
 

 

แผนการจัดการความเสี่ยง  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

คณะศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ 

RM-2 

 

ด้านความ

เสี่ยง 

ปัจจัยสภาพ 

แวดล้อม 

ความเสี่ยง           

ที่พบ 

ระดับ 

ความ

เสี่ยง 

ตัวชี้วัด

ความ

เสี่ยงหลัก 

(KPI) 

เป้าหมาย สาเหตุความเสี่ยง 

ประเภทของ

สาเหตุ 

ความเสี่ยง 

แนวทาง            

การ

จัดการ          

ความเสี่ยง 

วธิี 

การจัดการความเสี่ยง 
ระยะเวลา 

งบ 

ประมาณ 

ผู ้

รับผดิชอบ 

อื่น ๆ อื่น ๆ หลักสูตรไม่

ปรับปรุงตาม

รอบระยะเวลา

ที่ก าหนด 

25 จ านวน

หลักสูตร 

ที่ปรับปรุง 

ผ่าน งบประมาณไม่เพียงพอต่อ

การด าเนินการปรับปรุง 

ปัจจัยภายใน ลดความ

เสี่ยง 

1.จัดท าแผนการ

ปรับปรุงหลักสูตร 

2.ก าหนดมาตรการ

อย่างเป็นรูปธรรม 

3.สร้างระบบการ

ติดตามและรายงาน

ความก้าวหน้า 

ปีการศึกษา 

2559 

 

1.รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ 

2.ผู้ชว่ย

คณบดีฝ่าย

วิชาการ 

3.ประธาน

หลักสูตร 

อื่น ๆ 

(การผลิต

บัณฑิต) 

อื่น ๆ นิสิตระดับ

บัณฑิตศกึษา

ส าเร็จ

การศึกษาช้า

กว่าเวลาที่

ก าหนดตาม

หลักสูตร 

25 จ านวน

นิสิตระดับ

บัณฑิตศกึ

ษาส าเร็จ

การศึกษา

เพิ่มขึน้ 

ร้อยละ 30 1.ระบบทะเบียน

บัณฑิตศกึษา ไมค่ัดชื่อ

นิสิตที่ลาออกและเกิน

ก าหนดระยะ ออกจาก

ระบบ 

2.ระบบการติดตามการท า

วิทยานิพนธ์ของนิสิต 

ปัจจัยภายใน ลดความ

เสี่ยง 

1.จัดท าระบบติดตาม

การท าวิทยานิพนธ ์

2.จัดท าฐานข้อมูล

จ านวนนิสิต 

 

ปีการศึกษา 

2559 

 

1.รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ 

2.ผู้ชว่ย

คณบดีฝ่าย

วิชาการ 

3.ประธาน

หลักสูตร 

ดา้น

กฎหมาย/

ข้อบังคับ 

อ่ืน ๆ 

 

จ านวน

บทความท่ี

ตีพิมพ์ระดับ

นานาชาติมี

น้อย 

16 จ านวน

บทความที่

ตีพมิพ์

ระดับ

นานาชาต ิ

 ร้อยละ 20 1. อุปสรรคในดา้น

ภาษาอังกฤษ 

2. การเข้าถึงข้อมูลการ

ตีพิมพ์ระดับ

นานาชาติ 

3. งบประมาณ

สนับสนุนการตีพิมพ์

ระดับนานาชาติ 

ปัจจัยภายใน ลดความ

เสี่ยง 

1.อบรมให้ความรู้การ

เขียนและตีพมิพ์ฯ 

2.จัดสรรงบประมาณ

สนับสนุนการตีพมิพ ์

3.มีการมอบรางวัลยก

ย่องอาจารย์ที่น าเสนอ

ผลงานตีพิมพ์ระดับ

นานาชาต ิ

ปีการศึกษา 

2559 

 

1.ผู้ชว่ยคณบดี

ฝ่ายวิจัย 

2.ผู้ชว่ย

คณบดีฝ่าย

วิเทศสัมพันธ ์
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ด้านความ

เสี่ยง 

ปัจจัยสภาพ 

แวดล้อม 

ความเสี่ยง           

ที่พบ 

ระดับ 

ความ

เสี่ยง 

ตัวชี้วัด

ความ

เสี่ยงหลัก 

(KPI) 

เป้าหมาย สาเหตุความเสี่ยง 

ประเภทของ

สาเหตุ 

ความเสี่ยง 

แนวทาง            

การ

จัดการ          

ความเสี่ยง 

วธิี 

การจัดการความเสี่ยง 
ระยะเวลา 

งบ 

ประมาณ 

ผู ้

รับผดิชอบ 

ดา้น

กฎหมาย/

ข้อบังคับ 

รูปแบบการ

บรหิารและ

การพัฒนา 

จ านวน

อาจารย์ท่ีมี

ต าแหน่งทาง

วิชาการมี

สัดสว่นน้อย 

15 จ านวน

อาจารย์ท่ี

ยื่นขอ

ต าแหน่ง

ทาง

วิชาการ 

รอ้ยละ 20 1.ภาระการสอน วิจัย 

บรกิารวิชาการเกณฑ์

เกิน 

2.ไม่มีระบบช่วยเหลือ

และสนับสนุนท่ีต่อเนื่อง 

3.ขาดการวางแผนการ

ท าผลงานรายบุคคล 

4.ขาดความรู้ความเข้าใจ

ในการเรยีนเขียนต ารา 

หนังสือและเอกสาร

ประกอบการสอน 

5.ขาดความต่อเนื่องใน

การใหค้วามรูก้ารขอ

ต าแหน่งทางวิชาการ 

ปัจจัยภายใน ลดความ

เสี่ยง 

1.จดัอบรมให้ความรู้

เกี่ยวกับการเขียน

หนังสือ ต ารา และ

เอกสารประกอบการ

สอน 

2.จัดท าระบบการ

ช่วยเหลอืและตดิตาม

อย่างต่อเนื่อง 

3.จัดหาผู้ทรงคุณวุฒิ/       

พี่เลี้ยงในการให้

ค าแนะน าเบือ้งต้น 

4.จัดท าแผนการ

พัฒนาความกา้วหน้า

ในการยื่นของต าแหน่ง

ทางวิชาการรายบุคคล 

ปีการศึกษา 

2559 

 รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ 

ผู้ช่วยคณบดี

ฝ่ายวิชาการ 

อื่น ๆ อื่น ๆ คุณภาพชีวิตที่ดี

ของบุคลากร

และนิสิต 

9 จ านวน

กิจกรรม

ให้ความรู้ 

1 กิจกรรม/

ป ี

1.ขาดระบบที่เป็น

มาตรฐานด้านการจัดการ

ภาวะฉุกเฉิน              

2.ยังไม่มีการให้ความรู้

ด้านการป้องกนัภาวะ

ฉุกเฉิน 

ปัจจัยภายใน ป้องกัน

ความเสี่ยง 

การซักซ้อมด้านป้องกัน

ภาวะฉุกเฉิน 

ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 

 รองคณบดี

ฝ่ายบรหิาร 
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 ลงช่ือ                             

                          (รองศาสตราจารย์ประพันธ์ศิริ  สุเสารัจ) 

                            ต าแหนง่ คณบดีคณะศกึษาศาสตร์      

               วันท่ี  27   ตุลาคม 2559  

            

 

 

 

      

ผ่านการพจิารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศกึษาศาสตร์ 

ครัง้ท่ี  10/2559  เมื่อวันท่ี   26  ตุลาคม  2559  วาระพจิารณาที่  4.12 


