
  

แบบRM-3 

 

คณะศึกษาศาสตร ์

แบบตดิตามแผนการจัดการความเสี่ยง (งวดปัจจุบัน รอบ 12 เดือน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ส าหรับสิ้นสุดวันที ่30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 

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 

หลักสูตรไม่ปรับปรุงตามรอบ

ระยะเวลาที่ก าหนด 

หลักสูตรไม่ได้วางแผนการ

ปรับปรุงอย่างเป็นระบบและ

ตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

1. จัดท าแผนการปรับปรุง

หลักสูตร 

2. มีการติดตามและรายงาน

ความก้าวหน้า 

จ านวนหลักสูตร 

ที่ปรับปรุง 

ผา่น หลักสูตร

ด าเนินการ

ปรับปรุงตามรอบ

ระยะเวลาที่

ก าหนด 

บรรลุ - - - 1. รองคณบดี

ฝา่ยวิชาการ 

2. ผูช่้วยคณบดี

ฝา่ยวิชาการ 

3. ประธาน

หลักสูตร 

 

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

ส าเร็จการศึกษาช้ากว่าเวลา

ที่ก าหนดตามหลักสูตร 

1. หลักสูตรไม่มีระบบการ

ติดตามการท าวิทยานิพนธ์

ของนิสิต 

2. นิสิตขาดความเขา้ใจในการ

หลักเกณฑ์และวิธีการตีพิมพ์

บทความตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

1. จัดท าระบบติดตามการท า

วิทยานิพนธ์ 

2. จัดท าฐานขอ้มูลจ านวนนิสิต 

 

จ านวนนิสิต

ระดับ

บัณฑิตศึกษา

ส าเร็จการศึกษา

เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 30 นิสิตระดับ

บัณฑิตศึกษา

ส าเร็จการศึกษา

จ านวน 150 คน 

คดิเป็นรอ้ยละ 

19.18 

ไม่บรรลุ นิสิตมีการ

ด าเนินการเสนอ

หัวข้อวิทยานิพนธ์

ช้ากว่าเวลาที่

ก าหนด 

ให้หลักสูตร

ด าเนินการก ากับ

ติดตามและให้

ความเขา้ใจ

หลักเกณฑ์การ

ตีพิมพ์บทความ  

กระตุ้นให้นิสิตเร่ง

ส่งตีพิมพ์บทความ

โดยเฉพาะใน

วารสารวิชาการ

ของคณะ 

1. รองคณบดี

ฝา่ยวิชาการ 

2. ผูช่้วยคณบดี

ฝา่ยวิชาการ 

3. ประธาน

หลักสูตร 

 

จ านวนบทความที่ตีพิมพ์

ระดับนานาชาติมีน้อย 

1. อุปสรรคในด้าน

ภาษาอังกฤษ 

2. อาจารย์ขาดเทคนิคการ

เขยีนและน าเสนอผลงานใน

ระดับนานาชาติ 

1. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ

อาจารย์ด้านภาษาอังกฤษ 

2. อบรมให้ความรู้การเขยีนและ

น าเสนอผลงานในระดับ

นานาชาติ  

3. มีการมอบรางวัลยกย่อง

อาจารย์ท่ีน าเสนอผลงานตีพิมพ์

ระดับนานาชาติ 

จ านวนบทความ

ที่ตีพิมพ์ระดับ

นานาชาติ 

ร้อยละ 20 จ านวนบทความที่

ตีพิมพ์ในระดับ

นานาชาติ จ านวน 

11 ช้ิน คดิเป็น 

ร้อยละ 13.58 

 

ไม่บรรลุ อาจารย์มีการ

เผยแพร่

ผลงานวิจัยใน

ระดับนานาชาติใน

หลายลักษณะ แต่

เปา้หมาย

ก าหนดให้เฉพาะ

ลักษณะบทความ

จงึท าให้ไม่บรรลุ

ตามเปา้หมายที่

ก าหนดไว้ 

1. ควรมีการพัฒนา

ทักษะทาง

ภาษาอังกฤษ 

2. มีการส่งเสริม

การเผยแพร่

ผลงานวิจัยใน

ระดับนานาชาติ 

ทุกรูปแบบ 

1. ด าเนินการ

พัฒนาทักษะทาง

ภาษาอังกฤษ 

2. มีทุนสนับสนุน

การเผยแพร่

ผลงานวิจัยใน

ระดับนานาชาติ 

1. ผูช่้วยคณบดี

ฝา่ยวิจัย 

2. ผูช่้วยคณบดี

ฝา่ยวิเทศ

สัมพันธ ์
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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 

จ านวนอาจารย์ท่ีมีต าแหน่ง

ทางวิชาการมีสัดส่วนน้อย 

1. ขาดการวางแผนการท า

ผลงานรายบุคคล 

2. ขาดความรู้ความเขา้ใจใน

การเรียนเขยีนต ารา หนังสือ

และเอกสารประกอบการสอน 

3. ขาดเทคนิคการเขยีนขอ

แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย 

1. จัดท าแผนการพัฒนา

ความก้าวหน้าในการยื่นของ

ต าแหน่งทางวิชาการรายบุคคล 

2. จัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับ

การเขยีนหนังสือ ต ารา และ

เอกสารประกอบการสอน 

3. จัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับ

เทคนิคการเขยีนขอแหล่งทุน

สนับสนุนการวิจัย 

จ านวนอาจารย์

ที่ยื่นขอต าแหน่ง

ทางวิชาการ 

เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 20 

 

อาจารย์มีการท า

ผลงานเพื่อยื่น

ขอรับการประเมิน

เขา้สู่ต าแหน่งทาง

วิชาการเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 27.16 

บรรลุ 1. การประเมินใช้

ระยะเวลานาน 

และผลงานที่ต้อง

ส่งมีจ านวน

มากกว่าเกณฑ์ท่ี 

สกอ. ก าหนด 

2. อาจารย์ท่ีมี 

คุณสมบัติยังขอ

ต าแหน่งทาง

วิชาการน้อย 

1. ยกย่องชมเชยผู้

ที่เขา้สู่ต าแหน่ง

และสนับสนุนผูท้ี่

ยังไมไ่ด้เขา้สู่

ต าแหน่งให้ 

2. จัดกิจกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

การพัฒนาผลงาน

ทางวิชาการ 

ยกย่องชมเชยผูท้ี่

เขา้สู่ต าแหน่งและ

สนับสนุนผูท้ี่ยัง

ไม่ได้เขา้สู่ต าแหน่ง

ให้ 

รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ 

ผูช่้วยคณบดี

ฝา่ยวิชาการ 

 

คุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร

และนิสิต 

ยังไมมี่การให้ความรู้ด้านการ

ปอ้งกันภาวะฉุกเฉิน 

จัดท าคู่มือให้ความรู้ด้านการ

ปอ้งกันภาวะฉุกเฉิน 

กรณีอัคคภัีย 

1. ส่งบุคลากรเขา้รับการอบรม

เก่ียวกับการปอ้งกันและระงับ

เหตุอัคคภัีย 

2. จัดท าป้ายก ากับจุดวางถัง

ดับเพลิง 

3. ติดปา้ยแจง้เตือนให้งดการใช้

ลิฟทข์ณะเกิดอัคคภัีย 

4. ด าเนินการขอตั้งงบประมาณ

เพื่อจัดซื้อถังดับเพลิง (เพิ่มเติม) 

5. ติดตั้งกร่ิงสัญญาณเตือน

อัคคภัียภายในอาคาร (เพิ่มเติม) 

กรณีลิฟทข์ัดขอ้ง 

1. จา้งเหมาบริษัทเจา้ของ

ผลิตภัณฑ์บ ารุงรักษาและ

ตรวจสอบคุณภาพลิฟท์ 

จ านวนกิจกรรม

ให้ความรู้ 

1 กิจกรรม/ปี มีการให้ความรู้

เก่ียวกับการ

ปอ้งกันภาวะ

ฉุกเฉิน 

บรรลุ - - - รองคณบดีฝ่าย

บริหาร 
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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 

2. ก าชับใหเ้จา้หน้าท่ีบริษัท

ตรวจสอบระบบไฟฟ้าส ารอง

ฉุกเฉิน (Automatic Rescue 

Device : ARD) เพื่อให้สามารถ

ขับเคลื่อนลิฟทไ์ด้จริง หากเกิด

เหตุไฟฟ้าดับ 

3. ตรวจสอบปุม่กดเรียกฉุกเฉิน

และโทรศัพท์ภายในลิฟทเ์ป็น

ประจ า 

4. ก าชับเจา้หน้าท่ีตรวจสอบ

บุคคลภายในลิฟทก่์อนท าการ

ปดิประตูอาคารทุกคร้ัง 

 
 

ผ่านการพจิารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศกึษาศาสตร์ 

ในการประชุม คร้ังท่ี 9/2560 เมื่อวันท่ี 8 เดอืน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 (ระเบียบวาระพิจารณาที่ 4.21) 

 

 ลงชื่อ        

          (รองศาสตราจารย ์ดร.ประพนัธ์ศิริ  สเุสารัจ) 

   คณบดีคณะศึกษาศาสตร ์

   วันที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 


