สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2555
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
งวด/เวลาที่พบ
การปรับปรุงการควบคุม
จุดอ่อน
(กิจกรรมการควบคุม)

กระบวนการปฏิบตั ิงาน / โครงการ /
กิจกรรม / ด้านของที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม
ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
การนาแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบตั ิ

30-ก.ย.-55

จัดหาสื่อภาษาอังกฤษ/สอนภาษาจีนและสร้างกลไก
เพิ่มมาตรฐานวิจัย

ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

1. จานวนบทความวิจัยที่ตีพมิ พ์ในระดับนานาชาติมีน้อย
2. ขาดทักษะด้านภาษาในการเรียบเรียงบทความ

30-ก.ย.-55

จ้างผู้เชี่ยวชาญเตรียมต้นฉบับภาษาอังกฤษนิพนธ์

ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

แผนปฏิบตั ิงานไม่ตอบสนอง/สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของหน่วยงาน
1. การกาหนดเป้าประสงค์และเป้าหมายการ
ดาเนินงานไม่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน
2. ไม่มีการนาโครงการจากแผนกลยุทธ์ไปจัดทา
แผนปฏิบตั ิงานของหน่วยงาน

30-ก.ย.-55

1. ผู้บริหารให้ความสาคัญในการจัดสรรงบประมาณ
สาหรับโครงการที่อยู่ในแผนมากกว่างานประจา
2. คณะกรรมการประจา สนอ.ขับเคลื่อนโครงการใน
แผนกลยุทธ์ไปจัดทาแผนปฏิบตั ิการประจาปีของ
หน่วยงาน
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แบบ ปอ.3

กาหนดเสร็จ /
ผู้รบั ผิดชอบ
ก.ย. 55/
คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ
มี.ค.55
ก.ย. 55
คณบดีคณะ
อุตสาหกรรม
เกษตร
พ.ค.55
คณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
สนอ.

หมายเหตุ
(งบประมาณ /
ค่าใช้จ่าย)

กระบวนการปฏิบตั ิงาน / โครงการ /
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
กิจกรรม / ด้านของที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม
ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
บุคลากรไม่ทราบและไม่เข้าใจแผนกลยุทธ์และ
แผนการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานอย่างถูกต้อง
1. รูปแบบ/ช่องทางการสื่อสารแผนฯ ไปสู่บคุ ลากรยัง
ไม่ทั่วถึงทุกระดับและไม่เพียงพอ/ไม่มีประสิทธิภาพ
2. บุคลากรขาดความใส่ใจในการรับรู้และความเข้าใจ
ในแผนฯ

งวด/เวลาที่พบ
จุดอ่อน

การปรับปรุงการควบคุม
(กิจกรรมการควบคุม)

กาหนดเสร็จ /
ผู้รบั ผิดชอบ

30-ก.ย.-55

ทุกส่วนนาแผนปฏิบตั ิงานถ่ายทอดให้กับบุคลากรของ มิ.ย.55
หน่วยงานและรายงานผลการดาเนินงานให้กับส่วน คณะอนุกรรมการ
แผนงาน
บริหารความ
เสี่ยงสนอ.

ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

การจัดสรรทรัพยากรไม่สอดคล้องกับแผนฯไม่เพียงพอ
และไม่เหมาะสม
ปัจจัยเสี่ยง
1. ไม่มีการวิเคราะห์ความคุ้มทุนในการจัดสรร
ทรัพยากรให้สอดคล้องกับแผน

30-ก.ย.-55

ให้มีการวิเคราะห์ความคุ้มทุนของส่วนต่าง ๆ ใน สนอ. ก.ย. 55
เพื่อไปใช้ในการขอรับจัดสรรทรัพยากรให้สอดคล้อง ส่วนการคลัง
กับแผนฯ
สานักงาน
อธิการบดี

ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

การจัดสรรทรัพยากรไม่สอดคล้องกับแผนฯไม่เพียงพอ
และไม่เหมาะสม
ปัจจัยเสี่ยง
1.ไม่สามารถคานวณต้นทุนมาใช้ในการจัดสรรทรัพยากร

30-ก.ย.-55

ให้คานวณต้นทุนของส่วนต่างๆในสนอ. เพื่อไปใช้ใน
การวิเคราะห์ความคุ้มทุน

ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

วัตถุประสงค์และไม่เป็นไปตามแผนฯรวมทั้งการใช้
ทรัพยากรไม่เหมาะสม ไม่คุ้มค่าและไม่ก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด
ปัจจัยเสี่ยง
1.ได้รับทรัพยากรสนับสนุนน้อยกว่าแผนที่กาหนด

30-ก.ย.-55

มีการวิเคราะห์โครงการที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณ ก.ย.55
เพื่อให้เหมาะสมและเพียงพอต่อการดาเนินงาน
ส่วนแผนงาน
สานักงาน
อธิการบดี
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ก.ย. 55
ส่วนการคลัง
สานักงาน
อธิการบดี

หมายเหตุ
(งบประมาณ /
ค่าใช้จ่าย)

กระบวนการปฏิบตั ิงาน / โครงการ /
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
กิจกรรม / ด้านของที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม
ด้านการปฏิบตั ิงาน (Operational
สารวจความต้องการของตลาดแรงงาน
Risk)

งวด/เวลาที่พบ
จุดอ่อน

การปรับปรุงการควบคุม
(กิจกรรมการควบคุม)

30-ก.ย.-55

เผยแพร่ผลการสารวจผ่านอินเตอร์เน็ต เก็บข้อมูล
ผู้สาเร็จการศึกษาทุก 3 และ 6 ปี จัดเก็บข้อมูลจาก
ผู้ประกอบการทุกปี ตั้งหน่วยงานจัดเก็บข้อมูลนี้
โดยเฉพาะ

กาหนดเสร็จ /
ผู้รบั ผิดชอบ
พ.ค. 55
คณบดีคณะ
วิศวกรรมศาสตร์

ด้านการปฏิบตั ิงาน (Operational
Risk)

เพิ่มจานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

30-ก.ย.-55

1. ปรับปรุงฐานข้อมูลเพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ให้ตรง
ก.ย.55 / คณบดี
กลุ่มเป้าหมาย
คณะเทคโนโลยี
2. เพิ่มช่องทางหรือการทาแผนประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม สารสนเทศ
เช่น Road Show
3. วางกลไกการเรียกผู้สอบเข้าได้อันดับสารอง
4. ศึกษาความเป็นไปได้ในการเพิ่มค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับ ป.ตรี
5. จัดทาสถิติการลาออกและพ้นสภาพพร้อมสาเหตุ
เพื่อกาหนดจานวนเปิดรับ นศ. ใหม่
6. วิเคราะห์ผลการเรียนของ
นศ. ป.ตรี โดยอาจารย์ที่ปรึกษาประจาชั้นมีบทบาท
ในการติดตามผลการเรียน
7. จัดกิจกรรมสอนเสริมโดยพี่สอนน้อง (Tutor) เป็น
ต้น

ด้านการปฏิบตั ิงาน (Operational
Risk)

เพิ่มการตีพมิ พ์และเผยแพร่ผลงานในระดับนานาชาติมี
น้อย

30-ก.ย.-55

1. โครงการสร้างแรงจูงใจเชิดชูเกียรตินักวิจัย
2. โครงการผลงานวิจัยและนวัตกรรมดีเด่น
3. โครงการเครือข่ายนักวิจัยรุ่นใหม่
4. อบรมเทคนิคการนาเสนอผลงานวิจัยระดับ
นานาชาติ
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ก.ย. 55 /คณบดี
คณะเทคโนโลยี
การเกษตร

หมายเหตุ
(งบประมาณ /
ค่าใช้จ่าย)

กระบวนการปฏิบตั ิงาน / โครงการ /
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
กิจกรรม / ด้านของที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม
ด้านการปฏิบตั ิงาน (Operational
อุปกรณ์ระบบสารองไฟฟ้าไม่เพียงพอ
Risk)

งวด/เวลาที่พบ
จุดอ่อน

การปรับปรุงการควบคุม
(กิจกรรมการควบคุม)

30-ก.ย.-55

จัดทาแผนทดแทน

กาหนดเสร็จ /
ผู้รบั ผิดชอบ
ก.ย. 55 /
ผู้อานวยการ
สานักบริการ
คอมพิวเตอร์

ด้านการปฏิบตั ิงาน (Operational
Risk)

ข้อมูลเกี่ยวกับตาแหน่งงานและจานวนบุคลากรที่
หน่วยงานต้องการใช้ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน และไม่เป็น
ปัจจุบนั
ปัจจัยเสี่ยง
1.ไม่มีผู้รับผิดชอบหลักตรวจสอบการจัดเก็บข้อมูลใน
แฟ้มประวัติและฐานข้อมูลระบบบุคลากร

30-ก.ย.-55

มอบหมายผู้รับผิดชอบหลักในการตรวจสอบและ
ก.ย.55
ควบคุมการจัดเก็บข้อมูลในแฟ้มประวัติและฐานข้อมูล ส่วนบริหาร
ระบบบุคลากรให้ถูกต้องและครบถ้วน
ทรัพยากรบุคคล
สานักงาน
อธิการบดี

ด้านการปฏิบตั ิงาน (Operational
Risk)

การรายงานผลทางการเงินไม่ถูกต้องและไม่ทนั ตาม
ระยะเวลาที่กาหนด

30-ก.ย.-55

1. ปรับปรุงข้อมูลในระบบทะเบียนคุมงบประมาณ
ก.ย.55
และกาหนดการออกรายงานผลรายจ่ายจริงให้ถูกต้อง ส่วนการคลัง
2. กาหนดเวลาแล้วเสร็จให้ชัดเจน
สานักงาน
อธิการบดี

ด้านการปฏิบตั ิงาน (Operational
Risk)

การพัฒนาผลการเรียนรู้ในการจัด มคอ. 3-7 ยังไม่
สอดคล้องกับ อัตลักษณ์ของส่วนงานวิชาการและของ
สถาบัน

30-ก.ย.-55

1.ให้ส่วนงานวิชาการจัดทา มคอ. 3-7 ให้สอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ของส่วนงานวิชาการและของสถาบัน
รวมถึงให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กาหนด
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ก.ย.55
ส่วนบริหาร
วิชาการและวิจัย
สานักงาน
อธิการบดี

หมายเหตุ
(งบประมาณ /
ค่าใช้จ่าย)

กระบวนการปฏิบตั ิงาน / โครงการ /
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
งวด/เวลาที่พบ
การปรับปรุงการควบคุม
กิจกรรม / ด้านของที่ประเมินและ
จุดอ่อน
(กิจกรรมการควบคุม)
วัตถุประสงค์ของการควบคุม
ด้านการปฏิบตั ิงาน (Operational
ระบบบริหารและการจัดการงานวิจัยยังไม่เหมาะสม ทา 30-ก.ย.-55 1. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัยเพื่อกากับ
Risk)
ให้การทาวิจัยขาดประสิทธิภาพ มีผลต่อการบรรลุ
ดูแลการทาวิจัยของสถาบัน
วิสัยทัศน์ของสถาบัน
2. มีหน่วยงานกลางบริหารจัดการงานวิจัยอย่างเป็น
ระบบและชัดเจนเกี่ยวกับ แหล่งเงินทุน การบริหาร
งบประมาณการวิจัย การเผยแพร่ผลงานวิจัยการ
ติดตามประเมินผลงานวิจัย การวิเคราะห์สังเคราะห์
ผลงานวิจัย การส่งเสริมพัฒนานักวิจัย (ทั้งสาย
วิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ) การสร้างแรงจูงใจ
การจัดทาระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัย
3. มีการถ่ายทอดนโยบายและทิศทางการวิจัยให้ส่วน
งานวิชาการรับทราบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักวิจัยได้
ทาวิจัยที่สอดคล้องกับนโยบายฯและผลักดันวิสัยทัศน์
ของสถาบันให้บรรลุเป้าหมาย
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กาหนดเสร็จ /
ผู้รบั ผิดชอบ
ก.ย.55
ส่วนบริหาร
วิชาการและวิจัย
สานักงาน
อธิการบดี

หมายเหตุ
(งบประมาณ /
ค่าใช้จ่าย)

กระบวนการปฏิบตั ิงาน / โครงการ /
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
กิจกรรม / ด้านของที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม
ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
ไม่มีข้อมูลที่ถูกต้องเป็นปัญหาและอุปสรรคในการ
ดาเนินงาน ทาให้ผลการดาเนินงานไม่ถูกต้อง ไม่เป็น
จริงและไม่ทนั เวลา
ปัจจัยเสี่ยง
1.ไม่มีการจัดทา จัดเก็บข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลเพื่อการ
จัดทารายงานที่สมบูรณ์ และครบถ้วน
2.ผู้บริหารไม่ได้นาผลการดาเนินงานมาวิเคราะห์
เกี่ยวกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและไม่นาผลการ
ประเมินที่ได้มาทบทวนและปรับปรุงแก้ไขการ
บริหารงาน

งวด/เวลาที่พบ
จุดอ่อน
30-ก.ย.-55
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การปรับปรุงการควบคุม
(กิจกรรมการควบคุม)
1. แต่งตั้งคณะกรรมการระบบสารสนเทศ สนอ.เพื่อ
วางและเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลให้เป็นฐานข้อมูล
กลางเพื่อใช้ในการตัดสินใจ/วางแผนการดาเนินงาน
2. ผู้บริหารใช้ฐานข้อมูลกลางในการติดตามผลการ
ดาเนินงานเพื่อตัดสินใจ/ทบทวน/ปรับปรุง/แก้ไข/
การบริหารงานและวางแผนการดาเนินงาน

กาหนดเสร็จ /
ผู้รบั ผิดชอบ
ก.ย.55
คณะอนุกรรมการ
บริหารความ
เสี่ยงสนอ.

หมายเหตุ
(งบประมาณ /
ค่าใช้จ่าย)

