาโครงการสแกนเอกสาร
ยังไม่สมบูรณ์
ที่สมบูรณ์ และครบถ้วน
2.1 ให้มกี ารเพิ่ม Server 218 (1 เครื่อง)
2.1ดาเนินการแล้วเสร็จล่าช้า
เพื่อใช้ในการจัดเก็บไฟล์เอกสาร
กว่าที่กาหนด
2.2 จัดหาเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมในการสแกน
2.2การจัดเก็บเอกสารไม่เป็น
และจัดเรียงเอกสาร
ระบบยากต่อการค้นหา
2.3 ให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความรอบคอบ และ
2.3เจ้าหน้าที่ปฏิบตั งิ านไม่
ตรวจสอบเอกสาร/ไฟล์สแกนให้ครบและต้อง
เพียงพอต่อการสแกนและการ ใส่ใจทุกขั้นตอนกระบวนการทางาน
จัดเรียงเอกสาร ทาให้เกิดความ
ล่าช้าในการจัดเก็บเอกสาร
2.4ขาดการสนับสนุนด้าน
งบประมาณและทรัพยากรไม่
เพียงพอต่อการปฏิบตั งิ านให้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
2.5ระยะเวลาการดาเนินการไม่
สอดคล้องกับภาระงาน
3.1เจ้าหน้าที่หรือผู้รับผิดชอบ
ขาดความเอาใจใส่ในการบันทึก
ข้อมูลหรือขาดความรู้ความเข้าใจ
ในการปฏิบตั งิ านที่ได้รับ
มอบหมาย

Page 15 of 20

ผลการ
ดาเนินการ ผลการดาเนินการและระยะเวลา
และ
ดาเนินการ (รายละเอียดการ
ระยะเวลา
ดาเนินการ)
ดาเนินการ
อยู่ระหว่าง - กาลังดาเนินการของบโครงการ
ดาเนินการ สแกนเอกสารเข้าระบบ(ยังไม่ได้งบ)

- กาลังดาเนินการทาบทามบริษทั เช็ค
เอกสารที่จะสแกน (เอกสารปี
2552-2557)

- ให้ IT ออกแบบเอกสารโดย ID
Barcord

ระดับความ ระดับความ
เสี่ยงก่อน เสี่ยงหลัง
การจัดการ การจัดการ
5

5

ปัญหาและอุปสรรค /
แนวทางแก้ไข
มอบหมายงานทุน
ตรวจสอบเอกสารสาคัญ
ที่ตอ้ งจัดเก็บและSCAN
เข้าในฐานข้อมูลอีกครั้ง
กองทุนเป็นผู้กาหนด
แบบฟอร์มคาขอกู้

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ/
E-mail/เบอร์
โทรศัพท์
ปีงบประมาณ/งาน
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

ปัจจัยเสี่ยง

กิจกรรมควบคุม

1.1 ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ขึ้นใช้
เวลาในการค้นหาข้อมูลนาน

การ
ประเมินผล
การควบคุม

1.มีการสารองข้อมูล (Backup) อย่าง
O : ได้ผลแต่
สม่าเสมอและทดสอบการนาข้อมูลที่สารอง ยังไม่สมบูรณ์
กลับมาใช้งานว่าสามารถใช้งานได้หรือไม่
2.2 ระบบสารสนเทศมีความ
2.จัดทาแผนการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ผิดพลาดทางเทคนิค
ไม่ให้กระทบต่อฐานข้อมูลเดิมที่ได้จัดเก็บไว้
2.1ไม่สามารถแก้ไขปัญหาระบบ แล้วและไม่ขัดต่อข้อบังคับของสถาบันฯ
สารสนเทศได้ทนั ตามความ
3.มีการจัดทาแผนการสารองและการกู้คนื
ต้องการของผู้ใช้งานในปัจจุบนั
ระบบเป็นเอกสารให้ละเอียดเพื่อให้ผู้ดแู ล
ระบบสามารถมีแนวทางหรือวิธีการที่ถูกต้อง
3.1ระบบสารสนเทศมีความ
ในการปฏิบตั งิ าน
สลับซับซ้อนมากขึ้น
4.จัดทาคู่มอื ปฏิบตั งิ านของผู้ดแู ลระบบ
สารสนเทศและอุปกรณ์ และต้องมีการ
4.1ข้อมูลที่นาเข้าในระบบ
ตรวจสอบติดตามแก้ไขปัญหา ต่าง ๆ ที่เกิด
สารสนเทศมีความผิดพลาด
จากระบบสารสนเทศ คนและอุปกรณ์
4.2ข้อมูลที่รับมาจากส่วน
5.จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้ได้มาตรฐาน
วิชาการมีความผิดพลาดขาด
เหมาะสมกับการใช้งานและงบประมาณ 6.
ความถูกต้องไม่ครบถ้วน
มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตรวจสอบ
4.3เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล
ข้อมูลให้ถูกต้องก่อนนาข้อมูลเข้าในระบบ
ผิดพลาด
สารสนเทศ 7.ให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความละเอียด
4.4ระบบฐานข้อมูลไม่แยกจาก รอบคอบในการป้อนข้อมูลและตรวจสอบ
กันแบบเบ็ดเสร็จ
ความถูกต้อง
4.5มีการปรับปรุงฐานข้อมูล
ในช่วงที่มกี ารเปิดใช้งานระบบ ผู้บงั คับบัญชาต้องคอยกากับดูแลเจ้าหน้าที่
สารสนเทศ
ที่รับผิดชอบเป็นระยะๆ

1.ไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้งานได้ทนั
5.1เจ้าหน้าที่ปอ้ นข้อมูลผิดพลาด
ข้อมูลสารสนเทศยังไม่มกี ารจัดทา ขาดข้อมูลงานบริการวิชาการที่
เป็นระบบที่ชัดเจน ทาให้ยังไม่
เชื่อมโยงกันทุกงาน
สามารถดึงข้อมูลมาใช้ได้

สานักบริหาร จัดประชุมกับ
งานวิจัยและ ผูบ้ ริหารและ
นวัตกรรม เจ้าหน้าที่
เกี่ยวข้องเพื่อ
ชี้แจงในการ
จัดทาระบบ
สารสนเทศ

เพื่อให้สามารถจัดทารายงาน ด้านการ
และเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่ ปฏิบตั งิ าน
เกี่ยวข้อง

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

ผลการ
ดาเนินการ ผลการดาเนินการและระยะเวลา
และ
ดาเนินการ (รายละเอียดการ
ระยะเวลา
ดาเนินการ)
ดาเนินการ
อยู่ระหว่าง - งาน IT กาลังอยู่ในขั้นตอนการ
ดาเนินการ จัดระบบสารสนเทศใหม่

มีการจัดทาแผนการแก้ไขหากเกิดปัญหาขึ้น
จัดประชุมทาระบบสารสนเทศซึ่งประกอบไป O : ได้ผลแต่ อยู่ระหว่าง
ด้วยวิธีการดาเนินงาน กิจกรรม ระยะเวลา ยังไม่สมบูรณ์ ดาเนินการ
การดาเนินงาน

ระดับความ ระดับความ
เสี่ยงก่อน เสี่ยงหลัง
การจัดการ การจัดการ

ปัญหาและอุปสรรค /
แนวทางแก้ไข

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ/
E-mail/เบอร์
โทรศัพท์

5

5

จัดประชุมงาน
สารสนเทศและติดตาม
ผลการดาเนินงานอย่าง
ใกล้ชิดและต่อเนื่อง

แผนระยะยาว/
ผู้อานวยการสานัก
ทะเบียนฯ

2

5

มีระบบฐานข้อมูลในการ ผู้บริหาร
เข้าถึงงานบริการ
วิชาการและงาน
ทรัพย์สินทางปัญญาแต่
ระบบยังไม่เสถียร

- ข้อมูลที่ยังมีข้อผิดพลาด ให้แต่ละ
งาน List ข้อผิดพลาดว่ามีตรงไหนบ้าง

- มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนนา
ข้อมูลเข้าในระบบสารสนเทศ

- เพิ่มวิธีการตรวจสอบข้อมูลโดยการ
จัดทา Check List ขั้นตอน
ปฏิบตั งิ านและให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความ
ละเอียดรอบคอบในการป้อนข้อมูล

- อยู่ระหว่างการจัดหาบุคลากรด้าน
สารสนเทศเพิ่มเพื่อรองรับการ
ขยายตัวของระบบสารสนเทศ

จัดทาฐานข้อมูลเพื่อให้หน่วยงาน
ภายในสถาบันสามารถเข้าถึงงาน
บริการวิชาการและงานทรัพย์สินทาง
ปัญญาได้

ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ในหลายๆ
ช่องทาง เช่นทาง email ของบุคลากร ทาง
website ของคณะ และทาง e-paper

O : ได้ผลแต่ อยู่ระหว่าง
ยังไม่สมบูรณ์ ดาเนินการ

1

1

ก.ย. 2559 /
รองคณบดีกากับ
ดูแลและ
รับผิดชอบงาน
บริหารทรัพยากร
บุคคล

อาคารเก่า และ/หรือ อุปกรณ์ใน ตรวจสอบอุปกรณ์แจ้งเตือนของทุกอาคาร
การแจ้งเตือนไม่มปี ระสิทธิภาพ ให้พร้อมใช้งาน

O : ได้ผลแต่ อยู่ระหว่าง
ยังไม่สมบูรณ์ ดาเนินการ

1

1

ก.ย. 2559 /
รองคณบดีกากับ
ดูแลและ
รับผิดชอบงาน
อาคารสถานที่
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หน่วยงาน

ขั้นตอน

วัตถุประสงค์

คณะ
การเตรียมความ เพื่อกาหนดมาตรการในการ
วิศวกรรมศาส พร้อมในการ
ป้องกันและลดผลกระทบ
ตร์
รับมือภัยพิบตั ิ
จากอุทกภัย

ความเสี่ยง

น้าท่วมใหญ่ เช่นในปี 2554

ปัจจัยเสี่ยง

กิจกรรมควบคุม

อยู่ในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อน้าท่วม

ประสานงานกับสถาบันในการดาเนินการ
เรื่องแผนการเตรียมพร้อมและแก้ปญ
ั หา

O : ได้ผลแต่
ยังไม่สมบูรณ์

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

อยู่ใกล้สนามบินซึ่งมีผู้โดยสาร
เป็นจานวนมาก

ประสานงานกับสถาบันในการดาเนินการ
เรื่องแผนการเตรียมพร้อมและแก้ปญ
ั หา

คณะ
การเตรียมความ เพื่อกาหนดมาตรการในการ
วิศวกรรมศาส พร้อมในการ
ป้องกันและลดผลกระทบ
ตร์
รับมือภัยพิบตั ิ
จากสารพิษร้ายแรง

ด้านสุขภาพ การแพร่กระจายของสารเคมีที่
เป็นพิษและอันตราย

คณะ
การเตรียมความ เพื่อกาหนดมาตรการในการ
วิศวกรรมศาส พร้อมในการ
ป้องกันและลดผลกระทบ
ตร์
รับมือภัยพิบตั ิ
จากการก่อการร้าย

ด้านการ
ปฏิบตั งิ าน

คณะ
การตีพมิ พ์
เทคโนโลยีกา ผลงานวิจัยใน
รเกษตร
ระดับนานาชาติ

ด้านกลยุทธ์ จานวนผลงานวิจัยในระดับ
- อาจารย์ยังขาดประสบการณ์ใน
นานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Web การตีพมิ พ์ผลงานวิจัยในระดับ
of Site มากขึ้น
นานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลที่
สามารถอ้างอิงได้
- ขาดการถ่ายทอดองค์ความรู้ใน
การตีพมิ พ์ผลงานจากอาจารย์ที่
มีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องสู่
อาจารย์รุ่นใหม่ๆ

เพื่อให้คณาจารย์มจี านวน
ผลงานวิจัยในระดับ
นานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล
Web of Site มากขึ้น

ด้านการ
ปฏิบตั งิ าน

ความเสี่ยง (รายละเอียด)

การ
ประเมินผล
การควบคุม

ผลกระทบจากการก่อการร้าย

ผลการ
ดาเนินการ
และ
ระยะเวลา
ดาเนินการ
อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

ผลการดาเนินการและระยะเวลา
ดาเนินการ (รายละเอียดการ
ดาเนินการ)

ระดับความ ระดับความ
เสี่ยงก่อน เสี่ยงหลัง
การจัดการ การจัดการ

ปัญหาและอุปสรรค /
แนวทางแก้ไข

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ/
E-mail/เบอร์
โทรศัพท์

1

1

ก.ย.2559 /
รองคณบดีกากับ
ดูแลและ
รับผิดชอบงาน
อาคารสถานที่

O : ได้ผลแต่ อยู่ระหว่าง
ยังไม่สมบูรณ์ ดาเนินการ

1

1

ก.ย. 2559 / รอง
คณบดีกากับดูแล
และรับผิดชอบ
งานอาคารสถานที่

อยู่ใกล้ ICD และจุดเก็บตู้คอน ประสานงานกับสถาบันในการดาเนินการ
เทนเนอร์ ที่อาจมีสารเคมีร้ายแรง เรื่องแผนการเตรียมพร้อมและแก้ปญ
ั หา

O : ได้ผลแต่ อยู่ระหว่าง
ยังไม่สมบูรณ์ ดาเนินการ

2

2

ก.ย. 2559 /
รองคณบดีกากับ
ดูแลและ
รับผิดชอบงาน
อาคารสถานที่

อยู่ใกล้สนามบินซึ่งมีผู้โดยสาร
ชาวต่างชาติเป็นจานวนมาก

O : ได้ผลแต่ อยู่ระหว่าง
ยังไม่สมบูรณ์ ดาเนินการ

2

2

ก.ย. 2559 /
รองคณบดีกากับ
ดูแลและ
รับผิดชอบงาน
อาคารสถานที่

5

5

ประสานงานกับสถาบันในการดาเนินการ
เรื่องแผนการเตรียมพร้อมและแก้ปญ
ั หา

1. การดาเนินการโครงการนักวิจัยพี่เลี้ยง
O : ได้ผลแต่ อยู่ระหว่าง
2. การจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรสาย
ยังไม่สมบูรณ์ ดาเนินการ
วิชาการและสายสนับสนุนวิชาการของคณะ
3. การจัดสรรงบงานวิจัยจากเงินรายได้ โดย
การสร้างเกณฑ์ในการพิจารณา
4. คณะจัดทาเกณฑ์ RPA สาหรับอาจารย์ที่
มีคะแนนผลงานวิจัยเพื่อรับงบสนับสนุนจาก
คณะ
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คณะกาลังดาเนินการ ดังนี้ ดาเนินการโครงการนักวิจัยพี่เลี้ยง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทา
แผนพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการ
และสายสนับสนุนวิชาการ - มีการ
ปรับปรุงเกณฑ์ในการพิจารณางบ
วิจัยจากเงินรายได้ของคณะ -ปรับ
เกณฑ์ RPA เพื่อให้สอดคล้องกับ
เกณฑ์ของประกันคุณภาพการศึกษา

เนื่องจากการดาเนิน
คณะ/ภาควิชา
กิจกรรมต่างๆ ที่จะใช้ใน ภายในเดือน
การควบคุมความเสี่ยง กันยายน 2559
นั้นอยู่ในระหว่างการ
ดาเนินกิจกรรมจึงยังไม่
สามารถระบุผลสัมฤทธิ์
ได้ว่าจะทาให้ระดับของ
ความเสี่ยงจะลดลงเพืยง
ใด จะต้องรอให้การ
ดาเนินการดังกล่าวเสร็จ
สิ้นเสียก่อน

หน่วยงาน

ขั้นตอน

วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง

ความเสี่ยง (รายละเอียด)

ปัจจัยเสี่ยง

- อาจารย์รุ่นใหม่ขาดความรู้ใน
การขอตาแหน่งทางวิชาการ
- ขาดการแนะนาจากอาจารย์รุ่น
พี่ในการดาเนินการต่างๆ เพื่อขอ
ตาแหน่งทางวิชาการ

คณะ
การเข้าสู่
เทคโนโลยีกา ตาแหน่งทาง
รเกษตร
วิชาการ

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ ด้านการ
คณาจารย์ทั้งรุ่นใหม่และรุ่น ปฏิบตั งิ าน
เก่าที่ยังไม่มตี าแหน่งทาง
วิชาการเร่งทาผลงานเพื่อขอ
ตาแหน่งทางวิชาการภายใน
ระยะเวลาที่สถาบันกาหนด

การไม่เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
และการปรับตาแหน่งทางวิชาการ
ที่สูงขึ้นไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่
กาหนด

คณะ
การบริหาร
เทคโนโลยีกา หลักสูตรตาม
รเกษตร
เกณฑ์การ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา

เพื่อให้คณาจารย์มคี วามรู้
ความเข้าใจในการบริหาร
หลักสูตรตามเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษา

ด้าน
นโยบาย/
กฎหมาย/
ระเบียบ/
ข้อบังคับ

กระบวนการบริหารหลักสูตรตาม - ทุกหลักสูตรจะต้องมีอาจารย์
เกณฑ์การประกันคุณภาพ
ประจาหลักสูตรครบตามเกณฑ์
การศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
- การปรับปรุงหลักสูตรภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด
-ทุกหลักสูตรต้องผ่านเกณฑ์ของ
ประกันคุณภาพการศึกษา

วิทยาเขต
ชุมพรเขตร
อุดมศักดิ์

1. เพื่อลดอัตราการพ้น
สภาพ/ลาออกกลางคันของ
นักศึกษา

ด้านการ
ปฏิบตั งิ าน

1. นักศึกษาพ้นสภาพ/ลาออก
กลางคัน

ลดอัตราการพ้น
สภาพ/ลาออก
กลางคันของ
นักศึกษาวิทยา
เขตชุมพรเขตร
อุดมศักดิ์ฯ

กิจกรรมควบคุม

การ
ประเมินผล
การควบคุม

1. การจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรสาย
O : ได้ผลแต่
วิชาการและสายสนับสนุนวิชาการของคณะ ยังไม่สมบูรณ์
2. สนับสนุนส่งเสริมอาจารย์ที่ยังไม่มี
ตาแหน่งทางวิชาการ รวมทั้งอาจารย์ใหม่ให้
เร่งขอตาแหน่งทางวิชาการ

ผลการ
ดาเนินการ ผลการดาเนินการและระยะเวลา
และ
ดาเนินการ (รายละเอียดการ
ระยะเวลา
ดาเนินการ)
ดาเนินการ
อยู่ระหว่าง คณะได้ดาเนินการจัดตั้ง
ดาเนินการ คณะกรรมการเพื่อดาเนินการในการ
จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรทั้งสาย
วิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ
โดยกาลังหาข้อมูลเพื่อจะดาเนินการ
พัฒนาบุคลากรให้มคี วามชัดเจนและ
ครอบคลุมในแต่ละสายงาน เพื่อ
คณะจะได้นาข้อมูลต่างๆ มาใช้
ประกอบในการพัฒนาบุคลากรอย่าง
เป็นเชิงประจักษ์ตอ่ ไป

ระดับความ ระดับความ
เสี่ยงก่อน เสี่ยงหลัง
การจัดการ การจัดการ

ปัญหาและอุปสรรค /
แนวทางแก้ไข

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ/
E-mail/เบอร์
โทรศัพท์

4

4

เนื์องจากข้
่
อมูลต่างๆ ที่ คณะ/ภาควิชา
เกี่ยวข้องกับบุคลากร
ภายในเดือน
ภายในคณะค่อนข้างจะ กันยายน 2559
มีข้อมูลจานวนมาก
คณะกรรมการจัดทา
แผนพัฒนาบุคลากรฯ
ของคณะ จะต้องมี
การศึกษาข้อมูลต่างๆ
เพื่อจะนามาใช้ในการทา
แผนพัฒนาบุคลากร
อย่างละเอียดและ
ครบถ้วน จึงค่อนข้าง
จะต้องใช้เวลาในการ
ดาเนินการ

1. มีการดาเนินการตรวจสอบทุกหลักสูตรให้ O : ได้ผลแต่ อยู่ระหว่าง
เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ
ยังไม่สมบูรณ์ ดาเนินการ
การศึกษา
2. กาหนดให้ทกุ หลักสูตรส่งเอกสารตาม
แบบฟอร์มของการประกันคุณภาพให้ครบ
ทุกหลักสูตร/ทุกรายวิชา

คณะกาลังดาเนินการให้หน่วยงานที่
รับผิดชอบประสานข้อมูลกับทุก
หลักสูตรให้เร่งดาเนินการตามเกณฑ์
ของประกันคุณภาพการศึกษาให้
ครบถ้วนและทันเวลาที่กาหนดไว้

5

5

การติดตามแต่ละ
คณะ/ภาควิชา
หลักสูตร/รายวิชาของ ภายในเดือน
คณะเนื่องจากมี
กันยายน 2559
แบบฟอร์มที่จะต้องส่ง
ตามเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษามี
จานวนฟอร์มค่อนข้าง
เยอะมาก และอาจารย์
ในคณะเองก็มภี าระงาน
สอน งานวิจัยอยู่มาก
เช่นกัน ทาให้ตอ้ งใช้
เวลามากในการติดตาม
แบบฟอร์มต่างๆ

1. คุณสมบัตนิ กั ศึกษาแรกเข้า 2. 1.กาหนดคุณสมบัตกิ ารรับนักศึกษาให้ตรง O : ได้ผลแต่ อยู่ระหว่าง
ผลการเรียนนักศึกษาแรกเข้า 3. ตามสาขาที่จะเรียน 2. วิธีการคัดเลือกที่มี ยังไม่สมบูรณ์ ดาเนินการ
การจัดการเรียนการสอน
ประสิทธิภาพ 3. จัดสอนเสริม,กิจกรรมเพิ่ม
ความรู้ทางวิชาการในเนื้อหาวิชาให้อย่าง
ต่อเนื่อง 4. เตรียมความพร้อมให้นกั ศึกษา
แรกเข้าในด้านวิชาการ 5. จัดการเรียนการ
สอนให้มปี ระสิทธิภาพ 6. จัดทาสื่อการสอน
เนื้อหารายวิชาให้นกั ศึกษาสามารถค้นคว้า /
ทบทวนได้สะดวกโดยเผยแพร่ทางwebsite
หรือให้บริการยืม

1.การเพิ่มประสิทธิภาพการเรียน
อาทิ ปรับปรุงสภาพห้องเรียน
ห้องปฏิบตั กิ าร ปรับพื้นที่สัญญา
อินเทอร์เน็ตเพื่ออานวยความสะดวก
ให้นกั ศึกษาและพื้นที่แสงสว่างและ
ความปลอดภัยให้กบั นักศึกษา (ก.ย.
59)

5

4

1. อยู่ระหว่างใช้
งบประมาณในการ
ปรับปรุงพื้นที่
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ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ ผศ.
เทียมพบ
ก้านเหลือง /
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรบุคล
ผศ.ดร.ชณทัต บุญ
รัตนกิตติภมู ิ /
งานบริหาร
ทรัพยากรบุคล /
งานทะเบียนและ
ประมวลผล

หน่วยงาน

ขั้นตอน

วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง

ความเสี่ยง (รายละเอียด)

ปัจจัยเสี่ยง

กิจกรรมควบคุม

การ
ประเมินผล
การควบคุม

วิทยาเขต
ชุมพรเขตร
อุดมศักดิ์

ส่งเสริมให้
บุคลากรสาย
วิชาการและสาย
สนับสนุน
วิชาการทางาน
วิจัย

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

1. การขอตาแหน่งทางวิชาการ
2. การเข้าสู่ตาแหน่งชานาญการ

1. ภาระงานสอนและภาระงาน 1. จัดสรรและบริหารจัดการภาระงานสอน
ด้านอื่นมากเกินไป
และงานวิจัยของอาจารย์ให้เป็นไปตาม
2. ขาดอาจารย์รุ่นพี่ที่จะมาคอย เกณฑ์ที่สถาบันกาหนด
ให้คาแนะนาในการขอตาแหน่ง
ทางวิชาการ
3. ขาดประสบการณ์ในการนา
งานวิจัยตีพมิ พ์ในระดับนานาชาติ

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

1. ขาดข้อมูลความต้องการที่
แท้จริงของกลุ่มเป้าหมาย
2. ขาดการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรเพื่อรองรับงานบริการ
ทางด้านวิชาการ

1. สารวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 2. O : ได้ผลแต่ อยู่ระหว่าง
พัฒนาและจัดโครงการบริการวิชาการตาม ยังไม่สมบูรณ์ ดาเนินการ
ความถนัดของอาจารย์และนักวิจัยและ
เป็นไปตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
3. จัดหาพื้นที่ประชาสัมพันธ์ที่ชุมชนสามารถ
เข้าถึงได้ง่ายเพื่อจัดโครงการตอบสนองความ
ต้องการของชุมชนและสังคม

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

1. ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิ่นถูกละเลย
ขาดการยอมรับ และกาลังสูญ
หายไป
2. ขาดความภาคภูมใิ จในท้องถิ่น
ของตน

1. เปิดการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปเกี่ยวกับ / : ได้ผล
ความรู้จากภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิ่น
ตามที่
2. จัดกิจกรรมระหว่างนักศึกษา บุคลากร
คาดหมาย
และชาวบ้านในชุมชนเพื่อถ่ายทอดความรู้
จากภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม

ด้านชุมชน
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O : ได้ผลแต่
ยังไม่สมบูรณ์

ผลการ
ดาเนินการ ผลการดาเนินการและระยะเวลา
และ
ดาเนินการ (รายละเอียดการ
ระยะเวลา
ดาเนินการ)
ดาเนินการ
อยู่ระหว่าง 1. เผยแพร่และส่งเสริมให้อาจารย์
ดาเนินการ ประจาหลักสูตรนาเสนอและตีพมิ พ์
ผลงานวิจัย

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

ระดับความ ระดับความ
เสี่ยงก่อน เสี่ยงหลัง
การจัดการ การจัดการ

ปัญหาและอุปสรรค /
แนวทางแก้ไข

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ/
E-mail/เบอร์
โทรศัพท์

5

3

1. ได้รับการจัดสรรเงิน
งบประมาณในการ
ทางานวิจัยไม่เพียงพอ 2.
งบประมาณ 2. การ
จ่ายเงินในการทางาน
วิจัยล่าช้าส่งผลต่อการ
ทางานวิจัย 3. วงเงินที่
ได้รับจัดสรรผลงาน
ระดับชาติและนานาชาติ
ไม่เพียงพอ

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

สารวจความต้องการและอยู่ระหว่าง
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการบริหาร
วิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชน

4

3

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

อยู่ระหว่างการสารวจวิชาที่เกี่ยวข้อง
กับวัฒนธรรมท้องถิ่น

2

2

อยู่ระหว่างเก็บข้อมูล

ผู้ช่วยอธิการบดี
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

หน่วยงาน

ขั้นตอน

วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง

ความเสี่ยง (รายละเอียด)

ปัจจัยเสี่ยง

กิจกรรมควบคุม

การ
ประเมินผล
การควบคุม

ผลการ
ดาเนินการ ผลการดาเนินการและระยะเวลา ระดับความ ระดับความ
และ
ดาเนินการ (รายละเอียดการ
เสี่ยงก่อน เสี่ยงหลัง
ระยะเวลา
ดาเนินการ)
การจัดการ การจัดการ
ดาเนินการ
อยู่ระหว่าง ลดรายจ่ายที่ไม่จาเป็นของวิทยาเขตฯ
3
2
ดาเนินการ

วิทยาเขต
ชุมพรเขตร
อุดมศักดิ์

เพิ่มรายได้ในการ 1. หารายได้เพิ่มจากการจัด ด้านการเงิน
บริหารจัดการ โครงการบริการวิชาการ/
ด้านการเงิน
ภาคเอกชน
2. สร้างศักยภาพของอาจารย์
/ นักวิจัย และบุคลากรใน
การหารายได้เข้าวิทยาเขต

1. การชดใช้การยืมเงินคงคลังเพื่อ 1. รายรับไม่เพียงพอกับรายจ่าย
มาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ ในการบริหารจัดการด้านการเงิน
วิทยาเขตชุมพรฯ
2. รายจ่ายประจาสูงขึ้นได้แก่
เงินเดือน ค่าสาธารณะ
ส่งผลให้รายรับไม่เพียงพอกับ
รายจ่ายในการบริหารจัดการด้าน
การเงิน

1. เพิ่มรายได้จากการจัดโครงการบริการ
O : ได้ผลแต่
วิชาการ 2. เพิ่มศักยภาพของอาจารย์ /
ยังไม่สมบูรณ์
นักวิจัยและบุคลากรในการหารายได้เข้า
วิทยาเขตฯ 3.ทาความร่วมมือ / ร่วมทุนกับ
ภาคเอกชนในการลงทุนเพื่อหารายได้ 4. ลด
รายจ่ายประจาของหน่วยงานได้แก่ ใช้
พลังงานทดแทน,กาหนดเพดานกรอบวงเงิน
งบบุคลากร(ลดการเพิ่มอัตราใหม่จากเงิน
รายได้)

วิทยาเขต
ชุมพรเขตร
อุดมศักดิ์

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

1. บุคลากรไม่เข้าใจใน นโยบาย / 1. ทาให้การทางานล่าช้าไม่ตรง
กฎหมาย / ระเบียบ / ข้อบังคับ ตามกาหนด
ของสถาบัน

1.จัดกิจกรรมworkshop เพื่อทราบปัญหาที่ O : ได้ผลแต่ อยู่ระหว่าง
ชัดเจนและหาแนวทางแก้ไข
ยังไม่สมบูรณ์ ดาเนินการ

วิทยาเขต
ชุมพรเขตร
อุดมศักดิ์

สร้างระบบบาบัด
น้าเสียอย่างมี
ประสิทธิภาพ
และยั่งยืน

สานัก
การพัฒนาแผน
บริการ
กลยุทธุ์
คอมพิวเตอร์

กิจกรรมเพื่อหาแนวทางแก้ไข

4

3

1. สร้างระบบบาบัดน้าเสีย ด้าน
1.คุณภาพน้าทิ้งไม่เป็นไปตาม
1. เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 1. การจัดการบาบัดน้าเสียและขยะให้ถือ
O : ได้ผลแต่ อยู่ระหว่าง
โดยแยกประเภทคุณภาพน้า สิ่งแวดล้อม มาตรฐานควบคุมการระบายน้าทิ้ง รอบๆวิทยาเขตชุมพรฯ
เป็นสิ่งก่อสร้างของวิทยาเขตโดยนาเข้าหารือ ยังไม่สมบูรณ์ ดาเนินการ
ทิ้งตามมาตรฐานควบคุมการ
ของกรมควบคุมมลพิษ
ในทีป่ ระชุมคณะกรรมการประจาวิทยาเขต
ระบายน้าทิ้งของกรมควบคุม
มลพิษ และมีการจัดการ
คุณภาพน้าก่อนปล่อยลงในที่
สาธารณะตามประเภท
คุณภาพน้าทิ้งในอาคารต่างๆ

1. งานอาคารสารวจพื้นที่บอ่ เกราะ 2.
เสนอขอรับการสนับสนุน
งบประมาณประจาปี 2561 เพื่อ
ก่อสร้างระบบบาบัดน้าเสียแบบครบ
วงจรในพื้นที่วิทยาเขตชุมพรฯ

4

4

เพื่อให้ดาเนินงานของสานักฯ ด้านกลยุทธ์ เป็นการทาแผนกลยุทธูแ์ บบเดิมๆ 1.บุคลากรไม่ใสใจที่จะแสวงหา
ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
ขาดการทากลยุทธ์เชิงรุก
ความรูใ้ หม่ๆ ในการจัดทาแผน
กลยุทธุ์
2.ขาดการปฎิสัมพันธ์ในการร่วม
จัดทาแผนกลยุทธ์

สานัก
การรักษาคนดีคน เพื่อรองรับ/ทดแทน การ
บริการ
เก่ง
ลาออกของเจ้าหน้าที่ และ
คอมพิวเตอร์
เป็นการสร้างแรงจูงใจ

ด้าน
นโยบาย/
กฎหมาย/
ระเบียบ/
ข้อบังคับ

ด้านการ
ปฏิบตั งิ าน

ปัญหาและอุปสรรค /
แนวทางแก้ไข

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ/
E-mail/เบอร์
โทรศัพท์
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายแผนงาน อ.
จักรพงษ์ ศรีพนม
ยม ,ผู้ช่วย
อธิการบดีฝ่าย
การเงิน ผศ.
ดร.ชณทัต บุญ
รัตนกิตติภมู ิ / งาน
การเงิน / งาน
แผนงาน
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ผศ.ดร.ชณทัต บุญ
รัตนกิตติภมู ิ /
งานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล /
นิตกิ าร

อยู่ระหว่างดาเนินการ

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

1.จัดให้มกี ารให้ความรู้เรื่องแผนกลยุทธ์กบั
บุคลากร
2.ส่งเสริมให้บคุ ลากรมีจิตสานึกร่วมในพันธ
กิจขององค์กร

O : ได้ผลแต่ อยู่ระหว่าง
ยังไม่สมบูรณ์ ดาเนินการ

1.มีการนาเรื่องการปรับแผนกลยุทธุ์
เข้าที่ประชุมกรรมการสานักและ
บรรจุเข้าวาระการประชุมในเรื่อง
ของการปรับแผนกลยุทธุ์

2

2

ผู้รับผิดชอบงาน
แผน สานักฯ

ขาดบุคลากรที่มคี วามรู้ ความ
ค่าตอบแทนจากภายนอกสูงกว่า 1.จัดทาสมรรถนะผู้ปฎิบตั งิ านในองค์กร
เชี่ยญชาญเฉพาะด้าน และ การ และขาดการสร้างแรงจูงใจใน
2.วิเคราะห์อตั รากาลังคนเพื่อการสนับสนุน
ทดแทนบุคลากรที่จะเกษียณอายุ การทางาน
วางแผนพัฒนาผู้ปฏิบตั งิ านทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว
3.จัดทาแผนทดแทนบุคลากร

O : ได้ผลแต่ อยู่ระหว่าง
ยังไม่สมบูรณ์ ดาเนินการ

1.มีการเริ่มดาเนินการจัดทาเรื่อง
Competency และ แผนทดแทน
บุคลากร ของบุคลากรสานักบิการ
คอมพิวเตอร์
2.มีการเปิดรับสมัครในตาแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

3
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ผู้บริหารทุก
ระดับชั้นของ
สานักบริการฯ

Page 20 of 20

