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ผูใ้ห้ข้อมูล ช่ือ KRI

ค่าท่ีรบัได้

ผลด าเนินตาม KRI บรรล/ุไม่บรรลุ

ฝ่ายวชิาการ ดา้นการด าเนินงาน 1)  ด้านกลยทุธ์
 1.1) ขาดกลยุทธ์ดา้นการพฒันาหลกัสตูรใหท้นัสมยั 
ดงึดดูผูเ้รยีน 

เนื่องจากกลไกการควบคุมคุณภาพการปรบัปรงุหลกัสตูร 
เน้นเพยีงการผ่านระเบยีบปฏบิตัติามขัน้ตอนการ
ปรบัปรงุทุก 5 ปี

ก าหนดใหเ้ชญิผูท้รงคุณวฒุนิอกสาขาวชิา /
ผูป้ระกอบการธุรกจิสมยัใหม่ทีเ่คยรบันิสติเขา้
ท างาน/ฝึกงาน เขา้รว่มการประชุมวพิากษ์
หลกัสตูร และ/หรอืรว่มวางแผนกลยุทธ์ของ
คณะฯ

สามารถปรบัเพิม่ความทนัสมยัของหลกัสตูร
ไดร้ะดบัหนึ่ง / รอ้ยละของหลกัสตูรที่

ปรบัปรงุซึง่เชญิผูท้รงคุณวฒุนิอกสาขาวชิา
 /ผูป้ระกอบการธุรกจิสมยัใหม่ทีเ่คยรบันิสติ
เขา้ท างาน/ฝึกงาน เขา้รว่มการประชุม

วพิากษ์หลกัสตูร

รอ้ยละ 100 สามารถปรบัเพิม่ความทนัสมยัของ
หลกัสตูรได ้เนื่องจากเป็นหลกัสตูรใหม่ 

เช่น หลกัสตูร ศศ.บ. ไทยศกึษา 
(นานาชาต)ิ

บรรลุ ทุกรอบการปรบัปรงุ
ของทุกหลกัสตูร

ประธานหลกัสตูร / 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ

ฝ่ายวชิาการ ดา้นการด าเนินงาน 2) ด้านลูกค้า /  ผูร้บับริการ
คุณภาพของผูส้มคัรเขา้ศกึษาลดลงอย่างต่อเนื่องในระดบั
ปรญิญาบณัฑติ  / จ านวนและคุณภาพของผูส้มคัรเขา้
ศกึษาในระดบับณัฑติศกึษาลดลงอย่างต่อเนื่อง

-เพิม่การประชาสมัพนัธ์เชงิรกุเพือ่ดงึดดูนักเรยีน
เก่งจากโรงเรยีนทีม่ชี ือ่เสยีง
- ตัง้คณะกรรมการกลางเพือ่กลัน่กรองเกณฑ์
การคดัเลอืกนิสติของแต่ละหลกัสตูร

- รอ้ยละของหลกัสตูรทีเ่พิม่การ
ประชาสมัพนัธ์เชงิรกุเพือ่ดงึดดูนักเรยีนเก่ง

จากโรงเรยีนทีม่ชี ือ่เสยีง
- รอ้ยละของหลกัสตูรเกณฑก์ารคดัเลอืก
นิสติผ่านการกลัน่กรองจากคณะกรรมการ

กลาง

- รอ้ยละ 80

- รอ้ยละ 100

ประชาสมัพนัธ์หลกัสตูรเชงิรกุนอกสถานที่
  / คณะฯ มคีณะกรรมการกลัน่กรอง
เกณฑก์ารคดัเลอืกนิสติในการสอบ TCAS
 เพือ่ใหไ้ดน้ิสติทีม่คีุณภาพ

บรรลุ ภายในภาค
การศกึษาที ่2563

-ผูช้่วยคณบดฝ่ีายการสือ่สาร
สากลและกจิการพเิศษ
-รองคณบดฝ่ีายวชิาการ 

ฝ่ายบรหิาร ดา้นการด าเนินงาน 3) ด้านการเงิน
3.1) ปรมิาณเงนิทดรองจ่ายขาดสภาพคล่อง เนื่องจาก 
การเบกิจ่ายล่าชา้ของเจา้หน้าทีแ่ละขาดการตดิตามจาก
หวัหน้างาน

-มอบหมายผูบ้รหิารระดบัสงูใชม้าตรการทาง
วนิัยก ากบัดแูลและตดิตามการเบกิจ่ายของ
เจา้หน้าทีแ่ละหวัหน้างานการเงนิอย่างใกลช้ดิ 

3.1 เงนิทดรองจ่ายมสีภาพคล่องและขอ้มลู
เป็นปัจจุบนั

- รายงานในทีป่ระชุมกรรมการ
ประจ าคณะฯทุก 2 เดอืน

3.1 เงนิทดรองจ่ายมสีภาพคล่องมากขึน้ 
แต่ขอ้มลูในระบบยงัไม่เป็นปัจจุบนั

ไม่บรรลุ ยงัพบการเบกิจ่ายล่าชา้ของ
เจา้หน้าทีแ่ละขาดการ
ตดิตามจากหวัหน้างาน

ลดความเสีย่ง มอบหมายผูบ้รหิารระดบัสงูใชม้าตรการ
ทางวนิัยก ากบัดแูลและตดิตามการ
เบกิจ่ายของเจา้หน้าทีแ่ละหวัหน้างาน
การเงนิอย่างใกลช้ดิ

ภายในปีงบประมาณ
 2563

รองคณบดฝ่ีายบรหิารฯ/
ผูอ้ านวยการส านักงานคณบดี
คณบด/ีรองคณบดฝ่ีาย
แผนงานฯ

ฝ่ายบรหิาร ดา้นการด าเนินงาน 4) ด้านกระบวนการภายใน
  4.1) บุคลากร
1) อตัราก าลงัและขดีความสามารถ อาจารย์ทีเ่ชีย่วชาญ
ภาษาองักฤษและ ICT ไม่เพยีงพอต่อการเปิดหลกัสตูร
ใหม่และพฒันาหลกัสตูรใหท้นัสมยัสอดคลอ้งกบัความ
ต้องการของสงัคม เนื่องจากผูส้มคัรเป็นอาจารย์มจี านวน
น้อยและมคีุณสมบตัไิม่เป็นไปตามทีค่าดหวงั
2) ขดีความสามารถของบุคลากรสายปฏบิตักิารฝ่าย
การเงนิและพสัดุไม่เพยีงพอ 
3) ไม่มบุีคลากรทีช่ านาญงานวเิทศสมัพนัธ์
4) บุคลากรฝ่ายพสัดุบางคนปฏบิตังิานในภาระงานไม่
ตรงตามต าแหน่งงาน

-จดัท าแผนพฒันาขดีความสามารถอาจารย์
ประจ า          -วางกลยุทธ์เพือ่แสวงหา
อาจารย์พเิศษทีม่คีวามเชีย่วชาญเพิม่เตมิ
วางแผน on the job training / Coaching โดย
เชญิผูช้ านาญการมาเป็นวทิยากร 
รบัสมคัรและวางกลยุทธ์ในการคดัเลอืก
บุคลากรทีม่ศีกัยภาพดา้นวเิทศสมัพนัธ์
ขอปรบัต าแหน่งงานใหเ้ป็นนักวชิาการพสัดุ

- มกีารจดัท าแผน 3 แผน และ
เป้าประสงคใ์นแผนทัง้ 3 บรรลุ

รอ้ยละ 80

-รบับุคลากรได้

- ปรบัต าแหน่งงานได้

1) คณะฯ มกีารเชญิอาจารย์พเิศษทีม่ ี
ความเชีย่วชาญในการเรยีนการสอน    2)
 คณะฯ ส่งเจา้หน้าทีก่ารเงนิและพสัดุ
อบรมพฒันาตนเอง            3) คณะฯ 
อยู่ระหวา่งเปิดประกาศรบัสมคัรบุคลากร
ดา้นวเิทศสมัพนัธ์      4) อยู่ระหวา่ง
พจิารณาปรบัต าแหน่งงานใหต้รงตาม
ภาระงาน

ไม่บรรลุ อยู่ระหวา่งด าเนินการ ลดความเสีย่ง 1.จา้งอาจารย์พเิศษทดแทน   
2.ขอจดัสรรอตัราสายวชิาการเพิม่
3ส่งบุคลากรฝ่ายการเงนิและพสัดุเขา้อบรม
เพือ่เพิม่ขดีความสามารถ 
มอบหมายใหร้องคณบดฝ่ีายวเิทศฯ ก ากบั
ดแูลงานวเิทศสมัพนัธ์เพิม่เตมิ
ด าเนินการปรบัวฒุใิหเ้ป็นไปตามต าแหน่ง
งาน

ภายในปีงบประมาณ
 2563

รองคณบดฝ่ีายวชิาการฯ
รองคณบดฝ่ีายบรหิารฯ/
ผูอ้ านวยการส านักงานคณบดี

แบบตดิตามแผนการจดัการความเสีย่ง (RM-3)  (รอบ 12 เดอืน)

ส าหรบัส ิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2563

ความเส่ียงท่ีพบ สาเหตุความเส่ียง วิธีการจดัการความเส่ียง

ตวัช้ีความเส่ียงหลกั (KRI) สาเหตุท่ีท าให้ไม่บรรลุ
ตามค่าท่ีรบัได้

แนวทางในการ
ลดความเส่ียง

แผนด าเนินการลดความเส่ียง ก าหนดเสรจ็/ผูร้บัผิดชอบ
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แบบตดิตามแผนการจดัการความเสีย่ง (RM-3)  (รอบ 12 เดอืน)

ส าหรบัส ิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2563

ความเส่ียงท่ีพบ สาเหตุความเส่ียง วิธีการจดัการความเส่ียง

ตวัช้ีความเส่ียงหลกั (KRI) สาเหตุท่ีท าให้ไม่บรรลุ
ตามค่าท่ีรบัได้

แนวทางในการ
ลดความเส่ียง

แผนด าเนินการลดความเส่ียง ก าหนดเสรจ็/ผูร้บัผิดชอบ

ฝ่ายบรหิาร ดา้นการด าเนินงาน 4.2) ระบบงาน
-ขาดคูม่อื/flow chart การปฏบิตังิานทีท่นัต่อการ
เปลีย่นแปลงขัน้ตอนการปฏบิตังิาน
-ระบบงานส่วนใหญ่ยงัขาดตวัชีว้ดัความส าเรจ็ของ
กระบวนการปฏบิตังิาน (process indicator)

- จดัท าคูม่อืการปฏบิตังิานในทุกระบบงานที่
เป็นมาตรฐานและเป็นปัจจุบนัในทุกระบบงาน
- ก าหนดตวัชีว้ดัความส าเรจ็ใหก้บักระบวนการ
ปฏบิตังิานทีส่ าคญั

- รอ้ยละของระบบงานทีคู่ม่อืปฏบิตังิาน
ไดร้บัการปรบัปรงุ

- รอ้ยละของกระบวนการปฏบิตังิานทีส่ าคญั
 ทีม่กีารก าหนดตวัชวีดัความส าเรจ็

รอ้ยละ 80

รอ้ยละ 80

ฝ่ายบรหิารอยู่ระหวา่งด าเนินการปรบัปรงุ
ระบบงาน/คูม่อื  ก าหนดตวัชีว้ดั
ความส าเรจ็ใหต้รงตามลกัษณะงานใน KPI

บรรลุ  ภายใน
ปีงบประมาณ 2563



หวัหน้างานทุกฝ่ายงาน
คณบด ี/รองคณบด/ี
ผูอ้ านวยการส านักงานคณบดี

ฝ่ายบรหิาร ดา้นการด าเนินงาน   4.3) ระบบ IT
ขาด website ทีส่นับสนุนการบรหิารงานอย่างเป็นระบบ

จา้ง outsource เพือ่วางระบบ website ให้
สนับสนุนการบรหิารงานของคณะฯ ไดอ้ย่าง
เต็มศกัยภาพ

การม ีwebsite ทีส่นับสนุนการบรหิารงาน
ของคณะฯ ไดอ้ย่างเต็มศกัยภาพ

 เวบ็ไซต์ของคณะฯ ไดร้บัการ
ปรบัปรงุอย่างเป็นระบบ

ฝ่ายบรหิารอยู่ระหวา่งด าเนินการปรบัปรงุ
 website ภาพรวม ซึง่ในแต่ละฝ่ายได้
อพัเดทขอ้มลูใหท้นัสมยัขึน้

ไม่บรรลุ ฝ่ายบรหิารอยู่ระหวา่ง
ด าเนินการปรบัปรงุ website
 ภาพรวม

ลดความเสีย่ง มอบหมายเจา้หน้าทีป่รบัปรงุ website 
เพือ่สนับสนุนการบรหิารงานไดเ้ป็นบาง
กรณี

 ภายใน
ปีงบประมาณ 2563

คณบด ี/รองคณบด/ี
ผูอ้ านวยการส านักงานคณบดี

ฝ่ายบรหิาร ดา้นการด าเนินงาน 4.4) เครือ่งมอืเครือ่งใช้
ขาด computer ทีม่สีมรรถนะรองรบัการปฏบิตังิานเฉพาะ
ทางผ่านระบบ ERP เช่นงานคลงัและพสัดุ

วางแผนจดัซื้อเครือ่งคอมพวิเตอร ์ทีส่ามารถ
รองรบัการปฏบิตังิานผ่านระบบ ERP

การจดัซื้อเครือ่งคอมพวิเตอร ์ทีส่ามารถ
รองรบัการปฏบิตังิานผ่านระบบ ERP

 จดัซื้อไดอ้ย่างน้อย 1 เครือ่ง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 คณะจดัซื้อ
เครือ่งคอมพวิเตอร ์ทีส่ามารถรองรบัการ
ปฏบิตังิานผ่านระบบ ERP

บรรลุ  ภายใน
ปีงบประมาณ 2563

ผูอ้ านวยการส านักงานคณบดี

ฝ่ายบรหิาร ดา้นการด าเนินงาน 4.5) สภาพแวดลอ้มการ  
         ปฏบิตังิาน
ขาดสภาพแวดลอ้มทีส่นับสนุนบรรยากาศความเป็น
นานาชาติ
ไม่สอดคลอ้งกบัภาพลกัษณ์ตามวสิยัทศัน์ของคณะ

วางกลยุทธ์เพือ่สรา้งบรรยากาศความเป็น
นานาชาตใิหก้บัคณะไดอ้ย่างครอบคลุม

ผลการประมนิความพงึพอใจต่อบรรยาการศ
ความเป็นนานาชาตขิองคณะฯ

 มผีลการประเมนิอยู่ในระดบั 
‘ปานกลาง’ ขึน้ไป

คณะฯ เริม่มกีารประชาสมัพนัธ์ 2 ภาษา 
เช่น การตดิประกาศ และsocial media  
ใหบุ้คลากรชาวต่างประเทศทราบ

ไม่บรรลุ ขาดสภาพแวดลอ้มที่
สนับสนุนบรรยากาศความ
เป็นนานาชาติ

ลดความเสีย่ง ปรบัการจดัสรรงบประมาณใหเ้พยีงพอ
เพือ่สนับสนุนบรรยากาศความเป็น
นานาชาติ

 ภายใน
ปีงบประมาณ 2563



ผูช้่วยคณบดฝ่ีายการสือ่สาร
สากลและกจิการพเิศษ

ฝ่ายบรหิาร ดา้นการด าเนินงาน 5) การเรียนรู้และการพฒันา
 ขาดกจิกรรม KM ทีต่่อเนื่องดา้นการวจิยัและพฒันาการ
ปฏบิตังิานของส านักงานคณบด ี

ก าหนดเป้าประสงคด์า้นการเรยีนรูแ้ละพฒันา 
(KM) ไวใ้นแผนปฏบิตักิารประจ าปีฯ

มเีป้าประสงคด์า้นการเรยีนรูแ้ละพฒันา 
(KM) ไวใ้นแผนปฏบิตักิารประจ าปี

งบประมาณ 2564

อย่างน้อย 1 เป้าประสงค์ คณะมกีารมอบหมายใหบุ้คลากรฝ่ายสือ่
เขา้อบรมพฒันาตนเองเพือ่น าผลการ
อบรมมา KM ต่อไป

ไม่บรรลุ อยู่ระหวา่งการรบัสมคัรเขา้
รว่มอบรม

ลดความเสีย่ง คณะมนีโยบายสนับสนุนใหค้ณาจารย์
หลกัสตูรต่างๆ จดักจิกรรม KM เกีย่วกบั
ภารกจิทีส่ าคญั ในส่วนของส านักงาน
คณบดพีฒันาการปฏบิตังิานผ่านการสอน
งานภายใน และอบรมจากหน่วยงาน
ภายนอก

 ภายใน
ปีงบประมาณ 2563

รองคณบดฝ่ีายวชิาการและ
และวจิยั /รองคณบดฝ่ีาย
แผนงาน

ฝ่ายวชิาการ ดา้นการด าเนินงาน 6) การเรียนการสอน
    6.1 หลกัสตูร
หลกัสตูรส่วนใหญ่ของคณะ ยงัไม่ไดร้บัการปรบัปรงุให้
เท่าทนักบัความเปลีย่นแปลงของสงัคมและเทคโนโลย ี
รวมถงึความต้องการของตลาดแรงงาน 

เนื่องจากกระบวนการปรบัปรงุหลกัสตูรยงัใหค้วามส าคญั
กบัข ัน้ตอนการวพิากษ์หลกัสตูรน้อยเกนิไป

ก าหนดใหทุ้กหลกัสตูรต้องเชญิผูท้รงคุณวฒุิ
นอกสาขาวชิา /ผูป้ระกอบการธุรกจิสมยัใหม่ 
ผูป้ระกอบการทีเ่คยรบันิสติเขา้ท างาน/ฝึกงาน 
เขา้รว่มการวพิากษ์หลกัสตูร รวมถงึใหศ้ษิย์เก่า
ทีป่ระสบความส าเรจ็ ทีท่ างานในองคก์รชัน้แนว
หน้าประเมนิรา่งหลกัสตูรเป็นพเิศษ

- รอ้ยละของหลกัสตูรทีเ่ชญิผูท้รงคุณวฒุิ
นอกสาขาวชิา /ผูป้ระกอบการธุรกจิสมยัใหม่
 ผูป้ระกอบการทีเ่คยรบันิสติเขา้ท างาน/
ฝึกงาน เขา้รว่มการวพิากษ์หลกัสตูร

- รอ้ยละของหลกัสตูรทีด่ าเนินการใหศ้ษิย์
เก่าทีป่ระสบความส าเรจ็ ทีท่ างานในองคก์ร

ชัน้แนวหน้าประเมนิรา่งหลกัสตูร

 รอ้ยละ 100 ของหลกัสตูรที่
ปรบัปรงุหรอืครบรอบปรบัปรงุ

ยงัไม่ถงึรอบการวพิากษ์หลกัสตูร ไม่บรรลุ ยงัไม่ถงึรอบการวพิากษ์
หลกัสตูร

ลดความเสีย่ง คณะกรรมการประจ าคณะฯ พจิารณาความ
เหมาะสมความทนัสมยัของโครงสรา้ง
หลกัสตูรและเนื้อหารายวชิา เพือ่ให้
ประธานหลกัสตูรปรบัปรงุก่อนส่งให้
คณะกรรมการระดบัมหาวทิยาลยั

 ภายใน
ปีงบประมาณ 2563

คณะกรรมการประจ าคณะฯ/
รองคณบดฝ่ีายวชิาการ/
ประธานหลกัสตูร



สว่นงาน คณะมนษุยศาสตร์ เอกสารแนบ 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ผูใ้ห้ข้อมูล ช่ือ KRI

ค่าท่ีรบัได้

ผลด าเนินตาม KRI บรรล/ุไม่บรรลุ

แบบตดิตามแผนการจดัการความเสีย่ง (RM-3)  (รอบ 12 เดอืน)

ส าหรบัส ิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2563

ความเส่ียงท่ีพบ สาเหตุความเส่ียง วิธีการจดัการความเส่ียง

ตวัช้ีความเส่ียงหลกั (KRI) สาเหตุท่ีท าให้ไม่บรรลุ
ตามค่าท่ีรบัได้

แนวทางในการ
ลดความเส่ียง

แผนด าเนินการลดความเส่ียง ก าหนดเสรจ็/ผูร้บัผิดชอบ

ฝ่ายวชิาการ ดา้นการด าเนินงาน     6.2 วธิจีดัการเรยีนการสอน
ทกัษะภาษาองักฤษของนิสติแรกเขา้และบณัฑติต ่ากวา่
เกณฑท์ีค่าดหวงั

เนื่องจากผูส้มคัรเขา้เรยีนมจี านวนไม่มากและมแีนวโน้ม
ลดลง การแข่งขนัจงึต ่า

วางกลยุทธ์เพือ่พฒันาทกัษะภาษาองักฤษของ
นิสติในหลกัสตูรทีม่คีะแนนต ่ากวา่เกณฑเ์ป็น
พเิศษ

รอ้ยละของนิสติในหลกัสตูรทีม่คีะแนน
ภาษาองักฤษต ่ากวา่เกณฑ ์ทีไ่ดร้บัการ

พฒันาใหม้คีะแนนสงูขึน้อย่างน้อยรอ้ยละ 10

รอ้ยละ 80 คณะมกีารด าเนินการตามแผนการลด
ความเสีย่ง 4 ขอ้จาก 5 ขอ้

ไม่บรรลุ อยู่ระหวา่งการรอผลสอบ 
SWU-SET

ลดความเสีย่ง 1) จดักจิกรรมเตรยีมความพรอ้มดา้น
ภาษาองักฤษ และจดัสอบวดัระดบั
มาตรฐานภาษาองักฤษ (TOEIC) ใหก้บั
นิสติชัน้ปีที ่1                        
 2) จดัสรรงบประมาณใหห้ลกัสตูรจดั
กจิกรรม/โครงการ พฒันาภาษาองักฤษ
ใหก้บันิสติ                   3) จดัสรรทุน
พฒันาภาษาองักฤษระยะสัน้ใน
ต่างประเทศ                     
4) ก าหนดรายวชิา ECP ใหเ้ป็นวชิาบงัคบั
ในของทุกหลกัสตูร  6 หน่วยกติ             
    
5) เปิดหมวดวชิาโทภาษาองักฤษและ
เทคโนโลย ีใหน้ิสติ

 ภายใน
ปีงบประมาณ 2563

รองคณบดฝ่ีายวชิาการฯ

ฝ่ายวชิาการ ดา้นการด าเนินงาน 6.3 สิง่สนับสนุนการเรยีนรู้
ขอ้มลูหลกัสตูร/แบบฟอรม์ภาษาองักฤษส าหรบังาน
บรกิารการศกึษาแก่นิสติต่างชาตมิไีม่ครบถ้วน

เนื่องจากนิสติหลกัสตูรนานาชาตสิ่วนใหญ่ยงัเป็นคนไทย
 ปัญหาทีเ่กดิกบันิสติต่างชาตจิงึยงัไม่ถูกรบัรูช้ดัเจน

มอบหมายหวัหน้าศนูย์การศกึษานานาชาติ
จดัท าแบบฟอรม์ภาษาองักฤษส าหรบังาน
บรกิารการศกึษาแก่นิสติต่างชาต ิใหค้รบถ้วน
ตามล าดบัความส าคญั

รอ้ยละของแบบฟอรม์/ค าแปลแบบฟอรม์
ส าหรบังานบรกิารการศกึษาส าหรบันิสติ

ต่างชาติ

จดัท าไดไ้ม่น้อยกวา่รอ้ยละ 50 คณะฯ ก าลงัด าเนินการวางแผนการ
ปรบัปรงุแบบฟอรม์นิสติ ใหเ้ป็น 2 ภาษา

ไม่บรรลุ พฒันาแบบฟอรม์ 2 ภาษา
ไดส้่วนหนึ่ง แต่ยงัไม่
ครบถ้วน ตามทีน่ิสติต้องการ

ลดความเสีย่ง พฒันาแบบฟอรม์ 2 ภาษา ใหค้รบถ้วน  ภายใน
ปีงบประมาณ 2563

หวัหน้าศนูย์การศกึษา
นานาชาติ

ฝ่ายวจิยั ดา้นการด าเนินงาน 7) งานวิจยั
จ านวนผลงานวจิยัใชป้ระโยชน์/ขอ้มลูเกีย่วกบังานวจิยัใช้
ประโยชน์ของคณะฯ มจี านวนน้อย

เนื่องจากคณะขาดการผลกัดนัอย่างต่อเนื่องใหค้ณาจารย์
ท าวจิยัทีมุ่ง่น าไปใชป้ระโยชน์ หรอืหาหนทางน า
ผลงานวจิยัทีด่ าเนินการส าเรจ็แลว้ไปใชป้ระโยชน์

คณะกรรมการประจ าคณะฯ มนีโยบาย
ก าหนดใหง้านวจิยัทุกชิน้ทีข่อรบัทุนสนับสนุน
จากงบประมาณรายไดข้องคณะฯ ต้องมกีารน า
ผลการวจิยัไปใชป้ระโยชน์ โดยก าหนดเป็นมติ
ทีป่ระชุมคณะฯ เมือ่วนัที ่10 ตุลาคม 2563 และ
ประชาสมัพนัธ์ใหค้ณาจารย์และเจา้หน้าทีใ่น
คณะรบัทราบโดยทัว่กนั

รอ้ยละของงานวจิยั (ทุนคณะฯ) ทีเ่สรจ็
สมบูรณ์โดยมผีลการน างานวจิยัไปใช้

ประโยชน์

รอ้ยละ 100 คณะฯ วางนโยบายใหผู้ปิ้ดโครงการวจิยั
ส่งผลงานวจิยัใชป้ระโยชน์ทุกชิน้งาน

ไม่บรรลุ อยู่ระหวา่งเกบ็ขอ้มลู
ผลงานวจิยัใชป้ระโยชน์

ลดความเสีย่ง ฝ่ายวจิยัสนับสนุนใหค้ณาจารย์ทีไ่ดร้บั
จดัสรรทุนวจิยัจากหน่วยงานภายในและ
หน่วยงานภายนอกใชผ้ลการวจิยัใหเ้กดิ
ประโยชน์ โดยจดัท าหนังสอืรบัรองการใช้
ประโยชน์ผลงานวจิยั/งานสรา้งสรรคจ์าก
หน่วยงานภายนอกขึน้ เพือ่ใหค้ณาจารย์
รบัทราบถงึความต้องการจ าเป็นเรือ่ง
ดงักล่าว

 ภายใน
ปีงบประมาณ 2563

รองคณบดฝ่ีายวชิาการและ
วจิยั



สว่นงาน คณะมนษุยศาสตร์ เอกสารแนบ 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ผูใ้ห้ข้อมูล ช่ือ KRI

ค่าท่ีรบัได้

ผลด าเนินตาม KRI บรรล/ุไม่บรรลุ

แบบตดิตามแผนการจดัการความเสีย่ง (RM-3)  (รอบ 12 เดอืน)

ส าหรบัส ิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2563

ความเส่ียงท่ีพบ สาเหตุความเส่ียง วิธีการจดัการความเส่ียง

ตวัช้ีความเส่ียงหลกั (KRI) สาเหตุท่ีท าให้ไม่บรรลุ
ตามค่าท่ีรบัได้

แนวทางในการ
ลดความเส่ียง

แผนด าเนินการลดความเส่ียง ก าหนดเสรจ็/ผูร้บัผิดชอบ

ฝ่ายบรกิารวชิาการ ดา้นการด าเนินงาน 8) บริการวิชาการ
8.1) บรกิารวชิาการต่อสงัคมแบบไม่หารายได้
จ านวนโครงการบรกิารวชิาการต่อสงัคมมจี านวนน้อย  
ขอบเขตและผลสบืเนื่องของโครงการยงัมน้ีอย ไม่ชดัเจน
 หรอืไม่ยัง่ยนื

-ก าหนดนโยบายการจดัโครงการฯ โดยบูรณา
การกบันโยบาย SDG ระดบัมหาวทิยาลยั 
-บูรณาการโครงการฯ รว่มกบัการวจิยั เพือ่ตอบ
โจทย์เรือ่ง Aging society 

- รอ้ยละของโครงการทีบู่รณาการกบั
นโยบาย SDG 

- จ านวนโครงการทีบู่รณาการกบังานวจิยัที่
ตอบโจทย์เรือ่ง Aging society

รอ้ยละ 20

 1 โครงการ

1.คณะมกีารก าหนดนโยบายการจดั
โครงการฯ โดยบูรณาการกบันโยบาย 
SDG ระดบัมหาวทิยาลยั โดยระบุในแบบ
ฟอรข์ออนุมตัโิครงการ 
2. คณะจดัโครงการฯ เพือ่ตอบโจทย์เรือ่ง
 Aging society เมือ่เดอืน ก.พ.2563 

ไมบ่รรลุ ไม่มกีารบูรณาการ
โครงการฯ รว่มกบัการวจิยั 
เพือ่ตอบโจทย์เรือ่ง Aging 
society

ลดความเสีย่ง จดัโครงการบูรณาการรว่มกบัการวจิยั 
เพือ่ตอบโจทย์เรือ่ง Aging society

 ภายใน
ปีงบประมาณ 2563

รองคณบดฝ่ีายบรหิารและ
บรกิารวชิาการ
รองคณบดฝ่ีายแผนงานฯ

ฝ่ายบรกิารวชิาการ ดา้นการด าเนินงาน     8.2) บรกิารวชิาการแบบหารายได้
จ านวนโครงการบรกิารวชิาการแบบหารายไดย้งัมน้ีอย  
ไม่สอดคลอ้งกบัความหลากหลายของหลกัสตูรทีค่ณะฯ 
เปิดสอน

-วางแผนศกึษาความเป็นไปไดใ้นการจดัท า
โครงการบรกิารวชิาการแบบหารายไดใ้หม่ๆ
- ศกึษาความต้องการของสงัคมต่อการบรกิาร
วชิาการทีส่อดคลอ้งกบัศกัยภาพของคณะฯ
 - จดัสรรงบประมาณดา้นประชาสมัพนัธ์
เพิม่เตมิ หรอืเพิม่ช่องทางประชาสมัพนัธ์ทีไ่ม่
ต้องเสยีค่าใชจ่้าย เช่น facebook และการ
ประชาสมัพนัธ์เชงิรกุ

- รอ้ยละของโครงการบรกิารวชิาการเพือ่หา
รายไดแ้บบใหม่ๆ 

- จ านวนโครงการบรกิารวชิาการใหม่ทีผ่่าน
การศกึษาความต้องการของสงัคมอย่างเป็น

ระบบ

- จ านวนการประชาสมัพนัธ์คณะฯ เชงิรกุ
รปูแบบใหม่ๆ 

 รอ้ยละ 20

1 โครงการ

3 กรณี

คณะจดัโครงการบรกิารวชิาการเพือ่หา
รายไดแ้บบใหม่ๆ เช่น โครงการสอน
ภาษาองักฤษ รุน่ที ่1/2563 และก าลงั
พฒันาโครงการบรกิารวชิาการรปูแบบ
ใหม่ๆ ในปีงบประมาณ 2563 นี้

ไม่บรรลุ อยู่ระหวา่งด าเนินการขอ
อนุมตัโิครงการบรกิาร
วชิาการ รปูแบบใหม่ๆ ใน
ปีงบประมาณ 2563 /ไดร้บั
ผลกระทบจาก COVID-19 
ท าใหไ้ม่เป็นไปตามแผนที่
วางไว้

ลดความเสีย่ง จดัท าโครงการบรกิารวชิาการเพือ่หา
รายไดแ้บบใหม่ๆ
จดัท าโครงการบรกิารวชิาการใหม่ทีผ่่าน
การศกึษาความต้องการของสงัคม
จดัสรรงบประมาณดา้นประชาสมัพนัธ์
เพิม่เตมิ และการประชาสมัพนัธ์เชงิรกุ

 ภายใน
ปีงบประมาณ 2563

รองคณบดฝ่ีายบรหิารและ
บรกิารวชิาการ
รองคณบดฝ่ีายแผนงานฯ

จากมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร ์ครัง้ที ่พเิศษ/2563  วนัที ่28 กันยายน 2563

วาระพจิารณาเรือ่ง รายงานผลการด าเนนิงานความเสีย่งและการควบคมุภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดอืน

(ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.อัญชล ีจันทรเ์สม)

    ต าแหน่ง คณบดคีณะมนุษยศาสตร์

        วนัที ่ 28 กันยายน 2563


