แบบRM-3

คณะศึกษาศาสตร์
แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (งวดปัจจุบัน รอบ 6 เดือน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สาหรับสิ้นสุดวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561
ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KPI)
ความเสี่ยงที่พบ

หลักสูตรถูกปิด

จานวนผลงานวิจัยที่เผยแพร่
ในระดับนานาชาติมีจานวน
น้อย

สาเหตุของความเสี่ยง

1. บางหลักสูตรไม่มีระบบการ
ติดตามการทาวิทยานิพนธ์
ของนิสิตรายบุคคล
2. นิสิตขาดความเข้าใจใน
หลักเกณฑ์การตีพิมพ์เผยแพร่
บทความตามเงื่อนไขที่กาหนด
3. สัดส่วนของอาจารย์ที่
ปรึกษาต่อนิสิตไม่สอดคล้อง
กัน
1. นิสิตบางส่วนขาดเทคนิค
การเขียนและนาเสนอผลงาน
ในระดับนานาชาติ
2. แหล่งทุนสนับสนุนในการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับ
นานาชาติมีน้อย

วิธีการจัดการความเสี่ยง

1. ประธานหลักสูตรจัดทาแผน
กากับติดตามความก้าวหน้าของ
นิสิต
2. รายงานผลการดาเนินงาน
เสนอต่อคณะกรรมการประจา
คณะเพื่อให้ข้อเสนอแนะทุก ๆ
3 เดือน

1. มอบหมายให้ประธาน
หลักสูตรกระตุ้นให้นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาเผยแพร่ผลงานใน
ระดับนานาชาติมากยิ่งขึน้
2. ส่งเสริมให้คณาจารย์และ
บุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ

ผลดาเนินตาม
KPI

บรรลุ/
ไม่บรรลุ

สาเหตุท่ที าให้ไม่
บรรลุตรงค่าที่รับ
ได้

แนวทางในการ
ลดความเสี่ยง

แผนดาเนินการ
ลดความเสี่ยง

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ KPI

ค่าที่รับได้

จานวนนิสิต
ระดับ
บัณฑิตศึกษา
สาเร็จการศึกษา
เพิ่มขึ้นจาก
จานวนนิสิตที่
สาเร็จการศึกษา
ช้ากว่าเวลาที่
หลักสูตรกาหนด
จานวน
ผลงานวิจัยที่
เผยแพร่ในระดับ
นานาชาติ
เพิ่มขึ้นจาก
จานวนอาจารย์
ทัง้ หมด

ร้อยละ 50

อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ

ไม่บรรลุ

-

ดาเนินการกากับ
ติดตาม
ความก้าวหน้าการ
จัดทาวิทยานิพนธ์
และการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงาน
ของนิสิต

กระตุ้นให้นิสิต
จัดทาวิทยานิพนธ์
และการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงาน
ของนิสิตให้ทันตาม
ระยะเวลาที่
กาหนด

1. รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ
2. ผูช้ ่วยคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

ร้อยละ 5

อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ

ไม่บรรลุ

-

ส่งเสริมการ
เผยแพร่
ผลงานวิจัยใน
ระดับนานาชาติทุก
รูปแบบ

1. กระตุ้นให้นิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา
เผยแพร่ผลงานใน
ระดับนานาชาติ
มากยิ่งขึน้
2. ให้ทุนสนับสนุน
การเผยแพร่
ผลงานวิจัยและ
การเข้าร่วม
กิจกรรม
3. ส่งเสริมให้
คณาจารย์และ
บุคลากรเข้าร่วม
ประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ

1. ผูช้ ่วยคณบดี
ฝ่ายวิจัย
2. ผูช้ ่วยคณบดี
ฝ่ายวิเทศ
สัมพันธ์

หมาย
เหตุ

แบบRM-3

ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KPI)
ความเสี่ยงที่พบ

สาเหตุของความเสี่ยง

วิธีการจัดการความเสี่ยง

ขาดแคลนอาจารย์ประจา
หลักสูตรที่มีตาแหน่งทาง
วิชาการ

1. อาจารย์ขาดการวาง
แผนการทาผลงานรายบุคคล
2. ขาดความรู้ความเข้าใจใน
การเขียนตารา หนังสือ และ
เอกสารประกอบการสอน
3. อาจารย์บางส่วนให้
ความสาคัญกับการทาผลงาน
ทางวิชาการน้อย

1. จัดทาแผนวิเคราะห์จานวน
อาจารย์ที่มีคุณสมบัติตาม
เกณฑ์การขอตาแหน่งทาง
วิชาการ
2. จัดอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับการเขียนตารา หนังสือ
และเอกสารประกอบการสอน

เสื่อมเสียชื่อเสียงของคณะ

บุคลากรและนิสิตขาดความรู้
ความเข้าใจและการปฏิบัติเมื่อ
เกิดภาวะฉุกเฉิน (ภาวะหัวใจ
หยุดเต้น) และการเกิดอัคคีภัย

1. จัดอบรมให้ความรู้ความ
เข้าใจและการปฏิบัติเกี่ยวกับ
ภาวะฉุกเฉินด้านอัคคีภัย และ
ภาวะหัวใจหยุดเต้น (การทา
CPR) แก่บุคลากรและนิสิต

ชื่อ KPI

ค่าที่รับได้

จานวนอาจารย์
ที่ยื่นขอตาแหน่ง
ทางวิชาการ
เพิ่มขึน้ จาก
จานวนอาจารย์
ที่มีคุณสมบัติ
ตามเกณฑ์การ
ขอตาแหน่งทาง
วิชาการ
จานวนกิจกรรม
ให้ความรู้

ร้อยละ 5

1 กิจกรรม/ปี

ผ่านการพิจารณาที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะศึกษาศาสตร์
ในที่ประชุม ครัง้ ที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 ระเบียบวาระพิจารณาที่ 4.9

สาเหตุท่ที าให้ไม่
บรรลุตรงค่าที่รับ
ได้

แนวทางในการ
ลดความเสี่ยง

แผนดาเนินการ
ลดความเสี่ยง

ผลดาเนินตาม
KPI

บรรลุ/
ไม่บรรลุ

จานวนอาจารย์ที่
ยื่นขอตาแหน่ง
ทางวิชาการ
จานวนมี 12 คน
จากจานวน
อาจารย์ที่มี
คุณสมบัติจานวน
43 คน คิดเป็น
ร้อยละ 27.90
อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ

บรรลุ

-

-

-

ไม่บรรลุ

-

จัดทาสื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้เกี่ยวกับ
แนวทางการ
ป้องกันภาวะ
ฉุกเฉินด้านอัคคีภัย
และภาวะหัวใจ
หยุดเต้น (การทา
CPR) แก่บุคลากร
และนิสิต

จัดกิจกรรมให้
ความรู้ความเข้าใจ
และการปฏิบัติ
เกี่ยวกับภาวะ
ฉุกเฉินด้านอัคคีภัย
และภาวะหัวใจ
หยุดเต้น (การทา
CPR) แก่บุคลากร
และนิสิต

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ
1. รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร
2. รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

1. รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร
2. ผูช้ ่วยคณบดี
ฝ่ายกิจการนิสิต
และบริการ
ชุมชน

ลงชื่อ
(รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ)
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
วันที่ 30 เมษายน 2561

หมาย
เหตุ

