
ชือ่ KRI คา่ทีร่บัได้ ผลด าเนนิตาม KRI

บรรล/ุ

ไม่

บรรลุ
ขดีความสามารถ

และอัตราก าลัง

อาจารยป์ระจ า

หลักสตูร

ภาษาอังกฤษ,วชิา

โทภาษาอังกฤษ

,วชิา ECP อาจไม่

เพยีงพอ

- จ านวนหลักสตูรใหมท่ี่

จะเพิม่ขึน้ในอนาคต - การ

เปิดหมวดวชิาโทใหม่

ของคณะ - การใชเ้วลา

มากในการเปิดรับสมัคร

อาจารย ์- การลาออก

อยา่งกระทันหันของ

อาจารย์

พัฒนาระบบ ตดิตามขอ้มลู

ดา้นอัตราก าลังใหแ้มน่ย า

และเป็นปัจจบุันมากขึน้ 

วางแผนการสรรหา/

พัฒนาบคุลากรใหม้ี

ประสทิธผิล เพิม่ความ

คลอ่งตัวหรอืลดระยะเวลา

ทีใ่ชใ้นการสรรหาบคุลากร 

(อาจารย)์

จ านวนอาจารยท์ี่

สามารถเป็น

อาจารยป์ระจ า

หลักสตูร

ภาษาอังกฤษ

,หมวดวชิาโท

ภาษาอังกฤษและ

สารสนเทศ,วชิา 

ECP/จ านวน

หลักสตูร

อัตราสว่นของ

อาจารยท์ีส่ามารถ

ประจ าหลักสตูร

ภาษาอังกฤษ,วชิา

โทภาษาอังกฤษ

,วชิา ECPได/้

จ านวนหลักสตูร 

มากกวา่ 5 คนตอ่ 1

 หลักสตูร

จากการทีค่ณะฯ ด าเนนิการรับอาจารย์

ประจ าชาวตา่งชาตเิพิม่ขึน้อยา่งมนัียส าคัญ 

ในชว่ง 2 ปีงบประมาณทีผ่า่นมา ท าให ้

อัตราสว่นของอาจารยท์ีส่ามารถเป็น

อาจารยป์ระจ าหลักสตูรภาษาอังกฤษฯ ตอ่

จ านวนหลักสตูรภาษาอังกฤษมากกวา่ 5 ตอ่

 1

บรรลุ -คณะกรรมการประจ าคณะฯ

-รองคณบดฝ่ีายแผนงาน

และประกันคณุภาพ

การศกึษา

-คณะอนุกรรมการความเสีย่ง 

1. เพิม่ชัว่โมงเรยีน

ภาษาอังกฤษ โดยเพิม่วชิา

 ECP ในทกุหลักสตูร 

ใหก้ับนสิติ

เพิม่รายวชิา ECP  ในทกุหลักสตูร จะเริม่ใช ้

ในภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2562

ยังไม่

บรรลุ

รายวชิา ECP 

ยังไมจั่ดการ

เรยีนการสอน

จัดสอนวชิา ECP 

 2  รายวชิา

ใหแ้กน่สิติทกุ

หลักสตูร

1.เริม่จัดสอน

วชิา ECP  ใน

ภาคเรยีนที ่1 ปี

การศกึษา 2562

               2.

เพิม่จ านวนรับ

นสิติของ

หลักสตูร

นานาชาต ิปี

การศกึษา 2562

-คณะกรรมการประจ าคณะฯ

-รองคณบดฝ่ีายวชิาการและ

วเิทศสัมพันธ ์(ขอ้ 1)

2.จัดกจิกรรมสนับสนุนการ

เตรยีมตัวสอบมาตรฐาน

ภาษาอังกฤษใหก้ับนสิติ

3.คณะไดจั้ดโครงการเตรยีมความพรอ้ม

ภาษาอังกฤษใหแ้กน่สิติคณะมนุษยศาสตร์

ชัน้ปีที ่1 ปีการศกึษา 2561 และจัดสอบวดั

ระดับความสามารถภาษาอังกฤษ TOEIC 

ใหแ้กน่สิติ

พืน้ฐาน

ภาษาอังกฤษ

ของนสิติ

แตกตา่งกัน

จัดโครงการ

กจิกรรมเสรมิ

ทักษะ

ภาษาอังกฤษ

เพิม่เตมิ

จัดโครงการ

กจิกรรมเสรมิ

ทักษะ

ภาษาอังกฤษ

เพิม่เตมิเพิม่

จ านวน ..... 

โครงการ

-หัวหนา้ศนูยก์ารศกึษา

ระดับปรญิญาตร ี(ขอ้ 2, 4) 

 -หัวหนา้ศนูยก์ารศกึษา

นานาชาต ิ(ขอ้ 2)

-รองคณบดฝ่ีายพัฒนา

ศักยภาพนสิติและศษิยเ์กา่ 

(ขอ้ 2,3)

3.เพิม่จ านวนทนุสนับสนุน

นสิติไปศกึษาระยะสัน้ใน

ตา่งประเทศ

2.คณะไดจั้ดสรรงบประมาณทนุสนับสนุน

นสิติไปศกึษาระยะสัน้ในตา่งประเทศ

เพิม่ขึน้จากปีการศกึษา 2560 โดยโครงการ

เรยีนรูภ้าษาและวฒันธรรมประเทศอังกฤษมี

นสิติเขา้รว่มโครงการ 22 คนแบง่เป็นเมอืง

London 28 คนและเมอืง Oxford 50 คน 

รวมเป็นเงนิทนุการศกึษา 3,310,000 บาท

แตใ่นปีการศกึษา 2561 คณะไดเ้พิม่จ านวน

เงนิทนุใหแ้กน่สิติโดยโครงการเรยีนรูภ้าษา

และวฒันธรรม ณ ประเทศอังกฤษปี

การศกึษา 2561 มผีูเ้ขา้รว่มโครงการจ านวน

 71 คนรวมเป็นเงนิทนุการศกึษา 

3,700,000 บาท

นสิติยังไมไ่ด ้

เดนิทางไป

ศกึษาระยะสัน้

ในตา่งประเทศ

1. ด าเนนิการให ้

นสิติเดนิทางไป

ศกึษาระยะสัน้ใน

ตา่งประเทศ   2.

เพิม่จ านวนทนุ

ใหน้สิติเดนิทาง

ไปศกึษาระยะสัน้

ในตา่งประเทศ

ทกุปี

1.จัดโครงการ

จ านวน .... 

โครงการ ใน

ปีงบประมาณ 

2562              

 2. หารายได ้

เพือ่เพิม่จ านวน

งบประมาณทีจ่ะ

จัดสรรเป็นทนุ

ใหน้สิติเดนิทาง

ไปศกึษาระยะ

สัน้ใน

ปีงบประมาณ

ถัดไป

-รองคณบดฝ่ีายพัฒนา

ศักยภาพนสิติและศษิยเ์กา่ 

(ขอ้ 2,3)

-รองคณบดฝ่ีายวจัิยและ

บรกิารวชิาการ (ขอ้ 3)

RM-3

แบบตดิตามแผนการจดัการความเสีย่ง (งวด 1 รอบ 6 เดอืน)

ส าหรบัส ิน้สดุวนัที ่31 เดอืน มนีาคม พ.ศ. 2562

แนวทางในการ

ลดความเสีย่ง

สาเหตทุีไ่ม่

ท าใหบ้รรลุ

ตามคา่ที่

ไดร้บั

หมาย

เหตุ

ตวัชีค้วามเสีย่งหลกั (KRI)
แผน

ด าเนนิงานลด

ความเสีย่ง

ก าหนดเสร็จ/ผูร้บัผดิชอบสาเหตคุวามเสีย่งความเสีย่งทีพ่บ วธิกีารจดัการความเสีย่ง

อยู่

ระหวา่ง

รอการ

จัดสอบ 

TOEIC 

ใหก้ับ

นสิติ  /

รายงาน

ผลนสิติ

ทีส่อบ

ไปแลว้ 

คนทีเ่กนิ

 500 

คะแนน /

รอ

คะแนน

สอบใน

เดอืน 

พ.ค.62

ทักษะภาษาอังกฤษ

ของนสิติแรกเขา้

และบัณฑติต า่กวา่

เกณฑท์ีค่าดหวงั

- คะแนนภาษาอังกฤษ

โดยเฉลีย่ของผูส้มัครเป็น

นสิติต า่ - คะแนนทดสอบ

 TOEIC ของนสิติสว่น

ใหญย่ังไมถ่งึ 500 คะแนน

 - หน่วยกติภาษาอังกฤษ

ของนสิติยังนอ้ยเกนิไป

คะแนนเฉลีย่ 

TOEIC ของนสิติ 

ไมน่อ้ยกวา่ 500 

คะแนน

คะแนนสอบ

มาตรฐาน

ภาษาอังกฤษโดย

เฉลีย่ของนสิติปี 1

 และนสิติทีจ่ะจบ

การศกึษา



ชือ่ KRI คา่ทีร่บัได้ ผลด าเนนิตาม KRI

บรรล/ุ

ไม่

บรรลุ

RM-3

แบบตดิตามแผนการจดัการความเสีย่ง (งวด 1 รอบ 6 เดอืน)

ส าหรบัส ิน้สดุวนัที ่31 เดอืน มนีาคม พ.ศ. 2562

แนวทางในการ

ลดความเสีย่ง

สาเหตทุีไ่ม่

ท าใหบ้รรลุ

ตามคา่ที่

ไดร้บั

หมาย

เหตุ

ตวัชีค้วามเสีย่งหลกั (KRI)
แผน

ด าเนนิงานลด

ความเสีย่ง

ก าหนดเสร็จ/ผูร้บัผดิชอบสาเหตคุวามเสีย่งความเสีย่งทีพ่บ วธิกีารจดัการความเสีย่ง

4.ก าหนดใหน้สิติเรยีน

หมวดวชิาโทภาษาอังกฤษ

และสารสนเทศ

หมวดวชิาโทภาษาอังกฤษและสารสนเทศ 

 ไดรั้บการอนุมัตจิากสภามหาวทิยาลัยเมือ่

วนัที ่12 ก.พ. 2562 และจะเปิดใหเ้ลอืก

เรยีนไดใ้นปีการศกึษา 2562

ยังไมไ่ดเ้ปิด

สอนรายวชิา

โทในหมวด

วชิาโท

ภาษาอังกฤษ

และสารสนเทศ

ก าหนดใหน้สิติ

คณะ

มนุษยศาสตร์

เรยีนหมวดวชิา

โทภาษาอังกฤษ

และสารสนเทศ

ก าหนดใหน้สิติ

คณะ

มนุษยศาสตร์

เรยีนหมวดวชิา

โท

ภาษาอังกฤษ

และสารสนเทศ

 ตัง้แตภ่าค

เรยีนที ่1/2562 

เป็นตน้ไป

-หัวหนา้ศนูยก์ารศกึษา

ระดับปรญิญาตร ี(ขอ้ 2, 4)

1.ประสานงานเรือ่งการ

จัดท าค าสัง่ฯ กับสว่นงาน

ตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งใหแ้ลว้

เสร็จในเวลา 60 วนักอ่น

สิน้ปีงบประมาณ

1.ระยะเวลาจาก

วนัมคี าสัง่อนุมัต ิ/

เบกิจา่ย คา่จา้ง

และคา่ตอบแทน

พนักงาน

ชาวตา่งชาต ิกอ่น

ถงึวนัท าเรือ่ง

เบกิจา่ยคา่จา้ง

คา่ตอบแทนเดอืน

แรกของ

ปีงบประมาณ

1.จ านวนวนัทีไ่ด ้

ค าสัง่ฯ กอ่นวนัท า

เรือ่งเบกิจา่ยฯ

การด าเนนิการในปัจจบุันสามารถด าเนนิการ

เบกิจา่ยคา่จา้งไดค้รบ แตอ่าจจะมปัีญหา

ในชว่งปลายปีงบประมาณ เนือ่งจาก ปัญหา

เรือ่งโอนเงนิในงบด าเนนิงานหมวด

คา่ตอบแทนยังมไีมเ่พยีงพอส าหรับจา่ย

คา่ตอบแทนใน 6 เดอืนขา้งหนา้

ยังไม่

บรรลุ

เนือ่งจากเกดิ

การ

เปลีย่นแปลง

หลักเกณฑใ์น

การตัง้

งบประมาณ

จากงบ

บคุลากรเป็น

งบด าเนนิงาน

ขออนุมัตโิอน

เปลีย่นแปลง

งบประมาณ

ค านวณ

คา่ใชจ้า่ยจรงิ

ในปีงบประมาณ

ในปี 2562 เพือ่

ตัง้ค าขอ

งบประมาณใน

ปีงบประมาณ 

2563 ให ้

เพยีงพอ

2.ก าหนดแนวปฏบิัตทิี่

ชัดเจนในการแจง้ขอ้มลู

เรือ่งการไดรั้บคา่จา้ง/

คา่ตอบแทนแกอ่าจารย์

ชาวตา่งชาติ

2.การรับทราบ

ขอ้มลูเกีย่วกับ

ความเสีย่งเรือ่ง

การไดรั้บคา่จา้ง/

คา่ตอบแทนของ

อาจารย์

ชาวตา่งชาติ

2.อัตราการ

รับทราบขอ้มลู

เกีย่วกับความเสีย่ง

เรือ่งการไดรั้บ

คา่จา้ง/

คา่ตอบแทนของ

อาจารย์

ชาวตา่งชาต ิกอ่น

การเขา้ท างาน 

และกอ่นหนา้

เดอืนทีจ่ะได ้

คา่จา้ง/

คา่ตอบแทนไม่

ตรงตามก าหนด

ฝ่ายบคุคลก าลังด าเนนิการท าคูม่อืเป็น

ภาษาอังกฤษ

ยังจัดท าคูม่อื

เป็น

ภาษาอังกฤษ

ไมแ่ลว้เสร็จ

มอบรัชฎา แสง

ตะวนั จัดท าคูม่อื

เป็นภาษาอังกฤษ

น ารา่งคูม่อื

ภาษาอังกฤษ

เขา้ทีป่ระชมุ

คณะกรรมการ

คณะพจิารณาใน

เดอืน 

พฤษภาคม 2562

ลงชือ่...........................................................
                  (อาจารย ์ดร.พุฒวทิย ์ บนุนาค)

ต าแหน่ง รองคณบดฝ่ีายแผนงานและประกันคณุภาพการศกึษา รักษาการแทน

                                                     คณบดคีณะมนุษยศาสตร์

                     วนัที ่19 เมษายน 2562

บรรลุเพิม่สัดสว่นขอ้มลู

ประชาสัมพันธแ์ละเอกสาร

จ านวนขอ้มลู

ประชาสัมพันธแ์ละ

ระบบประชาสัมพันธ์

และงานบรกิาร

- ขาดบคุลากรดา้นการ

ประชาสัมพันธท์ีม่ทัีกษะ

-หัวหนา้งานบรกิารการศกึษา

-หลักสตูร

อยู่

ระหวา่ง

รอการ

จัดสอบ 

TOEIC 

ใหก้ับ

นสิติ  /

รายงาน

ผลนสิติ

ทีส่อบ

ไปแลว้ 

คนทีเ่กนิ

 500 

คะแนน /

รอ

คะแนน

สอบใน

เดอืน 

พ.ค.62

-รักษาการแทนหัวหนา้งาน

บรหิารและธรุการ 

-น.ส.รัชฎา แสงตะวนั

-นางกานตช์นติ ปณุะศริ ิ

- น.ส.ญานศิา ลากลู

อาจารยช์าวตา่งชาติ

อาจไดค้า่จา้ง/

คา่ตอบแทน ไมต่รง

ตามก าหนด จน

สง่ผลกระทบตอ่

ประสทิธภิาพการ

ท างานและ/หรอื

ภาพลักษณ์คณะ

- มหาวทิยาลัยขาดแนว

ปฏบิัตทิีช่ัดเจนในการ

จัดท าค าสัง่อนุมัต ิ/ 

เบกิจา่ย คา่จา้งและ

คา่ตอบแทนของ

พนักงานชาวตา่งชาต ิ- 

อาจารยช์าวตา่งชาติ

ไดรั้บขอ้มลูเกีย่วกับความ

เสีย่งดังกลา่วกระชัน้ชดิ

เกนิไป

ทักษะภาษาอังกฤษ

ของนสิติแรกเขา้

และบัณฑติต า่กวา่

เกณฑท์ีค่าดหวงั

- คะแนนภาษาอังกฤษ

โดยเฉลีย่ของผูส้มัครเป็น

นสิติต า่ - คะแนนทดสอบ

 TOEIC ของนสิติสว่น

ใหญย่ังไมถ่งึ 500 คะแนน

 - หน่วยกติภาษาอังกฤษ

ของนสิติยังนอ้ยเกนิไป

คะแนนเฉลีย่ 

TOEIC ของนสิติ 

ไมน่อ้ยกวา่ 500 

คะแนน

คะแนนสอบ

มาตรฐาน

ภาษาอังกฤษโดย

เฉลีย่ของนสิติปี 1

 และนสิติทีจ่ะจบ

การศกึษา

จ านวน Web page

 หรอืเอกสาร

ศนูยก์ารศกึษานานาชาตไิดป้ระชาสัมพันธ์

ขอ้มลูตา่ง ๆ ใหแ้กอ่าจารยช์าวตา่งประเทศ


