
  

แบบRM-3 

 

คณะศึกษาศาสตร ์

แบบตดิตามแผนการจัดการความเสี่ยง (งวดปัจจุบัน รอบ 6 เดือน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ส าหรับสิ้นสุดวันที ่31 เดือน มนีาคม พ.ศ. 2561 

ความเส่ียงท่ีพบ สาเหตุของความเส่ียง 

 

วิธีการจัดการความเส่ียง 

 

ตัวชี้วัดความเส่ียงหลัก (KPI) สาเหตุที่ท าให้ไม่

บรรลุตรงค่าที่รับ

ได้ 

แนวทางในการ

ลดความเส่ียง 

แผนด าเนินการ

ลดความเส่ียง 

ก าหนดเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

หมาย

เหตุ 
ช่ือ KPI ค่าที่รับได้ 

ผลด าเนินตาม 

KPI 

บรรลุ/        

ไม่บรรลุ 

หลักสูตรถูกปดิ 1. บางหลักสูตรไม่มีระบบการ

ติดตามการท าวิทยานิพนธ์

ของนิสิตรายบุคคล 

2. นิสิตขาดความเขา้ใจใน

หลักเกณฑ์การตีพิมพ์เผยแพร่

บทความตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

3. สัดส่วนของอาจารย์ท่ี

ปรึกษาต่อนิสิตไม่สอดคล้อง

กัน 

1. ประธานหลักสูตรจัดท าแผน

ก ากับติดตามความก้าวหน้าของ

นิสิต 

2. รายงานผลการด าเนินงาน

เสนอต่อคณะกรรมการประจ า

คณะเพื่อให้ข้อเสนอแนะทุก ๆ  

3 เดือน 

จ านวนนิสิต

ระดับ

บัณฑิตศึกษา

ส าเร็จการศึกษา

เพิ่มขึ้นจาก

จ านวนนิสิตที่

ส าเร็จการศึกษา

ช้ากว่าเวลาที่

หลักสูตรก าหนด 

ร้อยละ 50 อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ 

 

ไม่บรรลุ - ด าเนินการก ากับ

ติดตาม

ความก้าวหน้าการ

จัดท าวิทยานิพนธ์

และการตีพิมพ์

เผยแพรผ่ลงาน

ของนิสิต 

 

กระตุ้นให้นิสิต

จัดท าวิทยานิพนธ์

และการตีพิมพ์

เผยแพรผ่ลงาน

ของนิสิตให้ทันตาม

ระยะเวลาท่ี

ก าหนด 

 

1. รองคณบดี

ฝา่ยวิชาการ 

2. ผูช่้วยคณบดี

ฝา่ยวิชาการ 

 

จ านวนผลงานวิจัยที่เผยแพร่

ในระดับนานาชาติมีจ านวน

น้อย 

1. นิสิตบางส่วนขาดเทคนิค

การเขยีนและน าเสนอผลงาน

ในระดับนานาชาติ 

2. แหล่งทุนสนับสนุนในการ

เผยแพรผ่ลงานวิจัยระดับ

นานาชาติมีน้อย 

1. มอบหมายให้ประธาน

หลักสูตรกระตุ้นให้นิสิตระดับ

บัณฑิตศึกษาเผยแพรผ่ลงานใน

ระดับนานาชาติมากยิ่งขึน้ 

2. ส่งเสริมให้คณาจารย์และ

บุคลากรเขา้ร่วมประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติ 

จ านวน

ผลงานวิจัยที่

เผยแพรใ่นระดับ

นานาชาติ

เพิ่มขึ้นจาก

จ านวนอาจารย์

ทัง้หมด 

ร้อยละ 5 อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ 

 

ไม่บรรลุ - ส่งเสริมการ

เผยแพร่

ผลงานวิจัยใน

ระดับนานาชาติทุก

รูปแบบ 

1. กระตุ้นให้นิสิต

ระดับบัณฑิตศึกษา

เผยแพรผ่ลงานใน

ระดับนานาชาติ

มากยิ่งข้ึน 

2. ให้ทุนสนับสนุน

การเผยแพร่

ผลงานวิจัยและ

การเขา้ร่วม

กิจกรรม 

3. ส่งเสริมให้

คณาจารย์และ

บุคลากรเขา้ร่วม

ประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติ 

1. ผูช่้วยคณบดี

ฝา่ยวิจัย 

2. ผูช่้วยคณบดี

ฝา่ยวิเทศ

สัมพันธ ์

 



  

แบบRM-3 

 

ผ่านการพจิารณาท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ 

ในท่ีประชุม ครัง้ท่ี 3/2561 เมื่อวันท่ี 28 เดอืน มนีาคม พ.ศ. 2561 ระเบียบวาระพจิารณาท่ี 4.9 

ความเส่ียงท่ีพบ สาเหตุของความเส่ียง 

 

วิธีการจัดการความเส่ียง 

 

ตัวชี้วัดความเส่ียงหลัก (KPI) สาเหตุที่ท าให้ไม่

บรรลุตรงค่าที่รับ

ได้ 

แนวทางในการ

ลดความเส่ียง 

แผนด าเนินการ

ลดความเส่ียง 

ก าหนดเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

หมาย

เหตุ 
ช่ือ KPI ค่าที่รับได้ 

ผลด าเนินตาม 

KPI 

บรรลุ/        

ไม่บรรลุ 

ขาดแคลนอาจารย์ประจ า

หลักสูตรที่มีต าแหน่งทาง

วิชาการ 

1. อาจารย์ขาดการวาง

แผนการท าผลงานรายบุคคล 

2. ขาดความรู้ความเขา้ใจใน

การเขยีนต ารา หนังสือ และ

เอกสารประกอบการสอน 

3. อาจารย์บางส่วนให้

ความส าคัญกับการท าผลงาน

ทางวิชาการน้อย 

1. จัดท าแผนวิเคราะห์จ านวน

อาจารย์ท่ีมีคุณสมบัติตาม

เกณฑ์การขอต าแหน่งทาง

วิชาการ 

2. จัดอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เก่ียวกับการเขยีนต ารา หนังสือ 

และเอกสารประกอบการสอน 

จ านวนอาจารย์

ที่ยื่นขอต าแหน่ง

ทางวิชาการ

เพิ่มขึน้จาก

จ านวนอาจารย์

ที่มีคุณสมบัติ

ตามเกณฑ์การ

ขอต าแหน่งทาง

วิชาการ 

ร้อยละ 5 จ านวนอาจารย์ท่ี

ยื่นขอต าแหน่ง

ทางวิชาการ 

จ านวนมี 12 คน 

จากจ านวน

อาจารย์ท่ีมี

คุณสมบัติจ านวน 

43 คน คดิเป็น

ร้อยละ 27.90 

บรรลุ - - - 1. รองคณบดี

ฝา่ยบริหาร 

2. รองคณบดี

ฝา่ยวิชาการ 

 

เสื่อมเสียช่ือเสียงของคณะ บุคลากรและนิสิตขาดความรู้

ความเขา้ใจและการปฏิบัติเมื่อ

เกิดภาวะฉุกเฉิน (ภาวะหัวใจ

หยุดเต้น) และการเกิดอัคคีภัย 

1. จัดอบรมให้ความรู้ความ

เขา้ใจและการปฏิบัติเก่ียวกับ

ภาวะฉุกเฉินด้านอัคคภัีย และ

ภาวะหัวใจหยุดเต้น (การท า 

CPR) แก่บุคลากรและนิสิต 

จ านวนกิจกรรม

ให้ความรู้ 

1 กิจกรรม/ปี อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ 

 

ไม่บรรลุ - จัดท าสื่อเผยแพร่

ประชาสัมพันธใ์ห้

ความรู้เก่ียวกับ

แนวทางการ

ปอ้งกันภาวะ

ฉุกเฉินด้านอัคคภัีย 

และภาวะหัวใจ

หยุดเต้น (การท า 

CPR) แก่บุคลากร

และนิสิต 

จัดกิจกรรมให้

ความรู้ความเขา้ใจ

และการปฏิบัติ

เก่ียวกับภาวะ

ฉุกเฉินด้านอัคคภัีย 

และภาวะหัวใจ

หยุดเต้น (การท า 

CPR) แก่บุคลากร

และนิสิต 

1. รองคณบดี

ฝา่ยบริหาร 

2. ผูช่้วยคณบดี

ฝา่ยกิจการนิสิต

และบริการ

ชุมชน 

 

 
 

 ลงชื่อ        

          (รองศาสตราจารย์ ดร.ประพนัธ์ศิริ  สเุสารัจ) 

   คณบดีคณะศึกษาศาสตร ์

   วันที่ 30 เมษายน 2561 


