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แบบก าหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่
รับผิดชอบ 

โครงการ/กิจกรรม 
ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

โครงการพัฒนาตามเชิงกลยุทธ์ (โครงการที่ 1 - 15) / โครงการพัฒนาตามพันธกิจ (โครงการที่ 16 – 27) 

01, สรา้งความเข้มแข็ง
ของบุคลากรและการวิจยั 

1. โครงการส่งเสรมิการศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอก 
(กลองกลาง สนอ., งบประมาณ 1,000,000) 

1.1 เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการลาศกึษาต่อใน
ระดับปริญญาเอก 

เชิงปริมาณ 
1. จ านวนข้าราชการที่เข้าศึกษาตอ่ปริญญาเอก 
เชิงคุณภาพ 
1. ข้าราชการได้พัฒนาศักยภาพดา้นการศึกษาใน
ระดับปริญญาเอก 
เชิงเวลา 
1. ส่งเสรมิให้ข้าราชการเข้ารับการศึกษาต่อปี 2559 

 
5 (คน) 
 
5 (คน) 
 
 
1 (ปี) 

01, สรา้งความเข้มแข็ง
ของบุคลากรและการวิจยั 

2. โครงการส่งเสรมิการจดัท าต าแหน่งทาง
วิชาการ 
(กองกลาง สนอ., งบประมาณ 100,000) 

2.1 เพื่อสนับสนุนการท าผลงานทางวิชาการ
ในการเข้าสูต่ าแหน่งทางวิชาการของอาจารย ์

เชิงปริมาณ 
1. อาจารย์เสนอผลงานเพื่อขอต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ อย่างน้อย 
เชิงคุณภาพ 
1. รายงานความก้าวหน้าการจัดท าผลงานทาง
วิชาการ     อย่างน้อย 
เชิงเวลา 
1. ด าเนินการภายในปีงบประมาณ 2559 

 
4 (คน) 
 
 
5 (คน) 
 
 
1 (ปี) 

01, สรา้งความเข้มแข็ง
ของบุคลากรและการวิจยั 

3. โครงการพัฒนาอาจารย์สู่อาจารย์มืออาชีพ 
(ส านักส่งเสริมฯ, งบประมาณ 300,000) 

3.1 เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการ มีแนว
ประพฤติและปฏิบตัิตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  
ตลอดจนบทบาทและหน้าที่ครูอันพึงประสงค ์
3.2 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับ
กฎระเบียบและนโยบายต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลยั 

เชิงปริมาณ 
1. จ านวนพนักงานมหาวิทยาลัยและอาจารย์ประจ า
ตามสญัญาจ้าง 
2. ความพึงพอใจของพนักงานมหาวิทยาลัยและ
อาจารย์ประจ าตามสัญญาจ้างท่ีเขา้รับการอบรม 

 
120 (คน) 
 
4 (มาก) 

แบบ RM-1 
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ยุทธศาสตร์ที่
รับผิดชอบ 

โครงการ/กิจกรรม 
ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

3.3 เพื่อให้เข้าใจในกระบวนการเรียนการสอน 
เช่น การจัดรายละเอียดของวิชา (มคอ. 3) 
และรายงานการด าเนินงานของรายวิชา(มคอ. 
5) การวัดและประเมินผลและสามารถ 
น าไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนของ
ตนเองได้อย่างถูกต้อง 
3.4 เพื่อให้สามารถเป็นผู้ที่ให้ค าปรึกษาและ
ค าแนะน าได้อย่างถูกต้อง 

01, สรา้งความเข้มแข็ง
ของบุคลากรและการวิจยั 

4. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสาย
สนับสนุน 
(กองกลาง สนอ., งบประมาณ 150,000) 

4.1 เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนมีความรู ้
ความเข้าใจในสมรรถนะอย่างเตม็ศักยภาพ  
อันได้แก ่ด้านงานวิจัยสถาบัน ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน
และพัสด ุ

เชิงปริมาณ 
1. จ านวนผู้เข้าร่วมกจิกรรมพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรสายสนับสนุน 
เชิงคุณภาพ 
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถน าสมรรถนะทีไ่ดร้ับไป
ใช้ได้เต็มศักยภาพโดยผ่านการประเมินจากผู้บริหาร 
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่ต่ ากว่า 3.51 
ขึ้นไป 
เชิงเวลา 
1. ด าเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2559 

 
120 (คน) 
 
 
80 (เปอร์เซนต์) 
 
4 (ค่าเฉลี่ย) 
 
 
2 (ครั้ง) 

01, สรา้งความเข้มแข็ง
ของบุคลากรและการวิจยั 

5. โครงการสร้างความสัมพันธ์อาจารย์และ
บุคลากร 
(กองกลาง สนอ., งบประมาณ 500,000) 

5.1 .เพื่อสร้างความรักและความผกูพันต่อ
องค์กร 

เชิงปริมาณ 
1. จ านวนครั้งของบุคลากรที่เข้ารว่มการแข่งขันกีฬา 
เชิงคุณภาพ 
1. เกิดกระบวนการท างานเป็นทีมที่มีคุณภาพและ
ท าให้งานนั้นเกิดความส าเรจ็ลลุ่วงไปได้ด้วยดี 

 
3 (ครั้ง) 
 
100 
(เปอร์เซนต์) 



5 
 

ยุทธศาสตร์ที่
รับผิดชอบ 

โครงการ/กิจกรรม 
ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

เชิงเวลา 
1. ร้อยละ 80 ของบุคลากรที่เข้ารว่มกิจกรรมไดต้าม
เวลาที่ก าหนด 

 
80 (เปอร์เซนต์) 

01, สรา้งความเข้มแข็ง
ของบุคลากรและการวิจยั 

6. โครงการพัฒนาจรรยาบรรณข้าราชการ
และบุคลากร 
(กองกลาง สนอ., งบประมาณ 100,000) 

6.1 เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์และบุคลากร
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณข้าราชการพลเรือน
และบุคลากร  
6.2 เพื่อยกย่อง  เชิดชูเกียรติคณาจารย์และ
บุคลากรที่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณข้าราชการ
พลเรือนและบุคลากร  
6.3 เพื่ออบรมเกีย่วกับจรรยาบรรณข้าราชการ
พลเรือนและบุคลากรให้แก่คณาจารย์และ
บุคลากร 

เชิงปริมาณ 
1. คณาจารย์และบุคลากรได้รับการประเมินผลการ
ปฏิบัติตน 
2. คณาจารย์และบุคลากรได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรตติามจรรยาบรรณ 
3. คณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับ
จรรยาบรรณข้าราชการพลเรือนและบุคลากร 
เชิงคุณภาพ 
1. คณาจารย์และบุคลากรปฏิบตัติามจรรยาบรรณ
ข้าราชการพลเรือนและบุคลากร 
เชิงเวลา 
1. ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 
2559 

 
80 (ร้อยละ) 
 
10 (คน) 
 
1 (ครั้ง) 
 
 
3 (ระดับ) 
 
 
1 (โครงการ) 

01, สรา้งความเข้มแข็ง
ของบุคลากรและการวิจยั 

7. โครงการ 1 อาจารย์ 1 ผลงานวิชาการ 
(สถาบันวิจัยฯ, งบประมาณ 1,000,000) 

7.1 เพื่อส่งเสริมให้อาจารยผ์ลติผลงานทาง
วิชาการ ได้แก่ งานวิจัยงานสร้างสรรค์ 
บทความทางวิชาการ และบทความวิจัย 

เชิงปริมาณ 
1. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัย 
2. ร้อยละของอาจารยม์ีผลงานทางวิชาการได้แก่ 
งานวิจัย บทความวิจัย บทความวชิาการหรืองาน
สร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ ในปีการศึกษา 2558 
เชิงคุณภาพ 
1. ความพึงพอใจของอาจารย์ที่มีต่อการส่งเสริม

 
1 (ระบบ) 
80 (ร้อยละ) 
 
 
 
5 (ระดับ) 
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ยุทธศาสตร์ที่
รับผิดชอบ 

โครงการ/กิจกรรม 
ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

สนับสนุนการท าวิจัยและการเผยแพร่ 
03, เร่งรดัการสร้าง
ภาพลักษณ ์

8. โครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้
สู่ชุมชน 
(กองกลาง สนอ., งบประมาณ 400,000) 

8.1 ผู้ใช้บริการ  ประชาชน กลุ่มเป้าหมายได้
รับทราบข่าวสาร - กิจกรรมของมหาวิทยาลัย
และก่อให้เกิดทัศนคติในเชิงบวก 
8.2 ผู้ใช้บริการ  ประชาชน กลุ่มเป้าหมายมี
ความเข้าใจท่ีถูกต้อง และก่อให้เกดิความ
ร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมของมหาวิทยาลยั 
8.3 สื่อมวลชนท้องถิ่น ให้การยอมรับและให้
ความร่วมมือเผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์กิจกรรม
ของมหาวิทยาลัยไปสูส่าธารณชน 

เชิงปริมาณ 
1. จ านวนสื่อประชาสมัพันธ์ 
2. จ านวนผู้ใช้บริการ 3,000 คน 
เชิงคุณภาพ 
1. การด าเนินงานเป็นไปตามแผนงานท่ีก าหนด โดย
ข่าวและภาพข่าวไดร้ับการเผยแพร่ 
2. ความพึงพอใจของผู้รับข่าวสาร 
เชิงเวลา 
1. จ านวนกิจกรรมด าเนินการแล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

 
10 (ชนิด) 
80 (ร้อยละ) 
 
70 (ร้อยละ) 
 
70 (ร้อยละ) 
 
100 (ร้อยละ) 

03, เร่งรดัการสร้าง
ภาพลักษณ ์

9. โครงการพัฒนาเว็บไซต ์
(ส านักวิทยบริการฯ, งบประมาณ 50,000) 

9.1 เพื่อพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยให้
สอดคล้องกับความต้องการใช้งาน 
9.2 เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้น าเสนอข้อมูลแก่
ประชาคมอาเซียนอย่างสม่ าเสมอ 
9.3 เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้รองรับแนวโน้มของ
เทคโนโลยีในอนาคต เช่น HTML5 และการใช้
งานบน 

เชิงปริมาณ 
1. จ านวนภาษาที่แสดงผลบนเว็บไซต ์
2. ระดับความส าเร็จของการเผยแพร่ผลงานและ
กิจกรรมของมหาวิทยาลัย 
เชิงคุณภาพ 
1. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บไซต ์
เชิงเวลา 
1. ระยะเวลาด าเนินการ 

 
3 (ภาษา) 
3 (ระดับ) 
 
 
4 (คะแนน) 
 
1 (ปี) 

04, พัฒนาการจัด
การศึกษาก้าวไกลสู่
อาเซียน 

10. โครงการพัฒนาการจดัการเรยีนการสอน
เป็นภาษาอังกฤษ 
(ส านักส่งเสริมฯ, งบประมาณ 200,000) 

10.1 เพื่อให้มีการพัฒนาหลักสตูร English 
Program ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา

เชิงปริมาณ 
1. จ านวนหลักสตูรที่จัดการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ 

 
1 (หลักสูตร) 
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ยุทธศาสตร์ที่
รับผิดชอบ 

โครงการ/กิจกรรม 
ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

แห่งชาติ พ.ศ. 2552 
04, พัฒนาการจัด
การศึกษาก้าวไกลสู่
อาเซียน 

11. โครงการพัฒนาโปรแกรมวิชาที่เป็นเลิศ 
(คณะ/มร.กพ.แม่สอด, งบประมาณ 880,000) 

11.1 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การจัดการ
เรียนการสอน การวิจัยและการใหบ้ริการแก่
ชุมชนและท้องถิ่นเพื่อพัฒนาเป็นโปรแกรม
วิชาโดดเด่นและเป็นเลิศ 

ขอละเว้นการระบตุัวช้ีวัด เนื่องจากตัวช้ีวัดมีความ
หลากหลาย และมีจ านวนมาก ซึ่งแต่ละโปรแกรม
วิชาที่ได้งบประมาณ จะมีการตั้งตวัช้ีวัดที่แตกต่าง
กันไป 

- 

04, พัฒนาการจัด
การศึกษาก้าวไกลสู่
อาเซียน 

12. โครงการพัฒนาวิชาการสู่ความเป็นเลิศ
เพื่อการแข่งขัน 
(ส านักส่งเสริมฯ, งบประมาณ 200,000) 

12.1 เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ด้านทักษะทาง
วิชาการและวิชาชีพ 
12.2 เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้และ
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ศึกษา 
12.3 เพื่อส่งเสริมนักศึกษาเขา้ร่วมการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการในระดับชาต ิ

เชิงปริมาณ 
1. บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับการพัฒนาทักษะ 
2. นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะและเข้าร่วม
แข่งขันทางวิชาการและวิชาชีพ 

 
5 (คน) 
50 (คน) 

01, สรา้งความเข้มแข็ง
ของบุคลากรและการวิจยั 

13. โครงการเสริมสร้างศักยภาพผูบ้ริหารทุก
ระดับ 
(กองกลาง สนอ., งบประมาณ 200,000) 

13.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร คือ 
ผู้บริหารทุกระดับให้มีความเป็นภาวะผู้น าและ
ธรรมาภิบาล การวางแผนกลยุทธ์ เทคนิคการ
บริหารงานสมัยใหม่ การประกันคณุภาพ การ
บริหารโครงการและการประเมินโครงการ การ
พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู ้

เชิงปริมาณ 
1. จ านวนครั้งของผู้บริหารทีเ่ข้ารบัการพัฒนา 
เชิงคุณภาพ 
1. ศักยภาพที่ผู้บริหารได้รับ 
เชิงเวลา 
1. ด าเนินโครงการให้แล้วเสรจ็ภายในปีงบประมาณ  
2559 

 
2 (ครั้ง) 
 
2 (ด้าน) 
 
1 (ปี) 

04, พัฒนาการจัด
การศึกษาก้าวไกลสู่
อาเซียน 

14.  โครงการประเมินคณุภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร  ประจ าปกีารศึกษา  
2558 
(ส านักประกันฯ, งบประมาณ 729,660) 

14.1 เพื่อให้หลักสตูร มีการประเมินตนเอง 
และรับการตรวจประเมินคณุภาพภายในโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
14.2 เพื่อให้หลักสูตรน าผลการประเมินไป
พัฒนาปรับปรุงกระบวนการท างานได้อย่างมี

เชิงปริมาณ 
1. จ านวนเล่มรายงานการประเมนิตนเอง ประจ าปี
การศึกษา  ระดับหลักสูตร 
2. จ านวนรายงานผลการประกันคณุภาพการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา  ระดับหลักสูตร 

 
54 (เล่ม) 
 
54 (เล่ม) 
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ยุทธศาสตร์ที่
รับผิดชอบ 

โครงการ/กิจกรรม 
ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

ประสิทธิภาพ เชิงคุณภาพ 
1. ผลการประเมินภายในระดบัหลกัสูตรอยู่ในระดับ
ด ี
เชิงเวลา 
1. บันทึกรายงานการประเมินตนเอง การเชื่อมโยง
เอกสาร และรายงานผลการประกนัคุณภาพ
การศึกษาผ่านระบบ Che Qa  online ส่งให้กับ
สกอ.ภายใน พฤศจิกายนของทุก ๆ ปี 

 
3 (ค่าเฉลี่ย) 
 
 
4 (ไตรมาส) 

02, พัฒนาเครือข่ายทาง
วิชาการ 

15. โครงการการจดัการความรูด้้านการ
ประกันคณุภาพการศึกษาแก่บุคลากร การ
น าเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบตัทิี่ดีของ
หน่วยงานและสถาบันเครือข่าย 
(ส านักประกันฯ, งบประมาณ 150,000) 

15.1 เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ระหว่าง
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
15.2 เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ของ
หน่วยงานระหว่างมหาวิทยาลัย 
15.3 เกิดบทเรียนความรู ้

เชิงปริมาณ 
1. มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
2. บุคลากรมีความพึงพอใจในการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ 
เชิงคุณภาพ 
1. บทเรียนความรู้ของหน่วยงานสายสนับสนุนและ
หลักสตูร 
2. บทเรียนความรู้ของหน่วยงานภายนอก 

 
1 (ครั้ง) 
80 (ร้อยละ) 
 
20 (เรื่อง) 
 
2 (เรื่อง) 

04, พัฒนาการจัด
การศึกษาก้าวไกลสู่
อาเซียน 

16. โครงการสหกิจศึกษา 
(ส านักส่งเสริมฯ, งบประมาณ 100,000) 

16.1 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนใหป้ฏิบัติงาน
จริงในรูปแบบของสหกิจศึกษา 
16.2 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนใหน้ักศึกษาได้
ปฏิบัติงานตรง ตามสาขาวิชาชีพ 
16.3 เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
สถาบันการศึกษากับสถานประกอบการ 

เชิงปริมาณ 
1. จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา 
2. จ านวนสถานประกอบการที่เปน็เครือข่ายความ
ร่วมมือสหกิจศึกษา 
เชิงคุณภาพ 
1. อาจารย์สามารถนิเทศนักศึกษาได้อย่างมี  
ประสิทธิภาพ 
2. นักศึกษาสามารถน าความรูไ้ปใช้ประโยชน์เป็น

 
30 (คน) 
 
5 (สถาน
ประกอบการ) 
80 (เปอร์เซ็นต์) 
 
80 (เปอร์เซ็นต์) 
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ยุทธศาสตร์ที่
รับผิดชอบ 

โครงการ/กิจกรรม 
ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

แนวทางในการประกอบอาชีพได ้
04, พัฒนาการจัด
การศึกษาก้าวไกลสู่
อาเซียน 

17. โครงการอนุรักษ์พลังงาน 
(กองกลาง สนอ., งบประมาณ 50,000) 

17.1 เพื่อจัดซื้อวัสดุส าหรับใช้ในการพัฒนา
งานอนุรักษ์พลังงาน 
17.2 เพื่อการลดการใช้พลังงานภายในอาคาร 
มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
17.3 เพื่อให้บุคลากรไดร้ับความรูด้้านการจดั
การพลังงาน 
17.4 เพื่อสร้างจิตส านึกและสร้างความ
กระตือรือร้นในการประหยดัพลังงาน 
17.5 เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร 

เชิงปริมาณ 
1. เพือ่จัดซื้อวัสดุใช้ในการพัฒนางานอนุรักษ์
พลังงาน 
2. บุคลากรได้รับความรู ้
เชิงคุณภาพ 
1. การด าเนินการไปด้วยความราบรื่น 
เชิงเวลา 
1. จ านวนครั้งท่ีจัดท าการเบิกจ่าย 

 
2 (รายการ) 
 
5 (คน) 
 
90 (เปอร์เซนต์) 
 
2 (ครั้ง) 

04, พัฒนาการจัด
การศึกษาก้าวไกลสู่
อาเซียน 

18. โครงการสมทบอาคารที่พักบคุลากร 
มร.กพ.แมส่อด 
(งานพัสดุ สนอ., งบประมาณ 1,745,000) 

18.1 เพื่อด าเนินการจ้างก่อสร้างอาคารที่พัก
บุคลากร มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร แม่
สอด จ านวน 1 หลัง 

เชิงเวลา 
1. ด าเนินการแล้วเสร็จตามก าหนดเวลา 

 
1 (ปี) 

02, พัฒนาเครือข่ายทาง
วิชาการ 

19. โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตรแ์ห่งชาติ
ประจ าปี 2559 
(คณะวิทยาศาสตร์ฯ, งบประมาณ 250,000) 

19.1 เพื่อจัดกิจกรรมเทดิพระเกียรติและพระ
ปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ของพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่ง
วิทยาศาสตร์ไทย 
19.2 เพื่อจัดกิจกรรมเทดิพระเกียรติและพระ
ปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล
มหาราช พระบดิาแห่งเทคโนโลยแีละ
นวัตกรรมไทย 

เชิงปริมาณ 
1. จ านวนกิจกรรมที่จดัแข่งขัน 
2. จ านวนผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการ 
เชิงคุณภาพ 
1. ระดับความพึงพอใจ 
เชิงเวลา 
1. ด าเนินการตามก าหนดเวลา 

 
5 (กิจกรรม) 
3,000 (คน) 
 
80 (ร้อยละ) 
 
4 (ไตรมาส) 
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ยุทธศาสตร์ที่
รับผิดชอบ 

โครงการ/กิจกรรม 
ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

19.3 เพื่อจัดกิจกรรมเทดิพระเกียรติและพระ
ปรีชาสามารถของ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาดา้นความหลากหลายทางชีวภาพ 
19.4 เพื่อกระตุ้นใหเ้ยาวชนและประชาชน
ทั่วไปให้มีความสนใจในวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมากข้ึน 
19.5 เพื่อประชาสมัพันธ์ผลการด าเนินงาน
ด้านการผลติบัณฑติ การให้บริการทาง
วิชาการ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
และหน่วยงานท่ีมีความร่วมมือทางวิชาการทั้ง
ในและต่างประเทศ 

04, พัฒนาการจัด
การศึกษาก้าวไกลสู่
อาเซียน 

20. โครงการบ ารุงและพัฒนาระบบ 3D-GF 
และระบบอื่น ๆ 
(กองกลาง สนอ., งบประมาณ 55,000) 

20.1 เพื่อปรับปรุง, ดูแล และพัฒนาระบบ
งบประมาณ พัสดุ การเงิน และบญัชีกองทุน  
โดยเกณฑ์ พึงรับ -พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ (3D-
GF) และโปรแกรมทะเบียนสินทรพัย์ (Grow 
Asset) รวมทั้งตรวจสอบข้อมลูการเบิก
จ่ายเงินตามการจดัสรรงบประมาณ ให้
สามารถใช้งานได้ และสนับสนุนการบริการ
อย่างมีประสิทธิภาพ 
20.2 เพื่อปรับปรุง, ดูแล และพัฒนาระบบการ
บริหารงานบุคคลแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-
Personal) <http://202.29.15.57/E-
Personal/> ให้สามารถใช้งานได้ และ

เชิงปริมาณ 
1. มีการส ารองข้อมูลในระบบ 3D-GF, ระบบ E-
Personal และระบบส านักงานอัตโนมัติ  ทั้งหมด 
2. ด าเนินการตรวจเช็ค และปรับปรุง พัฒนาระบบ
ทุกระบบ 
เชิงคุณภาพ 
1. ระบบมีความปลอดภัย และสามารถรองรับการ
ปฏิบัติงานระบบ 3D-GF, ระบบ         E-Personal 
และระบบส านักงานอัตโนมตัิของมหาวิทยาลยัฯ ได้ 
เชิงเวลา 
1. ด าเนินการได้ทันก าหนดเวลาภายใน 

 
1 (ระบบ) 
 
1 (ครั้ง) 
 
 
1 (ระบบ) 
 
 
 
1 (ปี) 
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ยุทธศาสตร์ที่
รับผิดชอบ 

โครงการ/กิจกรรม 
ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

สนับสนุนการบริการอย่างมีประสทิธิภาพ 
20.3 เพื่อปรับปรุง, ดูแล และพัฒนาระบบ
ส านักงานอัตโนมัติให้สามารถใช้งานได้ และ
สนับสนุนการบริการอย่างมีประสทิธิภาพ 

04, พัฒนาการจัด
การศึกษาก้าวไกลสู่
อาเซียน 

21. โครงการ E-activity 
(กองพัฒนานักศึกษา, งบประมาณ 50,000) 

21.1 เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศบริหาร
จัดการกิจกรรมนักศึกษา 
21.2 เพื่อตอบตัวช้ีวัดของมหาวิทยาลัย 

เชิงปริมาณ 
1. จ านวนนักศึกษา 
เชิงคุณภาพ 
1. ผู้ใช้ระบบสารสนเทศบริหารจัดการกิจกรรม
นักศึกษา 
เชิงเวลา 
1. ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

 
1,200 (คน) 
 
80 (ร้อยละ) 
 
 
1 (ปี) 

04, พัฒนาการจัด
การศึกษาก้าวไกลสู่
อาเซียน 

22. โครงการพัฒนาหลักสูตร 
(ส านักส่งเสริมฯ, งบประมาณ 960,000) 

22.1 เพื่อให้มีการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสตูรที่เปดิการเรียนการสอนมาแล้ว 4 ปี 
หรือหลักสูตรอื่นๆ ท่ีต้องการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

เชิงปริมาณ 
1. จ านวนหลักสตูรที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุง
จากหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนมาแล้ว 4 ปี 
หรือหลักสูตรอื่นๆซึ่งเป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 และเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 

 
48 (หลักสตูร) 

01, สรา้งความเข้มแข็ง
ของบุคลากรและการวิจยั 

23.โครงการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
และพนักงานราชการ 
(กองกลาง สนอ., งบประมาณ 150,000) 

23.1 เพื่อรับสมัครงานพนักงานมหาวิทยาลัย
และพนักงานราชการ ให้กับบุคคลทั่วไป 

เชิงปริมาณ 
1. รับสมัครพนักงาน 
เชิงคุณภาพ 
1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ผู้มาสมัครงาน) 
เชิงเวลา 
1. ด าเนินการแล้วเสร็จทันตามก าหนดเวลา 

 
4 (ครั้ง) 
 
80 (เปอร์เซ็นต์) 
 
1 (ปี) 
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ยุทธศาสตร์ที่
รับผิดชอบ 

โครงการ/กิจกรรม 
ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

 
04, พัฒนาการจัด
การศึกษาก้าวไกลสู่
อาเซียน 

24. โครงการแข่งขันทักษะภาษาตา่งประเทศ
ส าหรับนักศึกษา 
(ศูนย์ภาษา, งบประมาณ 25,000) 

24.1 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แข่งขัน
ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศภายใน
มหาวิทยาลยั 

เชิงปริมาณ 
1. นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะด้านภาษาภายใน
มหาวิทยาลยั 
เชิงคุณภาพ 
1. นักศึกษาพึงพอใจกับกิจกรรมแข่งขันทักษะ
ทางด้านภาษา 
2. นักศึกษาพึงพอใจกับการเข้าร่วมแข่งขันทักษะ
ทางภาษา 
เชิงเวลา 
1. ด าเนินการตามแผนและระยะเวลาที่ก าหนด 

 
3 (ครั้ง) 
 
 
75 (เปอร์เซ็นต์) 
 
75 (เปอร์เซ็นต์) 
 
 
1 (ปี) 

04, พัฒนาการจัด
การศึกษาก้าวไกลสู่
อาเซียน 

25. โครงการพัฒนาทักษะภาษาตา่งประเทศ
ส าหรับนักศึกษา 
(ศูนย์ภาษา, งบประมาณ 170,000) 

25.1 เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ
ของนักศึกษา 
25.2 เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาไดม้ีโอกาส
สอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษจากหน่วยงาน
ที่ได้รับรองมาตรฐาน 

เชิงปริมาณ 
1. มีโครงการพัฒนาทักษะดา้นภาษา 
2. นักศึกษาเข้าสอบวัดมาตรฐาน 
เชิงคุณภาพ 
1. นักศึกษาพึงพอใจกับการสอบวัดมาตรฐาน 
เชิงเวลา 
1. ด าเนินการตามแผนและระยะเวลาที่ก าหนด 

 
1 (โครงการ) 
250 (คน) 
 
75 (เปอร์เซ็นต์) 
 
1 (ปี) 

04, พัฒนาการจัด
การศึกษาก้าวไกลสู่
อาเซียน 

26. โครงการอบรมภาษาต่างประเทศส าหรับ
นักศึกษา 
(ศูนย์ภาษา, งบประมาณ 200,000) 

26.1 เพื่ออบรมภาษาอังกฤษและภาษาจีน
ส าหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
26.2 เพื่อให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมี
ทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีน 
26.3 เพื่อให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัย

เชิงปริมาณ 
1. มีโครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษส าหรับ
นักศึกษา 
2. มีโครงการอบรมทักษะภาษาจนีส าหรับนักศึกษา 
เชิงคุณภาพ 

 
3 (ครั้ง) 
 
1 (ครั้ง) 
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ยุทธศาสตร์ที่
รับผิดชอบ 

โครงการ/กิจกรรม 
ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

สามารถประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีน
ได้ในชีวิตประจ าวัน 

1. นักศึกษาได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีนอย่างมีประสิทธิภาพ 
เชิงเวลา 
1. ด าเนินการตามแผนและระยะเวลาที่ก าหนด 

80 (เปอร์เซ็นต์) 
 
 
1 (ปี) 

01, สรา้งความเข้มแข็ง
ของบุคลากรและการวิจยั 

27. โครงการอบรมภาษาต่างประเทศส าหรับ
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 
(ศูนย์ภาษา, งบประมาณ 100,000) 

27.1 เพื่ออบรมภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย 
27.2 เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีทักษะ
ด้านภาษาอังกฤษและสอบผ่านข้อสอบ 
มาตรฐานทีม่หาวิทยาลัยก าหนด 
27.3 เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย

สามารถประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษได้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

เชิงปริมาณ 
1. มีโครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษส าหรับ
บุคลากร 
เชิงคุณภาพ 
1. บุคลากรได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
เชิงเวลา 
1.ด าเนินการตามและแผนระยะเวลาที่ก าหนด 

 
1 (ครั้ง) 
 
 
80 (เปอร์เซ็นต์) 
 
 
1 (ปี) 

ประเภทความเสี่ยงในแต่ละด้าน    
 ด้านกลยุทธ์ (Strategy : S)    
 ด้านการเงิน (Finance : F)    
 ด้านการปฏิบัติงาน บุคลากร และทรัพยากร 

(Operation : O) 
   

 ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบยีบ ข้อบังคับ 
(Compliance : C) 

   

 ด้านเหตุการณ์ภายนอก (external event : E)    
 ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์ 

(Instructor Development : I) 
   

 ด้านนักศึกษา (Student : St)    
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แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
งานหลักของฝ่าย 

 
 
 

(1) 

วัตถุประสงค์ 
(เพ่ือ)/เป้าหมาย 

 
 

(2) 

ผู้รับผิดชอบ
จัดท าแผน 
 
 

(3) 

สถานะ 
ปัจจุบนั 

 
 

(4) 

Risk 
ID 
 
 

(5) 

ความเสี่ยง 
 
 
 

(6) 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

 
 

(7) 

ปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบ โอกาสที่
จะเกิด 
(L) 

 
(10) 

ผล 
กระทบ 
(C) 

 
(11) 

ระดับ
ความเสี่ยง 

 
 

(12) 

ภาย 
นอก 

ภาย 
ใน 

ทาง 
ตรง 

ทาง 
อ้อม 

(8) (9) 

โครงการที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย (Project : P)           

- ไม่มี -              

ประเภทความเสี่ยง (Classification : C)           

ด้านกลยุทธ์และเหตุการณ์
ภายนอก (Strategy : S) 

 -ผอ.ศูนย์ภาษา 
(หลัก) 
-หัวหนา้งานวิ
เทศน์สัมพันธ์ 

 S1 S1/ กลยุทธ์ที่
ส่งผลต่อ
วิสัยทัศน์สู่
อาเซียนของ
มหาวิทยาลัยมี
แนวโน้มไม่
บรรลุเป้าหมาย 

S  1. อาจารย์/
บุคลากร/
นักศึกษา มี
ทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ
ในระดับน้อย 

2. การส่งเสริม
การพัฒนา
อาจารย์/
บุคลากร/
นักศึกษา ดา้น
อาเซียนไม่
ต่อเนื่อง 

ตัวชี้วัด
แผนกลยุทธ์
ของ
มหาวิทยาลั
ยไม่บรรลุ
เป้าหมาย
ตามที่
ก าหนด 

1.อาจารย์ไม่
สามารถจัดการ
เรียนการสอน
เป็น
ภาษาอังกฤษ
ได้ 
2.บุคลากรไม่
สามารถสื่อสาร
หรือให้บริการ
กับนักศึกษา
ชาวต่างชาติได้ 
3.นักศึกษา
ขาดทักษะ
ภาษาอังกฤษ
ส าหรับน าไป
ประกอบอาชีพ
ในอนาคต 

4 (L2.4) 5 
(C11) 

20 (สูงมาก) 

แบบ RM-2 
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งานหลักของฝ่าย 
 
 
 

(1) 

วัตถุประสงค์ 
(เพ่ือ)/เป้าหมาย 

 
 

(2) 

ผู้รับผิดชอบ
จัดท าแผน 
 
 

(3) 

สถานะ 
ปัจจุบนั 

 
 

(4) 

Risk 
ID 
 
 

(5) 

ความเสี่ยง 
 
 
 

(6) 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

 
 

(7) 

ปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบ โอกาสที่
จะเกิด 
(L) 

 
(10) 

ผล 
กระทบ 
(C) 

 
(11) 

ระดับ
ความเสี่ยง 

 
 

(12) 

ภาย 
นอก 

ภาย 
ใน 

ทาง 
ตรง 

ทาง 
อ้อม 

(8) (9) 

ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบยีบ 
ข้อบังคับ (Compliance : C) 

 -รองฝ่าย
วิชาการ(หลัก) 
-รองฝ่ายวจิัย 
-คณบดีทุกคณะ 
-ผอ.
สถาบันวิจยั 
-ผอ.ส านัก
ส่งเสริมฯ 

 C1 C1/หลักสูตร
ของ
มหาวิทยาลัย
ไม่ผ่านการ
รับรองตาม
เกณฑ์
มาตรฐาน 

C สกอ. เปลี่ยน
เกณฑ์การ
ประเมินการ
ปฏิบัติตาม
เกณฑ์ข้อบังคับ
ตามประกาศ
กระทรวงศึกษา 
ธิการ เรื่อง แนว
ทางการบริหาร
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ.2558 

 หลักสูตรไม่
ผ่านการ
รับรอง
มาตรฐาน 

 4 (L2.4) 5 (C9) 20 (สูงมาก) 

ด้านการบริหารและพัฒนา
อาจารย ์(Management 
Stuff: M) 

 -รอง
อธิการบดี
ฝ่าย
วิชาการ 

- ผอ.ส านัก
ส่งเสริมวิชาการ 

 M1 M1/ความเข้าใจ
ที่คลาดเคลื่อน
ในการ
ด าเนินงานตาม
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

M  1.การเขียน
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนตาม
มาตรฐานผล
การเรียนรู้ไม่
สอดคล้องกับ
มาตรฐานผล
การเรียนรู้ที่
เขียนไว้ใน 

มคอ.1-7 ไม่
ถูกต้อง
เหมาะสม 

การ
ประเมิน
ผู้เรียนไม่
สอดคล้อง
กับสาระ
การเรียนรู้
ของ
รายวิชา
นั้นๆ 

3 (L2.4) 2 (C9) 6 
(ปานกลาง) 
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งานหลักของฝ่าย 
 
 
 

(1) 

วัตถุประสงค์ 
(เพ่ือ)/เป้าหมาย 

 
 

(2) 

ผู้รับผิดชอบ
จัดท าแผน 
 
 

(3) 

สถานะ 
ปัจจุบนั 

 
 

(4) 

Risk 
ID 
 
 

(5) 

ความเสี่ยง 
 
 
 

(6) 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

 
 

(7) 

ปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบ โอกาสที่
จะเกิด 
(L) 

 
(10) 

ผล 
กระทบ 
(C) 

 
(11) 

ระดับ
ความเสี่ยง 

 
 

(12) 

ภาย 
นอก 

ภาย 
ใน 

ทาง 
ตรง 

ทาง 
อ้อม 

(8) (9) 

มคอ.2 
2.การวัดและ
ประเมินผลของ
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนไม่สามารถ
วัดผลได ้
3.อาจารย์
ผู้สอนไม่ทราบ
วิธีการทวน
สอบผลสัมฤทธิ ์

ด้านการปฏิบัติงาน ทรัพยากร 
และบุคลากร 
(Operation : O) 

 อ.ยุติธรรม  
ปรมะ และ
ทีมงาน MIS 

 O1 O1/ 
สารสนเทศ 
MIS ไม่อาจ
ตอบสนอง
ความต้องการ
ของผู้บริหาร
เพื่อใช้ในการ
บริหารและการ
ตัดสินใจได้ 

O  1. บุคลากร 
MIS ไม่ทราบ
ความ
ต้องการด้าน
สารสนเทศ
ของผู้บริหาร
ที่จะน าไปใช้
ในการ
ตัดสินใจ 
2. การ
รายงาน
ข้อมูล

ไม่มี
สารสนเทศ
ที่ถูกต้อง
ส าหรับให้ผู้
หารใช้ใน
การ
ตัดสินใจ 

 2 (L2.4) 3 (C7.1) 6 
(ปานกลาง) 
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งานหลักของฝ่าย 
 
 
 

(1) 

วัตถุประสงค์ 
(เพ่ือ)/เป้าหมาย 

 
 

(2) 

ผู้รับผิดชอบ
จัดท าแผน 
 
 

(3) 

สถานะ 
ปัจจุบนั 

 
 

(4) 

Risk 
ID 
 
 

(5) 

ความเสี่ยง 
 
 
 

(6) 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

 
 

(7) 

ปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบ โอกาสที่
จะเกิด 
(L) 

 
(10) 

ผล 
กระทบ 
(C) 

 
(11) 

ระดับ
ความเสี่ยง 

 
 

(12) 

ภาย 
นอก 

ภาย 
ใน 

ทาง 
ตรง 

ทาง 
อ้อม 

(8) (9) 

สารสนเทศยัง
ไม่ตรงตาม
ความ
ต้องการของ
ผู้บริหาร 

3. นโยบายใน
การก าหนดให้
การน าข้อมูล
ระบบ
สารสนเทศอยู่
ในภาระงาน 

ด้านนักศึกษา (Student : St)  -รอง
อธิการบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 
-ผู้อ านวยการ
กองพัฒนา
นักศึกษา 

 St1 St1/การออก
กลางคันของ
นักศึกษา 

St 1. นักศึกษามี
ผลการเรียน
ต่ าในแต่ละ
รายวิชา 

2. นักศึกษามี
ปัญหาชีวิตและ
ปัญหาครอบครัว
ที่อาจส่งผล
กระทบต่อผล
การเรียน 

กองพัฒนา
นักศึกษายังไม่
มีการจัดตั้ง
ศูนย์ให้
ค าปรึกษาแก่
นักศึกษาอย่าง
เป็นทางการ 

หลักสูตรมี
ผู้เรียนน้อย
กว่าที่
ก าหนด 

หลักสูตร
อาจไม่ผ่าน
ตามเกณฑ์
การ
ประกัน
คุณภาพ
หลักสูตร 

2 (L2.4) 3 (C11) 6 
(ปานกลาง) 
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งานหลักของฝ่าย 
 
 
 

(1) 

วัตถุประสงค์ 
(เพ่ือ)/เป้าหมาย 

 
 

(2) 

ผู้รับผิดชอบ
จัดท าแผน 
 
 

(3) 

สถานะ 
ปัจจุบนั 

 
 

(4) 

Risk 
ID 
 
 

(5) 

ความเสี่ยง 
 
 
 

(6) 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

 
 

(7) 

ปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบ โอกาสที่
จะเกิด 
(L) 

 
(10) 

ผล 
กระทบ 
(C) 

 
(11) 

ระดับ
ความเสี่ยง 

 
 

(12) 

ภาย 
นอก 

ภาย 
ใน 

ทาง 
ตรง 

ทาง 
อ้อม 

(8) (9) 

  -รอง
อธิการบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 
-ผู้อ านวยการ
กองพัฒนา
นักศึกษา 

 St2 St2/เร่ืองชู้สาว
ของนักศึกษา 

St นักศึกษาขาด
ทักษะการใช้
ชีวิตที่ถูกต้อง 

กองพัฒนา
นักศึกษายังไม่
มีการจัดตั้ง
ศูนย์ให้
ค าปรึกษาแก่
นักศึกษาอย่าง
เป็น 

ส่งผลต่อการ
เรียนของ
นักศึกษา 

เกิด
ภาพลักษณ์ที่
ไม่ดีของ
มหาวิทยาลัย 

1 (L2.4) 4 (C7.5) 4 
(ปานกลาง) 

  -รอง
อธิการบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

-ผู้อ านวยการ
กองพัฒนา
นักศึกษา 

 St3 St3/การ
ตั้งครรภ์ของ
นักศึกษาใน
ระหว่างเรียน 

St 1. นักศึกษา
ขาดทักษะ
การใช้ชีวิตที่
ถูกต้อง 

2. นักศึกษาไม่มี
การป้องกันจาก
การมี
เพศสัมพันธ์ 

กองพัฒนา
นักศึกษายังไม่
มีการจัดตั้ง
ศูนย์ให้
ค าปรึกษาแก่
นักศึกษาอย่าง
เป็นทางการ 

ส่งผลต่อการ
เรียนของ
นักศึกษา 

เกิด
ภาพลักษณ์ที่
ไม่ดีของ
มหาวิทยาลัย 

1 (L2.4) 4 (C7.5) 4 
(ปานกลาง) 

ด้านการเงิน (Finance : F) -ไม่มี-             
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แบบฟอร์มการระบุเหตุการณ์และประเมินความเสี่ยง 

งานของฝ่ายหลัก/ความเสี่ยง/ประเภทความเสี่ยง 
(1) 

L 
(2) 

C 
(3) 

ระดับความเสี่ยง 
(4) 

ล าดับความเสี่ยง 
(5) 

ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง 
(6) 

การตอบสนองความเสี่ยง 
(7) 

ผู้รับผิดชอบ 

C1/ หลักสูตรของมหาวิทยาลัยไม่ผ่านการรับรอง
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

4 
(L2.4) 

5 (C9) 20 (สูงมาก) 1 9(ปานกลาง) ความคุมความเสี่ยง 
(แผนบริหารความเสี่ยง) 

-รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ(หลัก) 
-รองอธิการบดีฝ่าย
วิจัย 
-คณบดีทุกคณะ 
-ผอ.สถาบันวิจัยฯ 
-ผอ.ส านักส่งเสรมิฯ 

S1/ กลยุทธ์ที่ส่งผลต่อวิสัยทัศน์สู่อาเซียนของ
มหาวิทยาลัยมีแนวโน้มไม่บรรลุเป้าหมาย 

4 
(L2.4) 

5 
(C11) 

20 (สูงมาก) 1 9(ปานกลาง) ความคุมความเสี่ยง  
(แผนบริหารความเสี่ยง) 

-หัวหน้าศูนย์ภาษา 
(หลัก) 
-หัวหน้างานวิเทศน์
สัมพันธ์ 

M1 / ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในการด าเนินงาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

3 2 6 
(ปานกลาง) 

2 4(ปานกลาง) ควบคุมความเสี่ยง 
(จัดท ามาตรการป้องกัน) 

-รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ 
- ผอ.ส านักส่งเสรมิ
วิชาการฯ 

O1/ สารสนเทศ MIS ไมอ่าจตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริหารเพ่ือใช้ในการบริหารและการตัดสินใจได้ 

2 3 6 
(ปานกลาง) 

2 4(ปานกลาง) ควบคุมความเสี่ยง 
(จัดท ามาตรการป้องกัน) 

-อ.ยุติธรรม ปรมะ  
-ทีมงาน MIS 

St1/การออกกลางคันของนักศึกษา 2 3 6 
(ปานกลาง) 

2 4(ปานกลาง) ควบคุมความเสี่ยง 
(จัดท ามาตรการป้องกัน) 

-รองอธิการบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา 

แบบ RM2-1 
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งานของฝ่ายหลัก/ความเสี่ยง/ประเภทความเสี่ยง 
(1) 

L 
(2) 

C 
(3) 

ระดับความเสี่ยง 
(4) 

ล าดับความเสี่ยง 
(5) 

ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง 
(6) 

การตอบสนองความเสี่ยง 
(7) 

ผู้รับผิดชอบ 

-ผู้อ านวยการกอง
พัฒนานักศึกษา 

St2/เรื่องชู้สาวของนักศึกษา 1 4 4 
(ปานกลาง) 

3 3(ต่ า) ควบคุมความเสี่ยง 
(จัดท ามาตรการป้องกัน) 

-รองอธิการบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา 
-ผู้อ านวยการกอง
พัฒนานักศึกษา 

St3/การตั้งครรภ์ของนักศึกษาในระหว่างเรียน 1 4 4 
(ปานกลาง) 

3 3(ต่ า) ควบคุมความเสี่ยง 
(จัดท ามาตรการป้องกัน) 

-รองอธิการบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา 
-ผู้อ านวยการกอง
พัฒนานักศึกษา 
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แผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร 
ประจ าปีการศึกษา 2558/ ปีงบประมาณ 2559 
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1. ความเสี่ยง   หลักสูตรของมหาวิทยาลัยไม่ผ่านการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐาน        
ผู้รับผิดชอบหลัก รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  (หลัก)            

 
แบบแสดงแนวทางตอบสนองความเสี่ยง/แผนบริหารความเสี่ยง 

 
โครงการตามยุทธศาสตร์/

ประเภทความเสี่ยง 
(1) 

ความเสี่ยง 
 

(2) 

ปัจจัยเสี่ยง แนวทางตอบสนอง 
ต่อความเสี่ยง 

(3) 

แผนงาน/กิจกรรม 
 

(4) 

ผู้รับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบหลัก 

(5) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(6) 
ด้านการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
 

หลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยไม่
ผ่านการรับรอง
ตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

(ปัจจัยภายใน) 
คุณสมบัติของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่
ผ่านตามเกณฑ์ท่ี สกอ. 
ก าหนดตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร 
(ปัจจัยภายนอก) 
ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง แนวทางการบริหาร
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.
2558 ใหม ่

ควบคุม/ลดความ
เสี่ยง (Treat) 

1. รวบรวมข้อมูลพื้นฐานของ
อาจารย์และพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล 
   1.1 จัดท าแบบติดตาม และ
ติดตามผลการด าเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 
(มคอ.7) เพื่อเก็บข้อมูลพื้นฐาน
ของอาจารย์ ได้แก่ คุณวุฒิ และ
ผลงานวิชาการ 5 ปีย้อนหลัง  

 
 
 
ผศ.อรอนงค์ แจ่มผล 
น.ส.ชรินรัตน ์
 
 

 
 
 
25-29 ม.ค. 59 
 
 
 

    1.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูล 
มคอ.7 online ส าหรับเป็นพ้ืนที่
ในการกรอกข้อมูลพื้นฐานของ
อาจารย์ทุกคน และด าเนินการ
กรอกข้อมูลที่ได้จากการติดตามฯ 

-ทีมงาน MIS 
-นายธีร์ศิษฏ์ กระต่าย
ทอง 
 
 

ม.ค. – พ.ค. 59 
 
 
 
 

RM-3 
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โครงการตามยุทธศาสตร์/
ประเภทความเสี่ยง 

(1) 

ความเสี่ยง 
 

(2) 

ปัจจัยเสี่ยง แนวทางตอบสนอง 
ต่อความเสี่ยง 

(3) 

แผนงาน/กิจกรรม 
 

(4) 

ผู้รับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบหลัก 

(5) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(6) 
 
 

   2. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบ
ติดตามฯ และจัดแยกกลุ่ม
อาจารย์ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง (คนที่มี
คุณวุฒิต่ ากว่า ป.โท, ไม่มีผลงาน
วิชาการอย่างน้อย 1 ชิ้น ในรอบ 
5 ปีย้อนหลัง) เพ่ือเร่งพัฒนา
อาจารย์กลุ่มเสี่ยงดังกล่าว พร้อม
จัดส่งข้อมูลเหล่านี้ให้แก่ผู้บริหาร
ระดับมหาวิทยาลัย คณะ และ
สถาบันวิจัย เพ่ือใช้เป็นข้อมูลใน
การวางแผนพัฒนาอาจารย์ต่อไป 

-รองอธิการบดีฝ่าย 
วิชาการ 
-ผศ.อรอนงค์ แจ่มผล 
-น.ส.ชรินรัตน ์
 

5-12 ธ.ค. 58 

    3. ก าหนดกระบวนการผลักดัน
อาจารย์กลุ่มเสี่ยงให้เร่งท าผลงาน
วิชาการ และพัฒนาคุณวุฒิ 
   3.1 จัดท าแผนพัฒนาผลงาน
วิชาการ และคุณวุฒิการศึกษา
ของอาจารย์เป็นรายบุคคล 
โดยเฉพาะอาจารย์กลุ่มเสี่ยง 

 
 
 
- รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ 
-รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย 
- สถาบันวิจัย 

 
 
 
มี.ค.59 
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โครงการตามยุทธศาสตร์/
ประเภทความเสี่ยง 

(1) 

ความเสี่ยง 
 

(2) 

ปัจจัยเสี่ยง แนวทางตอบสนอง 
ต่อความเสี่ยง 

(3) 

แผนงาน/กิจกรรม 
 

(4) 

ผู้รับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบหลัก 

(5) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(6) 
   3.2 ก ากับและควบคุม
แผนปฏิบัติงานให้อาจารย์กลุ่ม
เสี่ยงจัดท าผลงานวิชาการ และ
พัฒนาคุณวุฒิ 

- คณะ (เป็นผู้ตรวจสอบ
ขั้นต้น) 
- รองฯ วิชาการ 
- สถาบันวิจัยฯ 

ปีงบประมาณ 
2559 
 
 

   3.3 จัดท าประกาศนโยบาย
ของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการ
พัฒนาคุณวุฒิและผลงานวิชาการ
ของอาจารย์ ให้ทราบโดยทั่วกัน 

 
รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ 

 
มี.ค.59 
 

   3.4 พัฒนาความรู้ด้านการท า
ผลงานวิชาการให้แก่อาจารย์
อย่างต่อเนื่อง เช่น การอบรมการ
เขียนบทความวิชาการ บทความ
วิจัย การเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัย การอบรมสถิติเพ่ือ
การวิจัย เป็นต้น 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
 
 
 

ปีงบประมาณ 
2559 
 
 
 
 

   3.5 ผลักดันให้อาจารย์เผยแพร่
ผลงานวิชาการในวารสาร
ระดับชาติ/นานาชาติ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

ปีงบประมาณ 
2559 

    4. จัดหาอาจารย์ประจ าหลักสูตร อธิการบดี ปีงบประมาณ 
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โครงการตามยุทธศาสตร์/
ประเภทความเสี่ยง 

(1) 

ความเสี่ยง 
 

(2) 

ปัจจัยเสี่ยง แนวทางตอบสนอง 
ต่อความเสี่ยง 

(3) 

แผนงาน/กิจกรรม 
 

(4) 

ผู้รับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบหลัก 

(5) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(6) 
ที่ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร 

รองอธิการบดี 2559 
 

    5. ติดตามคุณสมบัติของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ผ่าน
ระบบ มคอ.7 online ใน
องค์ประกอบที่1 การก ากับ
มาตรฐานหลักสูตร และจัดท า
รายงานดังกล่าวเสนอ กบ.ราย
ไตรมาส เพ่ือใช้เป็นสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 
 

- รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ 
-รองอธิการบดีฝ่าย
วางแผนและประกัน
คุณภาพการศึกษา 
- ส านักประกันฯ 
 

ทุกไตรมาส 
 

    6. เร่งรัดการปรับปรังหลักสูตรที่
ยังคงใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
พ.ศ.2548 (เกณฑ์เก่า) 

รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ 

ปีงบประมาณ 
2559 
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2. ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง   กลยุทธ์ที่ส่งผลต่อวิสัยทัศน์สู่อาเซียนของมหาวิทยาลัยมีแนวโน้มไม่บรรลุเป้าหมาย    
ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้อ านวยงานศูนย์ภาษา, หัวหน้างานวิเทศน์สัมพันธ์           
 

แบบแสดงแนวทางตอบสนองความเสี่ยง/แผนบริหารความเสี่ยง 
ประเภท 

ความเสี่ยง 
(1) 

ความเสี่ยง 
 

(2) 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

แนวทางตอบสนอง 
ต่อความเสี่ยง 

(3) 

แผนงาน/กิจกรรม 
 

(4) 

ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
(5) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(6) 
ด้านกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ส่งผลต่อ

วิสัยทัศน์สู่อาเซียน
ของมหาวิทยาลัยมี
แนวโน้มไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

(ปัจจัยภายใน)  
1) อาจารย์/บุคลากร/
นักศึกษา มีทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษในระดับน้อย 
2) การส่งเสริมการพัฒนา
อาจารย์/บุคลากร/
นักศึกษา ด้านอาเซียนไม่
ต่อเนื่อง 

20 
(สูงมาก) 

ควบคุม/ลดความ
เสี่ยง (Treat) 

1.การพัฒนาทักษะ
ภาษาต่างประเทศส าหรับ
นักศึกษา 
   1.1 ส ารวจความต้องการ
ของผู้เข้าร่วมอบรม 
   1.2 ประสานงานไปยัง 
นักศึกษา อาจารย์ คณบดี 
   1.3 เพ่ิมการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมอบรม
ภาษาต่างประเทศ 
   1.4 ปรับปรุงหลักสูตรการ
อบรมให้ทันสมัยและน่าสนใจ 
   1.5 จัดกิจกรรมอบรม
ภาษาต่างประเทศอย่าง
ต่อเนื่อง 

ผศ.ดร.ประดิษฐ์ นารีรักษ์ 
หัวหน้าศูนย์ภาษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ต.ค. 2558 - 
30 ก.ย. 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RM 3 
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ประเภท 
ความเสี่ยง 

(1) 

ความเสี่ยง 
 

(2) 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

แนวทางตอบสนอง 
ต่อความเสี่ยง 

(3) 

แผนงาน/กิจกรรม 
 

(4) 

ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
(5) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(6) 
     2.การพัฒนาทักษะ

ภาษาต่างประเทศส าหรับ
อาจารย์และบุคลากร 
   2.1 ส ารวจความต้องการ
ของอาจารย์และบุคลากร
ผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม 
   2.2 ประสานงานไปยัง
อาจารย์และบุคลากร 
   2.3 เพ่ิมการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมอบรม
ภาษาต่างประเทศ 
   2.4 ปรับปรุงหลักสูตรการ
อบรมให้ทันสมัยและน่าสนใจ 
   2.5 มีการจัดกิจกรรมอบรม
ภาษาต่างประเทศอย่าง
ต่อเนื่อง 

ผศ.ดร.ประดิษฐ์ นารีรักษ์ 
หัวหน้าศูนย์ภาษา 

1 ต.ค. 2558- 
30 ก.ย. 2559 
 

     3.การส่งเสริมการพัฒนา
ความรู้ด้านอาเซียนส าหรับ
นักศึกษา 

 
 
(งานวิเทศน์สัมพันธ์) 

 
 
 



28 
 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

(1) 

ความเสี่ยง 
 

(2) 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

แนวทางตอบสนอง 
ต่อความเสี่ยง 

(3) 

แผนงาน/กิจกรรม 
 

(4) 

ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
(5) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(6) 
   3.1 กิจกรรม KPRU 
ASEAN Ambassador 2016 
   3.2 โครงการพัฒนา
นักศึกษาในต่างประเทศ 
ได้แก่ กิจกรรม แลกเปลี่ยน
นักศึกษาในต่างประเทศ และ
กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษ
ในต่างประเทศ 
   3.3 โครงการอาเซียนศึกษา 
ได้แก่ กิจกรรม นิทรรศการ
อาเซียน กิจกรรม ASEAN 
Day และกิจกรรม ASEAN 
Bus และนิทรรศการร่วมกับ
ราชภัฏวชิาการ 
   3.4 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้นักศึกษาน าเสนอ
ผลงานเป็นภาษาต่างประเทศ 
 

น.ส.ชฏาพร โชติรดาภาณ์ 
 
น.ส.ชฏาพร โชติรดาภาณ์ 
 
 
 
 
 
น.ส.ชฏาพร โชติรดาภาณ์ 
 
 
 
 
 
น.ส.ชฏาพร โชติรดาภาณ์ 

ก.พ. 2559 
 
มิ.ย. 2559 
 
 
 
 
 
ต.ค. 2558 – 
ก.พ. 2559 
 
 
 
 
ต.ค.2558 – 
ก.พ. 2559 

     4. การส่งเสริมการพัฒนา   
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ประเภท 
ความเสี่ยง 

(1) 

ความเสี่ยง 
 

(2) 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

แนวทางตอบสนอง 
ต่อความเสี่ยง 

(3) 

แผนงาน/กิจกรรม 
 

(4) 

ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
(5) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(6) 
ความรู้ด้านอาเซียนส าหรับ
อาจารย์และบุคลากร 
   4.1 โครงการ Lecturers & 
Staff Mobility Program 
2016 
   4.2 โครงการอบรมการ
จัดการเรียนการสอนสู่สากล 

 
(งานวิเทศน์สัมพันธ์) 
น.ส.ชฎาพร โชติรดาภาณ์  
 
 
น.ส.ชฎาพร โชติรดาภาณ์ 

 
 
มิ.ย. – ส.ค. 
2559 
 
มิ.ย. 2559 
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3. ความเสี่ยง   (มาตรการป้องกันความเสี่ยง)  ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   
ผู้รับผิดชอบหลัก       รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  (หลัก)             

 
แบบ  RM-3 

แบบแสดงแนวทางตอบสนองความเสี่ยง 

ประเภทความเสี่ยง 
 

(1) 

ความเสี่ยง 
 

(2) 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับความ
เสี่ยง 

แนวทางตอบสนอง
ต่อความเสี่ยง 

(3) 

แผนงาน/กิจกรรม 
 

(4) 

ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ 

(5) 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

(6) 

 ด้านการบริหารและ
พัฒนาอาจารย์ 
 
 

ความเข้าใจที่
คลาดเคลื่อนในการ
ด าเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

ปัจจัยภายใน 
1.การเขียนกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้
ไม่สอดคล้องกับ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
เขียนไว้ใน มคอ.2 
2.การวัดและประเมินผล
ของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ไม่สามารถวัดผลได้ 
3.อาจารย์ผู้สอนไม่ทราบ
วิธีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ 

6 
(ปาน
กลาง) 

การควบคุม/ 
ลดความเสี่ยง 
(Treat) 
 

มาตรการที่ 1 สร้าง
ความเข้าใจและให้
ความรู้ในการจัดท า 
มคอ. 
1.1 อบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การ
พัฒนาคุณภาพของ 
มคอ.2 ถึง มคอ.7 เพื่อ
รองรับการประเมินการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา 

 
 
 
-รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ 

-บุคลากรส านัก
ส่งเสริมวิชาการฯ 

 
 
 
18-19 ธ.ค. 2557 
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ประเภทความเสี่ยง 
 

(1) 

ความเสี่ยง 
 

(2) 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับความ
เสี่ยง 

แนวทางตอบสนอง
ต่อความเสี่ยง 

(3) 

แผนงาน/กิจกรรม 
 

(4) 

ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ 

(5) 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

(6) 

     1.2 ให้ค าแนะน าและ
ตรวจสอบในการจัดท า 
มคอ.2 ถึง มคอ.7 ของ
หลักสูตร 

-รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ 
-บุคลากรส านัก
ส่งเสริมวิชาการฯ 

 

พ.ย. 2557 
เป็นต้นไป 

     มาตรการที่ 2 ก าหนด
รูปแบบมาตรฐานการ
จัดท า มคอ.2 ถึงมคอ.7 
2.1 จัดท าแบบฟอร์ม 
มคอ.2 ถึง มคอ.7 
 
 

 
 
 
-รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ 
-บุคลากรส านัก
ส่งเสริมวิชาการฯ 
 
 

 
 
 
ปีงบประมาณ 2558 

     2.2 จัดท าคู่มือการ
จัดท า มคอ.2 ถึงมคอ.7 

-รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ 

ปีงบประมาณ 2558 

     2.3 เผยแพร่เอกสาร -รองอธิการบดีฝ่าย ปีงบประมาณ 2558 
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ประเภทความเสี่ยง 
 

(1) 

ความเสี่ยง 
 

(2) 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับความ
เสี่ยง 

แนวทางตอบสนอง
ต่อความเสี่ยง 

(3) 

แผนงาน/กิจกรรม 
 

(4) 

ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ 

(5) 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

(6) 

เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา และ
คู่มือการจัดท า จัดท า 
มคอ.2 ถึง มคอ.7ผ่าน
ทางเว็บไซด์
มหาวิทยาลัย และ
เว็บไซต์ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 

วิชาการ 
-บุคลากรส านัก
ส่งเสริมวิชาการฯ 

 

     มาตรการที่ 3 การ
จัดเก็บ มคอ. ให้เป็น
ระบบและอยู่ใน
ฐานข้อมูลเดียวกัน 
(มคอ.ออนไลน์) 
3.1 จัดท าฐานข้อมูล
สารสนเทศในการ
บันทึกข้อมูล มคอ. 2-7 

 
 
 
 
-รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ 
-บุคลากรส านัก
ส่งเสริมวิชาการฯ 

 
 
 
 
ปีงบประมาณ 2558-
2559 
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ประเภทความเสี่ยง 
 

(1) 

ความเสี่ยง 
 

(2) 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับความ
เสี่ยง 

แนวทางตอบสนอง
ต่อความเสี่ยง 

(3) 

แผนงาน/กิจกรรม 
 

(4) 

ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ 

(5) 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

(6) 

     มาตรการที่ 4 การ
ตรวจสอบความถูกต้อง
ในการจัดท า มคอ.2 ถึง 
มคอ.7 ก่อนน าไป
เผยแพร่สู่ธารณชน 
4.1 ประเมินคุณภาพ
การศึกษาของหลักสูตร
ประจ าปีการศึกษาโดย
กรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพภายในระดับ
หลักสูตร 

 
 
 
 

 
ส านักประกันฯ 

 
 

 
 
 
 
 
เดือน มิ.ย.ของทุกปี 

     4.2 เผยแพร่ มคอ. ของ
หลักสูตรต่อสารธารณ
ชนผ่านเว็บไซต์
มหาวิทยาลัย และ
เว็บไซต์คณะ 

ส านักส่งเสริมวิชาการฯ เดือน มิ.ย.ของทุกปี 
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4. ความเสี่ยง  (มาตรการป้องกันความเสี่ยง) สารสนเทศ MIS ไม่ตอบสนองความต้องการของผู้บริหารเพ่ือใช้ในการบริหารและการตัดสินใจ    
ผู้รับผิดชอบหลัก  อ.ยุติธรรม ปรมะ  (หลัก)               

แบบ  RM-3 
แบบแสดงแนวทางตอบสนองความเสี่ยง 

ประเภทความเสี่ยง 
 

(1) 

ความเสี่ยง 
 

(2) 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ
ความเสี่ยง 

แนวทางตอบสนอง
ต่อความเสี่ยง 

(3) 

แผนงาน/กิจกรรม 
 

(4) 

ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ 

(5) 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

(6) 

ด้านการปฏิบัติงาน 
บุคลากรและ
ทรัพยากร 

สารสนเทศ 
MIS ไม่
ตอบสนอง
ความต้องการ
ของผู้บริหาร
เพ่ือใช้ในการ
บริหารและการ
ตัดสินใจ 

ปัจจัยภายใน 
1) บุคลากร MIS ไม่ทราบ
ความต้องการด้าน
สารสนเทศของผู้บริหารที่
จะน าไปใช้ในการตัดสินใจ 
2) การรายงานข้อมูล
สารสนเทศยังไม่ตรงตาม
ความต้องการของ
ผู้บริหาร 
3) นโยบายในการ
ก าหนดให้การน าข้อมูล
ระบบสารสนเทศอยู่ใน
ภาระงาน 
 

6 
(ปานกลาง) 

การควบคุม/ลด
ความเสี่ยง 

มาตรการที่ 1 ก าหนด
นโยบายแนวทางการ
ด าเนินงาน 
1.1 จัดประชุมผู้บริหารกับ
บุคลากรของหน่วยงานทุก
ระดับเพ่ือจัดท าสรุปความ
ต้องการของผู้บริหาร โดย
เนื้อหาการประชุม มีดังนี้ 

 
 
 

-อธิการบดี 
–รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ 
-คณบดี  
-ผอ.ส านัก 

 
 
 
 

 
 
 

ก.พ. 2558 
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ประเภทความเสี่ยง 
 

(1) 

ความเสี่ยง 
 

(2) 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ
ความเสี่ยง 

แนวทางตอบสนอง
ต่อความเสี่ยง 

(3) 

แผนงาน/กิจกรรม 
 

(4) 

ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ 

(5) 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

(6) 

     1.2 จัดท าแนวทางการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารและตัดสินใจและแนว
ทางการสรุปข้อมูล ให้มีความ
เหมาะสมตรงตามความ
ต้องการของผู้บริหารทุก
ระดับ 

-อ.ยุติธรรม 
-เจ้าหน้าที่ MIS  

 

ปีงบประมาณ 
2559 

     1.3 ก าหนดนโยบายภาระ
งานการน าเข้าข้อมูลของ
บุคลากรประจ าหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับระบบ
สารสนเทศฯ 

-อ.ยุติธรรม 
-เจ้าหน้าที่ MIS  

ปีงบประมาณ 
2559 

     มาตรการที่  2 ก ากับการ
น าเข้าข้อมูล 
2.1 ตรวจสอบ ก ากับ 
ติดตาม การน าเข้าข้อมูล
ระบบสารสนเทศให้เป็นไป
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 
 

-อ.ยุติธรรม 
-เจ้าหน้าที่ MIS 

 
 

 
 

ทุกเดือน 
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ประเภทความเสี่ยง 
 

(1) 

ความเสี่ยง 
 

(2) 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ
ความเสี่ยง 

แนวทางตอบสนอง
ต่อความเสี่ยง 

(3) 

แผนงาน/กิจกรรม 
 

(4) 

ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ 

(5) 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

(6) 

 

     2.2 การรายงานผลการ
น าเข้าข้อมูล 

ทุกเดือน -อ.ยุติธรรม 
-เจ้าหน้าที่ MIS 

     มาตรการที่ 3 สร้างความ
เชื่อมโยงการใช้ระบบ
สารสนเทศของผู้บริหารไปสู่
ผู้พัฒนาระบบสารสนเทศฯ 
3.1 ประชุมสนทนากลุ่มเพ่ือ
หาข้อสรุปในการใช้ระบบ
สารสนเทศของผู้บริหาร และ
ให้ผู้พัฒนาสารสนเทศน าไป
พัฒนาระบบสารสนเทศฯ 

 
 
 
 
 

-อธิการบดี 
-รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ  
-คณบดี  
-ผอ.ส านัก 
-อ.ยุติธรรม  
-เจ้าหน้าทีM่IS  

 

 
 
 
 
 

2 เม.ย. 2558 
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ประเภทความเสี่ยง 
 

(1) 

ความเสี่ยง 
 

(2) 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ
ความเสี่ยง 

แนวทางตอบสนอง
ต่อความเสี่ยง 

(3) 

แผนงาน/กิจกรรม 
 

(4) 

ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ 

(5) 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

(6) 

     มาตรการที่ 4 พัฒนาระบบ
สารสนเทศจากข้อมูลพ้ืนฐาน
หลักแต่ละระบบฯ ให้
สามารถน าไปใช้ในการ
ตัดสินใจได้จริง 
4.1 ก าหนดสารสนเทศฯ   
ตามต้องการของผู้บริหาร 
และก าหนดรูปแบบ
สารสนเทศฯ 

 
 
 
 

 
อ.ยุติธรรม 
เจ้าหน้าที่ MIS 

 
 

 
 
 
 
 

ต.ค. 2558 
 

     4.2 บันทึกข้อสรุปผลการ
ก าหนดสารสนเทศฯ 
น าเสนอต่อผู้บริหาร 

อ.ยุติธรรม 
เจ้าหน้าที่MIS  

 

ทุกเดือน 

     4.3 พัฒนาระบบสารสนเทศ
ฯตามข้อก าหนด 

อ.ยุติธรรม 
เจ้าหน้าที่MIS  

ส.ค.2558-
ปัจจุบัน 

     4.4 ปรับปรุงระบบ
สารสนเทศฯรายงานผลการ
พัฒนาประจ าปี 

อ.ยุติธรรม 
เจ้าหน้าที่MIS  

พ.ค. 2559 
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5. ความเสี่ยง   (มาตรการป้องกันความเสี่ยง)  การออกกลางคันของนักศึกษา         
ผู้รับผิดชอบหลัก  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา (หลัก)           

แบบ  RM-3 
แบบแสดงแนวทางตอบสนองความเสี่ยง 

ประเภทความเสี่ยง 
 

(1) 

ความเสี่ยง 
 

(2) 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับความ
เสี่ยง 

แนวทางตอบสนอง
ต่อความเสี่ยง 

(3) 

แผนงาน/กิจกรรม 
 

(4) 

ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ 

(5) 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

(6) 

ด้านนักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การออกกลางคัน
ของนักศึกษา 

 
 

ปัจจัยภายใน 
1. กองพัฒนานักศึกษา
ยังไม่มีการจัดตั้งศูนย์ให้
ค าปรึกษาแก่นักศึกษา
อย่างเป็นทางการ 
 
ปัจจัยภายนอก 
1. นักศึกษามีผลการ
เรียนต่ าในแต่ละรายวิชา 
2. นักศึกษามีปัญหาชีวิต
และปัญหาครอบครัวที่
อาจส่งผลกระทบต่อผล
การเรียน 

6 
(ปาน
กลาง) 

การควบคุม/ 
ลดความเสี่ยง 
(Treat) 
 

มาตรการที่ 1 : 
มาตรการป้องกัน 
1.1 จัดโครงการสร้าง
ความสัมพันธ์บ้านกับ
มหาวิทยาลัย 

 
 

-หัวหน้ากิจกรรม
นักศึกษา 
-หัวหน้างานฝ่าย
สวัสดิการฯ 

 
 
ปีงบประมาณ 2559 

     1.2 จัดโครงการลด   
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ประเภทความเสี่ยง 
 

(1) 

ความเสี่ยง 
 

(2) 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับความ
เสี่ยง 

แนวทางตอบสนอง
ต่อความเสี่ยง 

(3) 

แผนงาน/กิจกรรม 
 

(4) 

ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ 

(5) 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

(6) 

ปัญหาการออก
กลางคันของนักศึกษา 
มีกิจกรรมดังนี้ 
   1.2.1 จัดหาทุน
สนับสนุนการศึกษา  

 
 
-หัวหน้ากิจกรรม
นักศึกษา 
-หัวหน้างานฝ่าย
สวัสดิการฯ 

 
 
ปีงบประมาณ 2559 

       1.2.2 จัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนมีรายได้ระหว่าง
เรียน 

-หัวหน้ากิจกรรม
นักศึกษา 
-หัวหน้างานฝ่าย
สวัสดิการฯ  

ปีงบประมาณ 2559 
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6. ความเสี่ยง   (มาตรการป้องกันความเสี่ยง)  เรื่องชู้สาวของนักศึกษา          
ผู้รับผิดชอบหลัก  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา (หลัก)           

แบบ  RM-3 
แบบแสดงแนวทางตอบสนองความเสี่ยง 

ประเภทความเสี่ยง 
 

(1) 

ความเสี่ยง 
 

(2) 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับความ
เสี่ยง 

แนวทางตอบสนอง
ต่อความเสี่ยง 

(3) 

แผนงาน/กิจกรรม 
 

(4) 

ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ 

(5) 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

(6) 

ด้านนักศึกษา เรื่องชู้สาวของ
นักศึกษา 

ปัจจัยภายใน 
1. กองพัฒนานักศึกษายัง
ไม่มีการจัดตั้งศูนย์ให้
ค าปรึกษาแก่นักศึกษา
อย่างเป็นทางการ 
 
ปัจจัยภายนอก 
1. นักศึกษาขาดทักษะ
การใช้ชีวิตที่ถูกต้อง 

4 
(ปาน
กลาง) 

การควบคุม/ 
ลดความเสี่ยง 
(Treat) 
 

มาตรการที่ 1 : 
มาตรการป้องกัน 
1.1 จัดโครงการส่งเสริม
วัฒนธรรม คุณธรรม 
จริยธรรมที่ดีงามของไทย 

 
 

-หัวหน้ากิจกรรม
นักศึกษา 
-หัวหน้างานฝ่าย
สวัสดิการฯ 
 

 
 
27 ก.พ. 2559 

     1.2 จัดโครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษา
กับนักศึกษา 

-หัวหน้ากิจกรรม
นักศึกษา 
-หัวหน้างานฝ่าย
สวัสดิการฯ 

13 .ค. 2559 
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7. ความเสี่ยง    (มาตรการความเสี่ยง)  การตั้งครรภ์ของนักศึกษาของนักศึกษา         
ผู้รับผิดชอบหลัก  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา (หลัก)          

แบบ  RM-3 
แบบแสดงแนวทางตอบสนองความเสี่ยง 

ประเภทความเสี่ยง 
 

(1) 

ความเสี่ยง 
 

(2) 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับความ
เสี่ยง 

แนวทางตอบสนอง
ต่อความเสี่ยง 

(3) 

แผนงาน/กิจกรรม 
 

(4) 

ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ 

(5) 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

(6) 

ด้านนักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การตั้งครรภ์ของ
นักศึกษา 

 
 

ปัจจัยภายใน 
1. กองพัฒนานักศึกษายัง
ไม่มีการจัดตั้งศูนย์ให้
ค าปรึกษาแก่นักศึกษา
อย่างเป็นทางการ 
 
ปัจจัยภายนอก 
1. นักศึกษาขาดทักษะ
การใช้ชีวิตที่ถูกต้อง 
2. นักศึกษาไม่มีการ
ป้องกันจากการมี
เพศสัมพันธ์ 

4 
(ปานกลาง) 

การควบคุม/ 
ลดความเสี่ยง 
(Treat) 
 

มาตรการที่ 1 : 
มาตรการป้องกัน 
1.1 จัดโครงการอบรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับการมี
เพศสัมพันธ์ การ
ป้องกันและผลกระทบ
ของการตั้งครรภ์ก่อน
วัยอันควร 

 
 
-หัวหน้ากิจกรรม
นักศึกษา 

-หัวหน้างานฝ่าย
สวัสดิการฯ 

 
 
 
 

 
 
20 ม.ค. 2559 

     1.2 การประชาสัมพันธ์
ข้อมูลเพ่ือให้เข้าถึง

-หัวหน้ากิจกรรม
นักศึกษา 

ปีงบประมาณ 2559 
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ประเภทความเสี่ยง 
 

(1) 

ความเสี่ยง 
 

(2) 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับความ
เสี่ยง 

แนวทางตอบสนอง
ต่อความเสี่ยง 

(3) 

แผนงาน/กิจกรรม 
 

(4) 

ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ 

(5) 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

(6) 

กลุ่มเป้าหมายทุก
รูปแบบ เช่น การเดิน
รณรงค์ให้ความรู้ การ
แจกแผ่นพับใน
มหาวิทยาลัย 

-หัวหน้างานฝ่าย
สวัสดิการฯ 
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การติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน 
(ตุลาคม 2558 – มีนาคม 2559) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



44 
 

 
ผลการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2558/ปีงบประมาณ 2559 

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2558 – มีนาคม 2559) 
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1.1 ความเสี่ยง  (แผนบริหารความเสี่ยง) หลักสูตรของมหาวิทยาลัยไม่ผ่านการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐาน      
ผู้รับผิดชอบหลัก    รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (หลัก)            

( ) ด้านกลยุทธ์และเหตุการณ์ภายนอก ( ) ด้านการปฏิบัติงาน ทรัพยากรและบุคลากร ( ) ด้านการเงิน ( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ( ) ด้านนักศึกษา 
( ) ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์  ( ) ด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัย 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
ของกิจกรรม 

ร้อยละความ
คืบหน้า 

ปัญหา/
อุปสรรค 

หลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยไม่
ผ่านการรับรอง
ตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

(ปัจจัยภายใน) 
-คุณสมบัติของ
อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรไม่ผ่าน
ตามเกณฑ์ที่ สกอ. 
ก าหนดตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร 
(ปัจจัยภายนอก) 
-ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง แนวทางการ
บริหารเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา 

20 
(สูงมาก) 

1. รวบรวมข้อมูลพื้นฐาน
ของอาจารย์และพัฒนา
ระบบฐานข้อมูล 
   1.1 จัดท าแบบติดตาม 
และติดตามผลการ
ด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร 
(มคอ.7) เพื่อเก็บข้อมูล
พ้ืนฐานของอาจารย์ ได้แก่ 
คุณวุฒิ และผลงานวิชาการ 
5 ปีย้อนหลัง  

 
 
 
25-29 ม.ค. 

2559 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ผศ.อรอนงค์ 
แจ่มผล 
น.ส.ชรินรัตน ์
 
 
 
 
 

 
 
 
ได้ติดตามรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูลตามเกณฑ์มาตรฐาน ตัว
บ่งชี้ที ่ 1.1  การบริหารจัดการ
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร ได้แก่ จ านวนอาจารย์
ประจ าหลักสูตร   คุณสมบัติ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
คุณสมบัติของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คุณสมบัติ
ของอาจารย์ผู้สอน ฯลฯ  
ตลอดจนการปรับปรุงหลักสูตร  
และไดน้ าเสนอข้อมูลต่อคณะ

 
 
 

100 

 
 
 

- 
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( ) ด้านกลยุทธ์และเหตุการณ์ภายนอก ( ) ด้านการปฏิบัติงาน ทรัพยากรและบุคลากร ( ) ด้านการเงิน ( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ( ) ด้านนักศึกษา 
( ) ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์  ( ) ด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัย 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
ของกิจกรรม 

ร้อยละความ
คืบหน้า 

ปัญหา/
อุปสรรค 

พ.ศ.2558 ใหม่ กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ในการประชุมครั้งที่ 1/2559  
วันที่ 26 ม.ค. 2559 เพื่อ
พิจารณา 
และน าเสนอคณะกรรมการ
ก ากับติดตามการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพหลักสูตรและ
คณะ  ในการประชุมครั้งที่ 
1/2559 เมื่อวันที่ 10 ก.พ.  
2559  เพื่อพิจารณา 
  ทั้งนีม้ีมติที่ประชุมให้มอบให้
ทุกหลักสูตรได้พิจารณา
ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว 
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( ) ด้านกลยุทธ์และเหตุการณ์ภายนอก ( ) ด้านการปฏิบัติงาน ทรัพยากรและบุคลากร ( ) ด้านการเงิน ( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ( ) ด้านนักศึกษา 
( ) ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์  ( ) ด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัย 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
ของกิจกรรม 

ร้อยละความ
คืบหน้า 

ปัญหา/
อุปสรรค 

    1.2 พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล มคอ.7 online 
ส าหรับเป็นพ้ืนทีใ่นการ
กรอกข้อมูลพื้นฐานของ
อาจารย์ทุกคน และ
ด าเนินการกรอกข้อมูลที่ได้
จากการติดตามฯ 

ม.ค. – พ.ค. 
2559 

 
 
 

-ทีมงาน MIS 
-นายธีร์ศิษฏ์ 
กระต่ายทอง 
 
 
 
 

ฐานข้อมูล มคอ.7 online 
ด าเนินการพัฒนาระบบได้ถึง 5 
หมวด จาก 8 หมวด คาดว่าจะ
สามารถพัฒนาได้เสร็จสมบูรณ์
ในเดือนมิถุนายน 2559 

62.50 - 

   2. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบ
ติดตามฯ และจัดแยกกลุ่ม
อาจารย์ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง (คน
ที่มีคุณวุฒิต่ ากว่า ป.โท, ไม่มี
ผลงานวิชาการอย่างน้อย 1 
ชิ้น ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง) 
เพ่ือเร่งพัฒนาอาจารย์กลุ่ม
เสี่ยงดังกล่าว พร้อมจัดส่ง
ข้อมูลเหล่านี้ให้แก่ผู้บริหาร

5-12 ธ.ค. 
2558 

-รองอธิการบดี
ฝ่าย วิชาการ 
-ผศ.อรอนงค์ 
แจ่มผล 
-น.ส.ชรินรัตน ์
 

ได้วิเคราะห์หลักสูตรที่มีความ
เสี่ยงในเบื้องต้น และ
มอบหมายให้คณะกรรมการ
ก ากับติดตามการด าเนินงาน
ของหลักสูตรและคณะจัดส่ง
แผนปรับปรุงการด าเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร  (จ านวน 
คุณวุฒิและคุณสมบัติอาจารย์

100 - 
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( ) ด้านกลยุทธ์และเหตุการณ์ภายนอก ( ) ด้านการปฏิบัติงาน ทรัพยากรและบุคลากร ( ) ด้านการเงิน ( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ( ) ด้านนักศึกษา 
( ) ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์  ( ) ด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัย 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
ของกิจกรรม 

ร้อยละความ
คืบหน้า 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ระดับมหาวิทยาลัย คณะ 
และสถาบันวิจัย เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลในการวางแผนพัฒนา
อาจารย์ต่อไป 

ประจ าหลักสูตร ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ. 2558)  
มายังส านักประกันคุณภาพ
การศึกษา ภายในวันที่ 29 
ก.พ.  2559 
 -ได้รวบรวมแผนปรับปรุงการ
ด าเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร  
(จ านวน คุณวุฒิและคุณสมบัติ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ไม่
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ. 
2558)  และน าเสนอ
คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3  /2559 
เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2559   
  มติที่ประชุม : มอบหมาย ให้ 
น.ส.ชรินรัตน ์จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
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( ) ด้านกลยุทธ์และเหตุการณ์ภายนอก ( ) ด้านการปฏิบัติงาน ทรัพยากรและบุคลากร ( ) ด้านการเงิน ( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ( ) ด้านนักศึกษา 
( ) ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์  ( ) ด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัย 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
ของกิจกรรม 

ร้อยละความ
คืบหน้า 

ปัญหา/
อุปสรรค 

คณะกรรมการก ากับติดตามการ
ด าเนินงานตามแผนปรับปรุง ฯ 

   3. ก าหนดกระบวนการ
ผลักดันอาจารย์กลุ่มเสี่ยงให้
เร่งท าผลงานวิชาการ และ
พัฒนาคุณวุฒิ 
   3.1 จัดท าแผนพัฒนา
ผลงานวิชาการ และคุณวุฒิ
การศึกษาของอาจารย์เป็น
รายบุคคล โดยเฉพาะ
อาจารย์กลุ่มเสี่ยง 

 
 
 
 

มี.ค. 2559 
 
 
 

 
 
 
 
- รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ 
-รองอธิการบดี
ฝ่ายวิจัย 
- สถาบันวิจัย 

 
 
 
 
อยู่ในระหว่างการด าเนินการ 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

- 

   3.2 ก ากับและควบคุม
แผนพัฒนาอาจารย์กลุ่ม
เสี่ยงให้จัดท าผลงานวิชาการ 
และพัฒนาคุณวุฒิ 

ปีงบประมาณ 
2559 

- คณะ  
- รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ 
- สถาบันวิจัยฯ 

ยังไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจาก
แผนพัฒนาอาจารย์กลุ่มเสี่ยงยัง
ด าเนินการไม่แล้วเสร็จ 

- - 
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( ) ด้านกลยุทธ์และเหตุการณ์ภายนอก ( ) ด้านการปฏิบัติงาน ทรัพยากรและบุคลากร ( ) ด้านการเงิน ( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ( ) ด้านนักศึกษา 
( ) ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์  ( ) ด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัย 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
ของกิจกรรม 

ร้อยละความ
คืบหน้า 

ปัญหา/
อุปสรรค 

   3.3 จัดท าประกาศ
นโยบายของมหาวิทยาลัย
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณวุฒิ
และผลงานวิชาการของ
อาจารย์ ให้ทราบโดยทั่วกัน 

มี.ค. 2559 
 
 
 
 

รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ 
 
 
 

อยู่ในระหว่างด าเนินการ - - 

   3.4 พัฒนาความรู้ด้าน
การท าผลงานวิชาการให้แก่
อาจารย์อย่างต่อเนื่อง เช่น 
การอบรมการเขียนบทความ
วิชาการ บทความวิจัย การ
เขียนข้อเสนอโครงการวิจัย 
การอบรมสถิติเพ่ือการวิจัย 
เป็นต้น 

ปีงบประมาณ 
2559 

 
 
 
 

สถาบันวิจัยฯ 
 
 
 
 
 

1.จัดกิจกรรมอบรมการเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัย จ านวน 2 
ครั้ง คือ  1) การเขียนข้อเสนอ
โครงการเพ่ือขอรับทุนความ
หลากหลายทางชวีภาพ ในวันที ่
1–2 ต.ค. 2558 วิทยากรโดย 
อาจารย์ศรวีรรณ ไชยสุข และ 
ผศ.ดร.สุภาวรรณ วงศ์ค าจันทร ์ 
2) การเขียนข้อเสนอโครงการขอ
ทุนปีงบประมาณ 2559 (เพ่ิมเตมิ) 
และปีงบประมาณ 2560  ในวันที่ 
6–7 ต.ค. 2558วิทยากร โดย 

66.67 - 
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( ) ด้านกลยุทธ์และเหตุการณ์ภายนอก ( ) ด้านการปฏิบัติงาน ทรัพยากรและบุคลากร ( ) ด้านการเงิน ( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ( ) ด้านนักศึกษา 
( ) ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์  ( ) ด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัย 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
ของกิจกรรม 

ร้อยละความ
คืบหน้า 

ปัญหา/
อุปสรรค 

อาจารย์เวชยันต์ เฮงสุวนิช 
2. ก าหนดจัดกิจกรรมอบรมการ
เขียนบทความจากงานวิจัยและ
งานวิชาการ ในวันที่ 18 พ.ค. 
2559 วิทยากรโดย ศ.ดร.รัตนะ 
บัวสนธิ์ (ยังไม่ได้ด าเนินการ) 

   3.5 ผลักดันให้อาจารย์
เผยแพร่ผลงานวิชาการใน
วารสารระดับชาติ/
นานาชาติ 

ปีงบประมาณ 
2559 

 

สถาบันวิจัย 
 
 

ด าเนินการผลักดันให้อาจารย์
เผยแพร่ผลงาน ดังนี้ 
1) สนับสนุนงบประมาณในการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ให้แก่อาจารย์ จากงบประมาณ
สนับสนุนทุนวิจัย 
2) จัดกิจกรรมอบรมการเขียน
บทความจากงานวิจัยและงาน
วิชาการ ในวันที่ 18 พ.ค. 2559 
วิทยากรโดย ศ.ดร.รัตนะ บัว-

66.67 - 
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( ) ด้านกลยุทธ์และเหตุการณ์ภายนอก ( ) ด้านการปฏิบัติงาน ทรัพยากรและบุคลากร ( ) ด้านการเงิน ( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ( ) ด้านนักศึกษา 
( ) ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์  ( ) ด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัย 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
ของกิจกรรม 

ร้อยละความ
คืบหน้า 

ปัญหา/
อุปสรรค 

สนธิ ์(ยังไม่ได้ด าเนินการ) 
3) จัดท าประกาศในการส่งเสริม
และสนับสนุนเงินรางวัลให้กับ
นักวิจัยที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยในระดับต่างๆ 

   4. จัดหาอาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่ยังไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

ปีงบประมาณ 
2559 

 

อธิการบดี 
รองอธิการบดี 

ด าเนินการประกาศรับสมัคร
อาจารย์ในแต่ละหลักสูตรที่ยังมี
จ านวนอาจารย์ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร เรื่อง รับสมัคร
สอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพ่ือ
บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ครั้งที่1/2559 ลง
วันที่ 11 ก.พ. 2559  

100 มีบางหลักสูตรที่
ผู้สมัคร
สอบแข่งขันไม่
สามารถสอบผ่าน
ตามเกณฑ์ได้ ท า
ให้หลักสูตรนั้นยัง
มีจ านวนอาจารย์
ไม่ครบตามเกณฑ์
มาตรฐาน
หลักสูตร 

   5. ติดตามคุณสมบัติของ ทุกไตรมาส - รองอธิการบดี อยู่ในระหว่างด าเนินการ - - 
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( ) ด้านกลยุทธ์และเหตุการณ์ภายนอก ( ) ด้านการปฏิบัติงาน ทรัพยากรและบุคลากร ( ) ด้านการเงิน ( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ( ) ด้านนักศึกษา 
( ) ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์  ( ) ด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัย 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
ของกิจกรรม 

ร้อยละความ
คืบหน้า 

ปัญหา/
อุปสรรค 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร ผ่านระบบ มคอ.7 
online ในองค์ประกอบที่1 
การก ากับมาตรฐาน
หลักสูตร และจัดท ารายงาน
ดังกล่าวเสนอ กบ.รายไตร
มาส เพื่อใช้เป็นสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารและการ
ตัดสินใจ 

 ฝ่ายวิชาการ 
- รองรอง
อธิการบดีฝ่าย
วางแผนและ
ประกันคุณภาพ 
- ส านักประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

   6. เร่งรัดการปรับปรุง
หลักสูตรที่ยังคงใช้เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.
2548 (เกณฑ์เก่า) 

ปีงบประมาณ 
2559 

รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ 

ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร
เสร็จแล้ว จ านวน 30 หลักสูตร 
จาก 53 หลักสูตร 

56.60 - 

 
 
 
 



54 
 

1.2 ความเสี่ยง  (แผนบริหารความเสี่ยง) กลยุทธ์ที่ส่งผลต่อวิสัยทัศน์สู่อาเซียนของมหาวิทยาลัยมีแนวโน้มไม่บรรลุเป้าหมาย    
ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้อ านวยงานศูนย์ภาษา, หัวหน้างานวิเทศน์สัมพันธ์           

() ด้านกลยุทธ์และเหตุการณ์ภายนอก ( ) ด้านการปฏิบัติงาน ทรัพยากรและบุคลากร ( ) ด้านการเงิน ( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ( ) ด้านนักศึกษา 
( ) ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์  ( ) ด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัย 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
รอบ 6 เดือน 

ร้อยละความ
คืบหน้า 

ปัญหา/อุปสรรค 

S1/ กลยุทธ์
ที่ส่งผลต่อ
วิสัยทัศน์สู่
อาเซียนของ
มหาวิทยาลัย
มีแนวโน้มไม่
บรรลุ
เป้าหมาย 

(ปัจจัยภายใน)  
1) อาจารย์/
บุคลากร/
นักศึกษา มี
ทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษใน
ระดับน้อย 
2) การส่งเสริม
การพัฒนา
อาจารย์/
บุคลากร/
นักศึกษา ด้าน
อาเซียนไม่
ต่อเนื่อง 

20 
(สูงมาก) 

1.การพัฒนาทักษะ
ภาษาต่างประเทศส าหรับ
นักศึกษา 
1.1 โครงการอบรม
ภาษาต่างประเทศส าหรับ
นักศึกษา ครั้งที่ 1 
- ส ารวจความต้องการของ
ผู้เข้าร่วมอบรม 
- ประสานงานไปยัง นักศึกษา 
อาจารย์ คณบดี 
- เพ่ิมการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมอบรมภาษาต่างประเทศ 
-จัดกิจกรรมอบรม
ภาษาต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 

ครั้งที่ 1 วันที่ 
16-27 พ.ย. 

2558 
 

 
 
(ศูนย์ภาษา) 
ผศ.ดร.
ประดิษฐ์ 
นารีรักษ์ 
 
 

 
 

 
มีนักศึกษามาเข้าร่วมโครงการ
อบรมภาษาต่างประเทศ จ านวน 
149 คน แบ่งเป็น 
คณะวิทยาการจัดการ 17 คน, 
คณะวิทยาศาสตร์ฯ 35 คน, 
คณะมนุษยศาสตร์ฯ 42 คน, 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 25 
คน, คณะครุศาสตร์ 30 คน 

 
 

 
100 

 
 
 
นักศึกษาไม่เข้าร่วม
อบรมอย่างต่อเนื่อง 
แนวทางปรับปรุง 
ประสานไปยังคณะ
ต่างๆเพ่ือแจ้ง
นักศึกษาเข้าร่วม
อบรมอย่างต่อเนื่อง 
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() ด้านกลยุทธ์และเหตุการณ์ภายนอก ( ) ด้านการปฏิบัติงาน ทรัพยากรและบุคลากร ( ) ด้านการเงิน ( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ( ) ด้านนักศึกษา 
( ) ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์  ( ) ด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัย 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
รอบ 6 เดือน 

ร้อยละความ
คืบหน้า 

ปัญหา/อุปสรรค 

   1.2 โครงการอบรม
ภาษาต่างประเทศส าหรับ
นักศึกษา ครั้งที่ 2 
ด าเนินการดังนี้ 
- ส ารวจความต้องการของ
ผู้เข้าร่วมอบรม 
- ประสานงานไปยัง นักศึกษา 
อาจารย์ คณบดี 
-เพ่ิมการประชาสัมพันธ์กิจกรรม
อบรมภาษาต่างประเทศ 
  -จัดกิจกรรมอบรม
ภาษาต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง 

ครั้งที่ 2 
วันที่ 15-29 
ก.พ. 2559 

 

ผศ.ดร.
ประดิษฐ์ 
นารีรักษ์ 
 
 

มีนักศึกษามาเข้าร่วมโครงการ
อบรมภาษาต่างประเทศ มี
จ านวน 113 คน แบ่งเป็น 
คณะวิทยาการจัดการ  11 คน, 
คณะวิทยาศาสตร์ฯ 4 คน, 
คณะมนุษยศาสตร์ฯ 22 คน, 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 18 
คน, คณะครุศาสตร์ 32 คน 
และงานวิเทศสัมพันธ์และ
กิจกรรมอาเซียน 26 คน 

100 นักศึกษาไม่เข้าร่วม
อบรมอย่างต่อเนื่อง 
แนวทางปรับปรุง 
ประสานไปยังคณะ
ต่างๆเพ่ือแจ้ง
นักศึกษาเข้าร่วม
อบรมอย่างต่อเนื่อง 

   1.3 โครงการแข่งขันทักษะภาษา 
ต่างประเทศส าหรับนักศึกษา 
ครั้งที่ 1 

11 พ.ย. 2558 
 

ผศ.ดร.
ประดิษฐ์ 
นารีรักษ์ 
 
 

นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน จ านวน 
68 คน 
การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 
ประเภท คือ (1) ประเภททีม – 
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 คือ 

100 นักศึกษาไม่สามารถ
เข้าร่วมกิจกรรมทุก
คนเนื่องจากติด
กิจกรรมทางคณะ 
แนวทางปรับปรุง 
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() ด้านกลยุทธ์และเหตุการณ์ภายนอก ( ) ด้านการปฏิบัติงาน ทรัพยากรและบุคลากร ( ) ด้านการเงิน ( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ( ) ด้านนักศึกษา 
( ) ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์  ( ) ด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัย 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
รอบ 6 เดือน 

ร้อยละความ
คืบหน้า 

ปัญหา/อุปสรรค 

ทีมจากโปรแกรมวิชา
ภาษาอังกฤษ 
คณะมนุษยศาสตร์ฯ  
น.ส.ปรานต์ โพธิ์มาก และ 
น.ส.รัตติญาภรณ์ รอดตะเภา 
(2) ประเภทเดี่ยว – รางวัล
ชนะเลิศอันดับ 1 คือ น.ส.
กานต์ธีรา พนาศรีงาม 
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 
คณะครุศาสตร์ 

จัดท าปฏิทินแจ้ง
ล่วงหน้า 

   1.4 โครงการแข่งขันทักษะภาษา 
ต่างประเทศส าหรับนักศึกษา 
ครั้งที่ 2 

27 ม.ค. 2559 ผศ.ดร.
ประดิษฐ์ 
นารีรักษ์ 
 

นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน จ านวน 
67 คน 
การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 
ประเภท คือ (1) ประเภททีม – 
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 คือ ทีม
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 
คณะครุศาสตร์ น.ส.มนทิพย์ 

100 นักศึกษาไม่สามารถ
เข้าร่วมกิจกรรมทุก
คนเนื่องจากติด
กิจกรรมทางคณะ 
แนวทางปรับปรุง 
จัดท าปฏิทินแจ้ง
ล่วงหน้า 
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() ด้านกลยุทธ์และเหตุการณ์ภายนอก ( ) ด้านการปฏิบัติงาน ทรัพยากรและบุคลากร ( ) ด้านการเงิน ( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ( ) ด้านนักศึกษา 
( ) ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์  ( ) ด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัย 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
รอบ 6 เดือน 

ร้อยละความ
คืบหน้า 

ปัญหา/อุปสรรค 

บุญเรือง และน.ส.ปรีชญา มั่นคง 
(2) ประเภทเดี่ยว – รางวัล
ชนะเลิศอันดับ 1 คือ น.ส.
กานต์ธีรา พนาศรีงาม  
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 
คณะครุศาสตร์ 

   1.5 โครงการอบรม
ภาษาต่างประเทศส าหรับ
นักศึกษา (อบรมเตรียมสอบ) 

18-29 เม.ย. 
2559 

 

ผศ.ดร.
ประดิษฐ์ 
นารีรักษ์ 

รอด าเนินการไตรมาส 3 0.00  

   2.การพัฒนาทักษะ
ภาษาต่างประเทศส าหรับ
อาจารย์และบุคลากร 
2.1 โครงการอบรม
ภาษาต่างประเทศส าหรับ
บุคลากรภายใน  
ด าเนินการดังนี้ 

 
 
 
1 ต.ค. 2558- 
30 ก.ย. 2559 

 
 

 
 
(ศูนย์ภาษา) 
ผศ.ดร.
ประดิษฐ์ นารี
รักษ์ 

 
 
 
รอด าเนินการไตรมาส 4 

 
 
 

0.00 

 
 
 

- 
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() ด้านกลยุทธ์และเหตุการณ์ภายนอก ( ) ด้านการปฏิบัติงาน ทรัพยากรและบุคลากร ( ) ด้านการเงิน ( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ( ) ด้านนักศึกษา 
( ) ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์  ( ) ด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัย 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
รอบ 6 เดือน 

ร้อยละความ
คืบหน้า 

ปัญหา/อุปสรรค 

-ส ารวจความต้องการของ
อาจารย์และบุคลากรผู้สนใจเข้า
ร่วมการอบรม 
-ประสานงานไปยังอาจารย์และ
บุคลากร 
- เพ่ิมการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมอบรมภาษาต่างประเทศ 
- ปรับปรุงหลักสูตรการอบรมให้
ทันสมัยและน่าสนใจ 
- มีการจัดกิจกรรมอบรม
ภาษาต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   3.การส่งเสริมการพัฒนาความรู้
ด้านอาเซียนส าหรับนักศึกษา 
   3.1 กิจกรรม KPRU ASEAN 
Ambassador 2016 

 
 

ก.พ. 2559 
 

(งานวิเทศน์
สัมพันธ์) 
น.ส.ชฏาพร 
โชติรดาภาณ์ 

 
 
ด าเนินกิจกรรมเสร็จเรียบร้อย
แล้ว เมื่อวันที่ 19-20 ก.พ. 
2559 และมีนักศึกษาได้รับการ
คัดเลือกเป็น KPRU ASEAN 

 
 

100 

 
 
1.นักศึกษาบางส่วน
มีวิชาเรียนและ
กิจกรรมระหว่างที่
จัดกิจกรรม ท าให้ไม่
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() ด้านกลยุทธ์และเหตุการณ์ภายนอก ( ) ด้านการปฏิบัติงาน ทรัพยากรและบุคลากร ( ) ด้านการเงิน ( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ( ) ด้านนักศึกษา 
( ) ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์  ( ) ด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัย 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
รอบ 6 เดือน 

ร้อยละความ
คืบหน้า 

ปัญหา/อุปสรรค 

Ambassador 2016 จ านวน 33 
คน ซึ่งจะเดินทางไปแลกเปลี่ยน
และประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
ในต่างประเทศ ณ มหาวิทยาลัย
กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
ต่อไป  

สามารถเข้าร่วม
กิจกรรมได้ 
2. ทัศนคติของ
อาจารย์ที่ปรึกษาต่อ
การประชาสัมพันธ์
และกระตุ้น
นักศึกษาให้เข้าร่วม
กิจกรรมยังมีน้อย 

      3.2 โครงการพัฒนานักศึกษา
ในต่างประเทศ ได้แก่ กิจกรรม 
แลกเปลี่ยนนักศึกษาใน
ต่างประเทศ และกิจกรรมอบรม
ภาษาอังกฤษในต่างประเทศ 

มิ.ย. 2559 
 
 
 
 

น.ส.ชฏาพร 
โชติรดาภาณ์ 
 
 
 

อยู่ในระหว่างการด าเนินงาน 
โดยมีกิจกรรมที่ด าเนินการแล้ว 
ดังนี้ 
- ประสานรายชื่อนักศึกษาและ
ช่วงเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมไป
ยังมหาวิทยาลัยกัวลาลัมเปอร์
แล้ว  
- นักศึกษาผู้ได้รับคัดเลือกอยู่
ระหว่างขออนุญาตผู้ปกครอง

50.00 1. นักศึกษา
บางส่วนติดฝึกงาน
ในช่วงปิดภาคเรียน 
และบางส่วนไม่ได้
รับความเห็นชอบ
จากผู้ปกครองให้
เดินทางไป
ต่างประเทศ เพราะ
กังวลว่าลูกจะไม่
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() ด้านกลยุทธ์และเหตุการณ์ภายนอก ( ) ด้านการปฏิบัติงาน ทรัพยากรและบุคลากร ( ) ด้านการเงิน ( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ( ) ด้านนักศึกษา 
( ) ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์  ( ) ด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัย 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
รอบ 6 เดือน 

ร้อยละความ
คืบหน้า 

ปัญหา/อุปสรรค 

และด าเนินการจัดเตรียมเอกสาร
ประกอบการเดินทางไป
แลกเปลี่ยนในต่างประเทศ 

สามารถปรับตัวและ
ใช้ชีวิตใน
ต่างประเทศได้  
2. ปัญหาด้าน
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 

      3.3 โครงการอาเซียนศึกษา 
ได้แก่ กิจกรรม นิทรรศการ
อาเซียน กิจกรรม ASEAN Day 
และกิจกรรม ASEAN Bus และ
นิทรรศการร่วมกับราชภัฏ
วิชาการ 

ต.ค. 2558 – 
ก.พ. 2559 

 

น.ส.ชฏาพร 
โชติรดาภาณ์ 
 
 

กิจกรรมได้ด าเนินการเสร็จสิ้น
ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีผล
การด าเนินงาน ดังนี้ 
-กิจกรรมนิทรรศการอาเซียน 
และกิจกรรม ASEAN Day ทั้ง 2 
กิจกรรมนี้ได้ด าเนินการในวัน
เดียวกัน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เป็นนักเรียนมาจาก 2 กลุ่ม คือ 
กลุ่มโรงเรียนชากังราว (มี 8 
โรงเรียน) จ านวน 100 คน และ
กลุ่มโรงเรียนสองคลอง (มี 8 
โรงเรียน) จ านวน 100 คน รวม

100 - 
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() ด้านกลยุทธ์และเหตุการณ์ภายนอก ( ) ด้านการปฏิบัติงาน ทรัพยากรและบุคลากร ( ) ด้านการเงิน ( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ( ) ด้านนักศึกษา 
( ) ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์  ( ) ด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัย 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
รอบ 6 เดือน 

ร้อยละความ
คืบหน้า 

ปัญหา/อุปสรรค 

ทั้งสิ้น 200 คน เพ่ือเข้าร่วม
กิจกรรม โดยเนื้อหาของ
กิจกรรมเป็นการให้ความรู้
เกี่ยวกับประเทศอาเซียน การ
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการ
เป็นเยาวชนอาเซียน และมีการ
จัดนิทรรศการไวนิลแสดงข้อมูล
เกี่ยวกับความร่วมมือของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชรกับมหาวิทยาลัย
ต่างๆ ในต่างประเทศ ซึ่งจาก
กิจกรรมได้ท าการคัดเลือก
นักเรียนจาก 2 กลุ่มโรงเรียน 
จ านวน 30 คน และคัดนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร อีก 10 คน รวม
ทั้งสิ้นจ านวน 40 คน เพื่อเข้า
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() ด้านกลยุทธ์และเหตุการณ์ภายนอก ( ) ด้านการปฏิบัติงาน ทรัพยากรและบุคลากร ( ) ด้านการเงิน ( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ( ) ด้านนักศึกษา 
( ) ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์  ( ) ด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัย 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
รอบ 6 เดือน 

ร้อยละความ
คืบหน้า 

ปัญหา/อุปสรรค 

ร่วมกิจกรรม ASEAN Bus ต่อไป 
-กิจกรรม ASEAN Bus เป็น
กิจกรรมที่สืบเนื่องมาจาก
กิจกรรม ASEAN Day โดยน า
นักเรยีนและนักศึกษาที่ได้รับ
การคัดเลือก จ านวน 40 คน ไป
ทัศนศึกษา ณ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 
เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาได้
เรียนรู้เกี่ยวกับการเป็นเยาวชน
อาเซียน และได้รับรู้ถึงบริบท 
สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมที่แท้จริง
ของประเทศลาว 
-นิทรรศการอาเซียน โดยจัดขึ้น
ในวันราชภัฏวชิาการ เมื่อวันที่ 
28-30 ม.ค. 2559 
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() ด้านกลยุทธ์และเหตุการณ์ภายนอก ( ) ด้านการปฏิบัติงาน ทรัพยากรและบุคลากร ( ) ด้านการเงิน ( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ( ) ด้านนักศึกษา 
( ) ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์  ( ) ด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัย 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
รอบ 6 เดือน 

ร้อยละความ
คืบหน้า 

ปัญหา/อุปสรรค 

      3.4 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้นักศึกษาน าเสนอ
ผลงานเป็นภาษาต่างประเทศ 

ต.ค. 2558 – 
ก.พ. 2559 

น.ส.ชฏาพร 
โชติรดาภาณ์ 

งานวิเทศฯ ได้ด าเนินการจัด
กิจกรรมภายใต้โครงการฯ ดังนี้  
- กิจกรรม Exchange 
Workshop เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 
2558 ณ ห้องกาสะลอง 
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ 
- กิจกรรมประกวดคลิปวีดีโอ/
หนังสั้น เกี่ยวกับข้อมูล
มหาวิทยาลัยฉบับภาษาอังกฤษ 
เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2558 มี
ผลงานที่ได้รับรางวัลจ านวน 4 
รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 
และ 2 และรางวัลชมเชย โดย
ได้รับเงินรางวัลจ านวน 5,000 
3,500 2,500 และ 1,500 บาท 
ตามล าดับ 

100 กิจกรรมที่จัดเพ่ือ
สนับสนุนและ
ส่งเสริมให้นักศึกษา
น าเสนอผลงานเป็น
ภาษาอังกฤษนี้ เป็น
เพียงส่วนหนึ่งใน
การกระตุ้นการใช้
ภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา ตลอดจน
เพ่ือกระตุ้นและ
สร้างแรงจูงใจใน
การพัฒนาศักยภาพ
ความสามารถด้าน
ภาษาต่างประเทศ 
แก่นักศึกษา ซึ่งอาจ
ไม่สามารถเห็นผลได้
ภายในเร็ววัน แต่



64 
 

() ด้านกลยุทธ์และเหตุการณ์ภายนอก ( ) ด้านการปฏิบัติงาน ทรัพยากรและบุคลากร ( ) ด้านการเงิน ( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ( ) ด้านนักศึกษา 
( ) ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์  ( ) ด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัย 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
รอบ 6 เดือน 

ร้อยละความ
คืบหน้า 

ปัญหา/อุปสรรค 

- กิจกรรมประกวดร้องเพลง
สากล เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 2559 
โดยมีผู้ได้รับรางวัลจ านวน 4 
รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 
และ 2 และรางวัลชมเชย โดย
ได้รับเงินรางวัลจ านวน 5,000 
3,500 2,500 และ 1,500 บาท 
ตามล าดับ 
- กิจกรรม English is Easy ซึ่ง
เป็นการสร้างแรงกระตุ้นและ
แรงจูงใจในการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา 
ตลอดจนเพื่อทลายก าแพงความ
กลัวในการพูดภาษาอังกฤษ โดย
มีอาจารย์แอนดรูว์ บิกส์ เป็น
วิทยากร จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 

เชื่อว่าเป็นกิจกรรม
ที่ได้เพ่ิมความกล้า 
และทลายก าแพง
ความกลัวต่อการ
พัฒนาศักยภาพด้าน
ภาษาต่างประเทศ
แก่นักศึกษาได้เป็น
อย่างดี ดังนั้น หาก
ทุกหน่วยงานและผู้
ที่เก่ียวข้องร่วมมือ
กันอย่างจริงจัง เชื่อ
ว่าจะช่วยท าให้
นักศึกษาเป็นบัณฑิต
ที่มีความสามารถ
ด้าน
ภาษาต่างประเทศ
ได้อย่างแท้จริง
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() ด้านกลยุทธ์และเหตุการณ์ภายนอก ( ) ด้านการปฏิบัติงาน ทรัพยากรและบุคลากร ( ) ด้านการเงิน ( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ( ) ด้านนักศึกษา 
( ) ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์  ( ) ด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัย 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
รอบ 6 เดือน 

ร้อยละความ
คืบหน้า 

ปัญหา/อุปสรรค 

ก.พ. 2559 
- กิจกรรม Improve your 
English, Improve your Life 
ทอล์กโชว์พิเศษ เพ่ือการ
พัฒนาทักษะภาษาอักกฤษ 
โดยอาจารย์ คริสโตเฟอร์ ไรท์ 
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2559 
- กิจกรรม LPGA Thailand 
Young Ambassador 2016 
โดย น.ส.พรพรรรณ ดลจิตร-
คณาสิน ได้รับคัดเลือกเป็น 10 
คนสุดท้ายเข้าร่วมเป็น LPGA 
Thailand Young 
Ambassador 2016 ท าหน้าที่
เป็นทูตเยาวชนดูแล ต้อนรับ 
และอ านวยความสะดวกแก่
นักกอล์ฟผู้เข้าแข่งขันจากทั่วโลก 

แน่นอน 
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() ด้านกลยุทธ์และเหตุการณ์ภายนอก ( ) ด้านการปฏิบัติงาน ทรัพยากรและบุคลากร ( ) ด้านการเงิน ( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ( ) ด้านนักศึกษา 
( ) ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์  ( ) ด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัย 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
รอบ 6 เดือน 

ร้อยละความ
คืบหน้า 

ปัญหา/อุปสรรค 

โดยการใช้ภาษาอังกฤษ ณ 
สนามกอล์ฟอัลไพน์ พัทยาคลับ 
ชลบุรี โดยก่อนการท าหน้าที่จริง 
นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรม 
workshop ณ สถานีโทรทัศน์สี
กองทัพบกช่อง 7 สี ก่อน
ปฏิบัติงานจริง ซึ่งท าให้นักศึกษา
ได้รับทั้งความรู้ ความเข้าใจใน
การท าหน้าที่ในระดับสากล ได้
เพ่ิมพูนทักษะและท าหน้าที่ที่ท้า
ทายความสามารถ ที่ส าคัญสร้าง
ชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัยในแง่
บัณฑิตที่ดีมีคุณภาพด้วย 
- โครงการค่ายเยาวชน
นานาชาติ 2016 IYF World 
Culture Camp ณ ศูนย์
ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต 
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() ด้านกลยุทธ์และเหตุการณ์ภายนอก ( ) ด้านการปฏิบัติงาน ทรัพยากรและบุคลากร ( ) ด้านการเงิน ( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ( ) ด้านนักศึกษา 
( ) ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์  ( ) ด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัย 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
รอบ 6 เดือน 

ร้อยละความ
คืบหน้า 

ปัญหา/อุปสรรค 

จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 
28-30 ม.ค. 2559 

   4. การส่งเสริมการพัฒนา
ความรู้ด้านอาเซียนส าหรับ
อาจารย์และบุคลากร 
   4.1 โครงการ Lecturers & 
Staff Mobility Program 2016 

 
 
 

มิ.ย. – ส.ค. 
2559 

(งานวิเทศน์
สัมพันธ์) 
 
น.ส.ชฎาพร 
โชติรดาภาณ์  

 
 
 
อยู่ระหว่างประกาศรับสมัคร
อาจารย์ 

 
 
 

30.00 

 

      4.2 โครงการอบรมการ
จัดการเรียนการสอนสู่สากล 

 
มิ.ย. 2559 

น.ส.ชฎาพร 
โชติรดาภาณ์ 

อยู่ระหว่างประกาศรับสมัคร
อาจารย์ 

30.00  
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1.3 ความเสี่ยง   (มาตรการป้องกันความเสี่ยง)  ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   
ผู้รับผิดชอบหลัก       รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  (หลัก)             

( ) ด้านกลยุทธ์และเหตุการณ์ภายนอก ( ) ด้านการปฏิบัติงาน ทรัพยากรและบุคลากร ( ) ด้านการเงิน ( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ( ) ด้านนักศึกษา 
() ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์  ( ) ด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัย 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
รอบ 6 เดือน 

ร้อยละความ
คืบหน้า 

ปัญหา/
อุปสรรค 

M1/ ความเข้าใจ
ที่คลาดเคลื่อนใน
การด าเนินงาน
ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

ปัจจัยภายใน 
1.การเขียนกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนตาม
มาตรฐานผลการ
เรียนรู้ไม่สอดคล้อง
กับมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่เขียนไว้ใน 
มคอ.2 
2.การวัดและ
ประเมินผลของ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ไม่สามารถวัดผลได้ 
3.อาจารย์ผู้สอนไม่
ทราบวิธีการทวน

6 
(ปานกลาง) 

มาตรการที่ 1 สร้างความ
เข้าใจและให้ความรู้ในการ
จัดท า มคอ. 
1.1 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
การพัฒนาคุณภาพของ มคอ.
2 ถึง มคอ.7 เพื่อรองรับการ
ประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา 

 
 
 
18-19 ธ.ค. 

2557 

 
 
 
ผศ.วิสิฐ 
ธัญญะวัน 
-บุคลากร
ส านักส่งเสริม
วิชาการฯ 

 
 
 
-อาจารย์ที่เข้าร่วมอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ  และ
น าไปใช้ในการจัดท า มคอ.2–
7 ตรงตามวัตถุประสงค์                 
ของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 

 
 
 

100 
 

 
 

 

 
 
 

- 
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( ) ด้านกลยุทธ์และเหตุการณ์ภายนอก ( ) ด้านการปฏิบัติงาน ทรัพยากรและบุคลากร ( ) ด้านการเงิน ( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ( ) ด้านนักศึกษา 
() ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์  ( ) ด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัย 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
รอบ 6 เดือน 

ร้อยละความ
คืบหน้า 

ปัญหา/
อุปสรรค 

สอบผลสัมฤทธิ์ 

   1.2 ให้ค าแนะน าและ
ตรวจสอบในการจัดท า มคอ.2 
ถึง มคอ.7 ของหลักสูตร 

พ.ย. 2557 
เป็นต้นไป 

-ผศ.วิสิฐ 
ธัญญะวัน 
-บุคลากร
ส านักส่งเสริม
วิชาการฯ 

-ให้ค าแนะน าแก่อาจารย์
ประจ าหลักสูตรในการอบรม
เชิงปฏิบัติการเรื่องการ
พัฒนาคุณภาพ มคอ.2 ถึง 
มคอ.7 เมื่อวันที่ 18-19 ธ.ค. 
2557 และให้ค าแนะน าเป็น
กรณีๆ เมื่อมีการสอบถาม
ผ่านช่องทางโทรศัพท์ 
ผลลัพธ์ของกิจกรรม พบว่า 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรมี
ความเข้าใจถึงสาระส าคัญ
ของการจัดท า มคอ. รวมถึง
เข้าใจหลักการจัดท า มคอ. 
มากขึ้น 

100 - 
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( ) ด้านกลยุทธ์และเหตุการณ์ภายนอก ( ) ด้านการปฏิบัติงาน ทรัพยากรและบุคลากร ( ) ด้านการเงิน ( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ( ) ด้านนักศึกษา 
() ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์  ( ) ด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัย 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
รอบ 6 เดือน 

ร้อยละความ
คืบหน้า 

ปัญหา/
อุปสรรค 

   มาตรการที่ 2 ก าหนดรูปแบบ
มาตรฐานการจัดท า มคอ.2 
ถึง มคอ.7 
2.1 จัดท าแบบฟอร์ม มคอ.2 
ถึง มคอ.7 
 
 

 
 
 
ปีงบประมาณ 

2558 
 
 

 
 
 
-ผศ.วิสิฐ 
ธัญญะวัน 
-บุคลากร
ส านักส่งเสริม
วิชาการฯ 

 
 
 
ก าหนดให้ใช้แบบฟอร์ม 
มคอ. ของ สกอ. (ฉบับ
ปรับปรุงล่าสุด พ.ศ.2558) 
ผลลัพธ์ของกิจกรรม พบว่า 
 -มีรูปแบบมาตรฐานของ
แบบฟอร์ม มคอ. 
-การเขียน มคอ.2 ถึง มคอ.7 
ถูกต้องและเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 
 
 

100 
 
 
 

 
 
 
- 

   2.2 จัดท าคู่มือการจัดท า 
มคอ.2 ถึง มคอ.7 

ปีงบประมาณ 
2558 

ผศ.วิสิฐ 
ธัญญะวัน 

จัดท าคู่มือการจัดท า มคอ. 100 
 

- 
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( ) ด้านกลยุทธ์และเหตุการณ์ภายนอก ( ) ด้านการปฏิบัติงาน ทรัพยากรและบุคลากร ( ) ด้านการเงิน ( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ( ) ด้านนักศึกษา 
() ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์  ( ) ด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัย 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
รอบ 6 เดือน 

ร้อยละความ
คืบหน้า 

ปัญหา/
อุปสรรค 

   2.3 เผยแพร่เอกสารเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา และคู่มือการ
จัดท า จัดท า มคอ.2 ถึง มคอ.
7ผ่านทางเว็บไซด์
มหาวิทยาลัย และเว็บไซต์
ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 

ปีงบประมาณ 
2558 

 

-ผศ.วิสิฐ 
ธัญญะวัน 
-บุคลากร
ส านักส่งเสริม
วิชาการฯ 

เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซด์  
http://reg.kpru.ac.th 

100 - 

   มาตรการที่ 3 การจัดเก็บ 
มคอ. ให้เป็นระบบและอยู่ใน
ฐานข้อมูลเดียวกัน (มคอ.
ออนไลน์) 
3.1 จัดท าฐานข้อมูล
สารสนเทศในการบันทึกข้อมูล 
มคอ. ของหลักสูตร 

 
 
 
 
ปีงบประมาณ 
2558-2559 

 
 
 
 
-ผศ.วิสิฐ 
ธัญญะวัน 
-บุคลากรส านัก
ส่งเสริม
วิชาการฯ 

 
 
 
 
ด าเนินการจัดท าระบบ
สารสนเทศ มคอ.2 – มคอ.7 
online มีผลการด าเนินดังนี้ 
- ระบบ มคอ.2 มคอ.3 และ 
มคอ.4 online ด าเนินการ

 
 
 
 

60.83 

 
 
 
 

- 
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( ) ด้านกลยุทธ์และเหตุการณ์ภายนอก ( ) ด้านการปฏิบัติงาน ทรัพยากรและบุคลากร ( ) ด้านการเงิน ( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ( ) ด้านนักศึกษา 
() ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์  ( ) ด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัย 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
รอบ 6 เดือน 

ร้อยละความ
คืบหน้า 

ปัญหา/
อุปสรรค 

เสร็จสมบูรณ์แล้ว  100% 
- ระบบ มคอ.5 และ มคอ.6 
online อยู่ในระหว่างการ
พัฒนา 
- ระบบ มคอ.7 online 
ด าเนินการพัฒนาส าเร็จแล้ว 
62.50% 

   มาตรการที่ 4 การตรวจสอบ
ความถูกต้องในการจัดท า 
มคอ.2 ถึง มคอ.7 ก่อนน าไป
เผยแพร่สู่ธารณชน 
4.1 ประเมินคุณภาพ
การศึกษาของหลักสูตร
ประจ าปีการศึกษาโดย
กรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพภายในระดับหลักสูตร 

 
 
 
 
เดือน มิ.ย.
ของทุกปี 

 
 

 
 
 
 
ส านักประกันฯ 

 
 
 
 
- ตรวจประเมินระดับ
หลักสูตร จ านวน 53 
หลักสูตร พบว่า มี 2 
หลักสูตรไม่ผ่านการประเมิน 
คือ สาขาคณิตศาสตร์ คณะ
ครุศาสตร์ และสาขา

 
 
 
 

100 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

- 
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( ) ด้านกลยุทธ์และเหตุการณ์ภายนอก ( ) ด้านการปฏิบัติงาน ทรัพยากรและบุคลากร ( ) ด้านการเงิน ( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ( ) ด้านนักศึกษา 
() ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์  ( ) ด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัย 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
รอบ 6 เดือน 

ร้อยละความ
คืบหน้า 

ปัญหา/
อุปสรรค 

เทคโนโลยีการจัดการโลจิส- 
ติกส์ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

   4.2 เผยแพร่ มคอ. ของ
หลักสูตรต่อสารธารณชนผ่าน
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย และ
เว็บไซต์คณะ 

เดือน มิ.ย.
ของทุกปี 

ส านักส่งเสริม
วิชาการฯ 

เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซด์  
http://reg.kpru.ac.th 
ผลลัพธ์ของกิจกรรม พบว่า 
-คณาจารย์สามารถศึกษา
เกณฑ์มาตรฐานระดับ
หลักสูตรที่น า แพร่ผ่านเว็บ
ไซด์ 

100 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://reg.kpru.ac.th/
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1.4 ความเสี่ยง  (มาตรการป้องกันความเสี่ยง) สารสนเทศ MIS ไม่ตอบสนองความต้องการของผู้บริหารเพ่ือใช้ในการบริหารและการตัดสินใจ    
ผู้รับผิดชอบหลัก  อ.ยุติธรรม ปรมะ  (หลัก)               

( ) ด้านกลยุทธ์และเหตุการณ์ภายนอก () ด้านการปฏิบัติงาน ทรัพยากรและบุคลากร ( ) ด้านการเงิน ( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ( ) ด้านนักศึกษา 
( ) ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์  ( ) ด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัย 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
รอบ 6 เดือน 

ร้อยละความ
คืบหน้า 

ปัญหา/
อุปสรรค 

O1/ 
สารสนเทศ 
MIS ไม่
ตอบสนอง
ความต้องการ
ของผู้บริหาร
เพ่ือใช้ในการ
บริหารและ
การตัดสินใจ 

ปัจจัยภายใน 
1) บุคลากร MIS ไม่
ทราบความต้องการ
ด้านสารสนเทศของ
ผู้บริหารที่จะน าไปใช้
ในการตัดสินใจ 
2) การรายงานข้อมูล
สารสนเทศยังไม่ตรง
ตามความต้องการ
ของผู้บริหาร 
3) นโยบายในการ
ก าหนดให้การน า
ข้อมลูระบบ
สารสนเทศอยู่ใน
ภาระงาน 

6 
(ปานกลาง) 

มาตรการที่ 1 ก าหนด
นโยบายแนวทางการ
ด าเนินงาน 
1.1 จัดประชุมผู้บริหารกับ
บุคลากรของหน่วยงานทุก
ระดับเพ่ือจัดท าสรุปความ
ต้องการของผู้บริหาร โดย
เนื้อหาการประชุม มีดังนี้ 

 
 
 

ก.พ. 2558 
 
 
 
 

 
 
 
-อธิการบดี 
–รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ 
-คณบดี  
-ผอ.ส านัก 

 
 
 
อธิการบดีมอบนโยบายในที่ประชุม 
กบ. กอ. และมีบันทึกข้อความ 
นโยบายใช้ระบบสารสนเทศฯ ทุก
ระดับ 

 
 
 

100 

 
 
 

- 
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( ) ด้านกลยุทธ์และเหตุการณ์ภายนอก () ด้านการปฏิบัติงาน ทรัพยากรและบุคลากร ( ) ด้านการเงิน ( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ( ) ด้านนักศึกษา 
( ) ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์  ( ) ด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัย 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
รอบ 6 เดือน 

ร้อยละความ
คืบหน้า 

ปัญหา/
อุปสรรค 

   1.2 จัดท าแนวทางการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารและ
ตัดสินใจและแนวทางการ
สรุปข้อมูล ให้มีความ
เหมาะสมตรงตามความ
ต้องการของผู้บริหารทุก
ระดับ 

ปีงบประมาณ 
2559 

 

-อ.ยุติธรรม 
-เจ้าหน้าที่ MIS 

ก าลังอยู่ในช่วงด าเนินงานจัดท า 50.00 - 

   1.3 ก าหนดนโยบายภาระ
งานการน าเข้าข้อมูลของ
บุคลากรประจ าหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องกับระบบ
สารสนเทศฯ 

ปีงบประมาณ 
2559 

-อ.ยุติธรรม 
-เจ้าหน้าที่ MIS 

ยังไม่ได้ด าเนินการ 0.00 - 

   มาตรการที่  2 ก ากับการ
น าเข้าข้อมูล 
2.1 ตรวจสอบ ก ากับ 

 
 

ทุกเดือน 

 
 
-อ.ยุติธรรม 

 
 
ด าเนินการสรุปรายงานผลการ

 
 

100 

 
 
- 
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( ) ด้านกลยุทธ์และเหตุการณ์ภายนอก () ด้านการปฏิบัติงาน ทรัพยากรและบุคลากร ( ) ด้านการเงิน ( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ( ) ด้านนักศึกษา 
( ) ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์  ( ) ด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัย 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
รอบ 6 เดือน 

ร้อยละความ
คืบหน้า 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ติดตาม การน าเข้าข้อมูล
ระบบสารสนเทศให้เป็นไป
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 
 

 

-เจ้าหน้าที ่MIS 
 
 

น าเข้าข้อมูล ในการประชุม กบ. 
ตามความต้องการของผู้บริหาร ทุก
เดือน 

   2.2 การรายงานผลการ
น าเข้าข้อมูล 

ทุกเดือน -อ.ยุติธรรม 
-เจ้าหน้าที ่MIS 

ได้สรุปรายงานผลการน าเข้าข้อมูล 
ในการประชุม กบ. ตามความ
ต้องการของผู้บริหาร 

100 - 

   มาตรการที่ 3 สร้างความ
เชื่อมโยงการใช้ระบบ
สารสนเทศของผู้บริหาร
ไปสู่ผู้พัฒนาระบบ
สารสนเทศฯ 
3.1 ประชุมสนทนากลุ่ม
เพ่ือหาข้อสรุปในการใช้
ระบบสารสนเทศของ
ผู้บริหาร และให้ผู้พัฒนา
สารสนเทศน าไปพัฒนา

 
 
 
 
 

2 เม.ย. 
2558 

 

 
 
 
 
 
-อธิการบดี 
-รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ  
-คณบดี  
-ผอ.ส านัก 

 
 
 
 
 
ได้ประชุมเพ่ือหาแนวทางร่วมกับ
อธิการบดี รองอธิการบดี ผอ.สานัก
วิทยบริการและสารสนเทศ  
อาจารย์ยุติธรรม ตัวแทนสานัก
ประกันคุณภาพการศึกษา และ

 
 
 
 
 

100 

 
 
 
 
 
- 
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( ) ด้านกลยุทธ์และเหตุการณ์ภายนอก () ด้านการปฏิบัติงาน ทรัพยากรและบุคลากร ( ) ด้านการเงิน ( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ( ) ด้านนักศึกษา 
( ) ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์  ( ) ด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัย 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
รอบ 6 เดือน 

ร้อยละความ
คืบหน้า 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ระบบสารสนเทศฯ -อ.ยุติธรรม  
-เจ้าหน้าทีM่IS 

เจ้าหน้าที่ MIS เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 
2558 

   มาตรการที่ 4 พัฒนา
ระบบสารสนเทศจาก
ข้อมูลพ้ืนฐานหลักแต่ละ
ระบบฯ ให้สามารถ
น าไปใช้ในการตัดสินใจได้
จริง 
4.1 ก าหนดสารสนเทศฯ   
ตามต้องการของผู้บริหาร 
และก าหนดรูปแบบ
สารสนเทศฯ 

 
 
 
 
 
 

ต.ค. 2558 
 
 

 
 
 
 
 
 
อ.ยุติธรรม
เจ้าหน้าที่ MIS 
 

 
 
 
 
 
 
มีการประชุมก าหนดความต้องการ
ของผู้บริหารท าให้ได้ความต้องการ
ใช้ข้อมูลสารสนเทศจากผู้บริหาร 

 
 
 
 
 
 

100 

 
 
 
 
 
 

- 

   4.2 บันทึกข้อสรุปผลการ
ก าหนดสารสนเทศฯ 
น าเสนอต่อผู้บริหาร 

ทุกเดือน 
 

อ.ยุติธรรม 
เจ้าหน้าที่MIS 

ก าลังอยู่ในช่วงด าเนินงานจัดท า 50.00 - 
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( ) ด้านกลยุทธ์และเหตุการณ์ภายนอก () ด้านการปฏิบัติงาน ทรัพยากรและบุคลากร ( ) ด้านการเงิน ( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ( ) ด้านนักศึกษา 
( ) ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์  ( ) ด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัย 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
รอบ 6 เดือน 

ร้อยละความ
คืบหน้า 

ปัญหา/
อุปสรรค 

   4.3 พัฒนาระบบ
สารสนเทศฯตาม
ข้อก าหนด 

ส.ค.2558-
ปัจจุบัน 

อ.ยุติธรรม 
เจ้าหน้าที่MIS 

ด าเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
มคอ.7 online ตามความต้องการ
ของผู้บริหาร เพ่ือใช้ในการติดตาม
คุณสมบัติและผลงานวิจัยของ
อาจารย์ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร ขณะนี้ด าเนินการพัฒนาได้
ส าเร็จแล้ว 5 หมวด จาก 8 หมวด 

62.50 - 

   4.4 ปรับปรุงระบบ
สารสนเทศฯรายงานผล
การพัฒนาประจ าปี 

พ.ค. 2559 อ.ยุติธรรม
เจ้าหน้าที่MIS 

ก าลังอยู่ในช่วงด าเนินงานจัดท า 70.00 - 
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1.5 ความเสี่ยง   (มาตรการป้องกันความเสี่ยง)  การออกกลางคันของนักศึกษา         
ผู้รับผิดชอบหลัก  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา (หลัก)           

( ) ด้านกลยุทธ์และเหตุการณ์ภายนอก ( ) ด้านการปฏิบัติงาน ทรัพยากรและบุคลากร ( ) ด้านการเงิน ( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ () ด้านนักศึกษา 
( ) ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์  ( ) ด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัย 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
รอบ 6 เดือน 

ร้อยละความ
คืบหน้า 

ปัญหา/
อุปสรรค 

St1/ การออก
กลางคันของ
นักศึกษา 

 
 

ปัจจัยภายใน 
1. กองพัฒนา
นักศึกษายังไม่มีการ
จัดตั้งศูนย์ให้
ค าปรึกษาแก่
นักศึกษาอย่างเป็น
ทางการ 
ปัจจัยภายนอก 
1. นักศึกษามีผล
การเรียนต่ าในแต่ละ
รายวิชา 
2. นักศึกษามีปัญหา
ชีวิตและปัญหา
ครอบครัวที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อผล

6 
(ปานกลาง) 

มาตรการที่ 1 : มาตรการ
ป้องกัน 
1.1 จัดโครงการสร้าง
ความสัมพันธ์บ้านกับ
มหาวิทยาลัย 

 
 

ปีงบประมาณ 
2559 

 
 
-หัวหน้ากิจกรรม
นักศึกษา 
-หัวหน้างานฝ่าย
สวัสดิการฯ 

 
 
อยู่ในระหว่างด าเนินการ 

 
 

40.00 

 
 
- 
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( ) ด้านกลยุทธ์และเหตุการณ์ภายนอก ( ) ด้านการปฏิบัติงาน ทรัพยากรและบุคลากร ( ) ด้านการเงิน ( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ () ด้านนักศึกษา 
( ) ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์  ( ) ด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัย 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
รอบ 6 เดือน 

ร้อยละความ
คืบหน้า 

ปัญหา/
อุปสรรค 

การเรียน 

   1.2 จัดโครงการลดปัญหา
การออกกลางคันของ
นักศึกษา มีกิจกรรมดังนี้ 
   1.2.1 จัดหาทุนสนับสนุน
การศึกษา  

 
 
 
ปีงบประมาณ 

2559 

 
 
 
-หัวหน้ากิจกรรม
นักศึกษา 
-หัวหน้างานฝ่าย
สวัสดิการฯ 

 
 
 
กองพัฒนานักศึกษามีการจัด
ทุนการศึกษาส าหรับ
นักศึกษาจากหน่วยงาน
ภายนอก เช่น ทุนจากมูลนิธิ 
SET ทุนจาก ปตท.สผ. ทุน
จากนายห้างโรงปูน เป็นต้น 
นอกจากนี้ กองพัฒนา
นักศึกษาได้มีการจัดโครงการ
ทุนนักศึกษามีความประพฤติ
ดี มีค่านิยมหลัก ดังนี้ 
1. ทุนจิตอาสาดี 
2. ทุนกตัญญูรู้คุณดี 

 
 
 

100 

 
 
 
- 
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( ) ด้านกลยุทธ์และเหตุการณ์ภายนอก ( ) ด้านการปฏิบัติงาน ทรัพยากรและบุคลากร ( ) ด้านการเงิน ( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ () ด้านนักศึกษา 
( ) ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์  ( ) ด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัย 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
รอบ 6 เดือน 

ร้อยละความ
คืบหน้า 

ปัญหา/
อุปสรรค 

3. ทุนหมั่นค้นคว้าเล่าเรียนดี 
4. ทุนรักษาศิลปวัฒนธรรม
ไทยดี 
5. ทุนมีระเบียบวินัยดี 
6. ทุนปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงดี 
7. ทุนนักกีฬาท าประโยชน์ดี 
8. ทุนแข่งขัน ประกวดทักษะ
ดี 
โดยให้นักศึกษาทุนละ 3,000 
– 5,000 บาท ซึ่งจะมีการ
มอบทุนในวันที่มีการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย เช่น วันไหว้ครู 
เป็นต้น 

     1.2.2 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียน
มีรายได้ระหว่างเรียน 

ปีงบประมาณ 
2559 

-หัวหน้ากิจกรรม
นักศึกษา 

กองพัฒนานักศึกษามีการจัด
โครงการจ้างนักศึกษาท างาน

100 ยังไม่มี
นักศึกษาเข้า
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( ) ด้านกลยุทธ์และเหตุการณ์ภายนอก ( ) ด้านการปฏิบัติงาน ทรัพยากรและบุคลากร ( ) ด้านการเงิน ( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ () ด้านนักศึกษา 
( ) ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์  ( ) ด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัย 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
รอบ 6 เดือน 

ร้อยละความ
คืบหน้า 

ปัญหา/
อุปสรรค 

-หัวหน้างานฝ่าย
สวัสดิการฯ 

ระหว่างเรียนและปิดภาค
เรียน โดยมีการรับสมัคร
นักศึกษาไม่เกินภาคเรียนละ 
10 คน และช่วงปิดภาคเรียน 
ไม่เกิน 10 คน โดยได้รับ
ค่าจ้างเป็นรายชั่วโมง ชั่วโมง
ละ 40 บาท และนักศึกษา
ต้องมีตารางเรียนว่าง
ติดต่อกันอย่างน้อย 4 ชั่วโมง
ต่อวัน 

มาสมัครเข้า
ร่วมโครงการ 
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1.6 ความเสี่ยง   (มาตรการป้องกันความเสี่ยง)  เรื่องชู้สาวของนักศึกษา          
ผู้รับผิดชอบหลัก  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา (หลัก)           

( ) ด้านกลยุทธ์และเหตุการณ์ภายนอก ( ) ด้านการปฏิบัติงาน ทรัพยากรและบุคลากร ( ) ด้านการเงิน ( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ () ด้านนักศึกษา 
( ) ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์  ( ) ด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัย 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
รอบ 6 เดือน 

ร้อยละความ
คืบหน้า 

ปัญหา/
อุปสรรค 

St2/ เรื่องชู้สาว
ของนักศึกษา 

ปัจจัยภายใน 
1. กองพัฒนา
นักศึกษายังไม่มีการ
จัดตั้งศูนย์ให้
ค าปรึกษาแก่
นักศึกษาอย่างเป็น
ทางการ 
ปัจจัยภายนอก 
1. นักศึกษาขาด
ทักษะการใช้ชีวิตที่
ถูกต้อง 

4 
(ปานกลาง) 

มาตรการที่ 1 : มาตรการ
ป้องกัน 
1.1 จัดโครงการส่งเสริม
วัฒนธรรม คุณธรรม 
จริยธรรมที่ดีงามของไทย 

 
 

27 ก.พ. 
2559 

 

 
 
-หัวหน้ากิจกรรม
นักศึกษา 
-หัวหน้างานฝ่าย
สวัสดิการฯ 

 
 
กองพัฒนานักศึกษาได้มีการ
จัดโครงการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 27 
ก.พ. 59 ณ หอประชุมทีปัง-
กรรัศมีโชติ ชั้น 2 ห้องลีลาวดี 
ซึ่งมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 – ชั้น
ปีที่ 3 เข้าร่วมทั้งสิ้น 380 คน 

 
 

100 

 
 
- 

   1.2 จัดโครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษา
กับนักศึกษา 

13 ม.ค. 
2559 

-หัวหน้ากิจกรรม
นักศึกษา 
-หัวหน้างานฝ่าย
สวัสดิการฯ 

กองพัฒนานักศึกษามีการ
จัดโครงการรณรงค์ต่อต้าน
โรคเอดส์ ให้กับนักศึกษาชั้น
ปีที่ 1 ในวันที่ 13 ม.ค. 59 

100 - 
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( ) ด้านกลยุทธ์และเหตุการณ์ภายนอก ( ) ด้านการปฏิบัติงาน ทรัพยากรและบุคลากร ( ) ด้านการเงิน ( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ () ด้านนักศึกษา 
( ) ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์  ( ) ด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัย 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
รอบ 6 เดือน 

ร้อยละความ
คืบหน้า 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ณ หอประชุมทีปังกรฯ ชั้น 
3 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
การมีเพศสัมพันธ์ การ
ป้องกัน ความรู้เกี่ยวกับโรค
เอดส์ การป้องกันโรคและ
การแก้ปัญหา 
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1.7 ความเสี่ยง    (มาตรการความเสี่ยง)  การตั้งครรภ์ของนักศึกษาของนักศึกษา         
ผู้รับผิดชอบหลัก  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา (หลัก)          

( ) ด้านกลยุทธ์และเหตุการณ์ภายนอก ( ) ด้านการปฏิบัติงาน ทรัพยากรและบุคลากร ( ) ด้านการเงิน ( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ () ด้านนักศึกษา 
( ) ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์  ( ) ด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัย 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
รอบ 6 เดือน 

ร้อยละความ
คืบหน้า 

ปัญหา/
อุปสรรค 

St3/ การ
ตั้งครรภ์ของ
นักศึกษา 

 
 

ปัจจัยภายใน 
1. กองพัฒนา
นักศึกษายังไม่มีการ
จัดตั้งศูนย์ให้
ค าปรึกษาแก่
นักศึกษาอย่างเป็น
ทางการ 
ปัจจัยภายนอก 
1. นักศึกษาขาด
ทักษะการใช้ชีวิตที่
ถูกต้อง 
2. นักศึกษาไม่มีการ
ป้องกันจากการมี
เพศสัมพันธ์ 

4 
(ปานกลาง) 

มาตรการที่ 1 : มาตรการ
ป้องกัน 
1.1 จัดโครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการมี
เพศสัมพันธ์ การป้องกัน
และผลกระทบของการ
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 

 
 

20 ม.ค. 
2559 

 
 
 
 

 
 
-หัวหน้ากิจกรรม
นักศึกษา 
-หัวหน้างานฝ่าย
สวัสดิการฯ 

 
 
กองพัฒนานักศึกษามีการจัด
โครงการรณรงค์ต่อต้านโรค
เอดส์ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 
2 ในวันที่ 20 ม.ค. 59 ณ 
หอประชุมทีปังกรฯ ชั้น 3 
เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับการมี
เพศสัมพันธ์ การป้องกัน 
ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ การ
ป้องกันโรคและการ
แก้ปัญหา 
 

 
 

100 

 
 
- 
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( ) ด้านกลยุทธ์และเหตุการณ์ภายนอก ( ) ด้านการปฏิบัติงาน ทรัพยากรและบุคลากร ( ) ด้านการเงิน ( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ () ด้านนักศึกษา 
( ) ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์  ( ) ด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัย 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
รอบ 6 เดือน 

ร้อยละความ
คืบหน้า 

ปัญหา/
อุปสรรค 

   1.2 การประชาสัมพันธ์
ข้อมูลเพ่ือให้เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายทุกรูปแบบ 
เช่น การเดินรณรงค์ให้
ความรู้ การแจกแผ่นพับใน
มหาวิทยาลัย 

ปีงบประมาณ 
2559 

-หัวหน้ากิจกรรม
นักศึกษา 
-หัวหน้างานฝ่าย
สวัสดิการฯ 

กองพัฒนานักศึกษามีการจัด
นิทรรศการให้ความรู้
เกี่ยวกับเพศศึกษา การตอบ
ปัญหาเรื่องเพศ รวมถึงการ
แจกแผ่นผับ โดยได้รับความ
ร่วมมือจากโรงพยาบาล
ก าแพงเพชร 

100 - 
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การติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน รอบ 12 เดือน 
(ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559) 
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ผลการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2558/ปีงบประมาณ 2559 
รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559) 
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ผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน 
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1.1 ความเสี่ยง  (แผนบริหารความเสี่ยง) หลักสูตรของมหาวิทยาลัยไม่ผ่านการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐาน      
ผู้รับผิดชอบหลัก    รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (หลัก)            

( ) ด้านกลยุทธ์และเหตุการณ์ภายนอก ( ) ด้านการปฏิบัติงาน ทรัพยากรและบุคลากร ( ) ด้านการเงิน ( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ( ) ด้านนักศึกษา 
( ) ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์  ( ) ด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัย 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ร้อยละความ
คืบหน้า 

ปัญหา/
อุปสรรค 

C1/หลักสูตร
ของ
มหาวิทยาลัย
ไม่ผ่านการ
รับรองตาม
เกณฑ์
มาตรฐาน 

(ปัจจัยภายใน) 
-คุณสมบัติของ
อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรไม่ผ่าน
ตามเกณฑ์ที่ สกอ. 
ก าหนดตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร 
(ปัจจัยภายนอก) 
-ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง แนวทางการ
บริหารเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา 

20 
(สูงมาก) 

1. รวบรวมข้อมูลพื้นฐาน
ของอาจารย์และพัฒนา
ระบบฐานข้อมูล 
   1.1 จัดท าแบบติดตาม 
และติดตามผลการ
ด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร 
(มคอ.7) เพื่อเก็บข้อมูล
พ้ืนฐานของอาจารย์ ได้แก่ 
คุณวุฒิ และผลงานวิชาการ 
5 ปีย้อนหลัง  

 
 
 
25-29 ม.ค. 

2559 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ผศ.อรอนงค์ 
แจ่มผล 
น.ส.ชรินรัตน ์
บุญมาก 
 
 
 
 

 
 
 
ได้ติดตามรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
ตามเกณฑ์มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ที ่ 1.1  การ
บริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร ได้แก่ จ านวนอาจารย์
ประจ าหลักสูตร   คุณสมบัติอาจารย์
ประจ าหลักสูตร  คุณสมบัติของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้สอน ฯลฯ  ตลอดจนการ
ปรับปรุงหลักสูตร  และไดน้ าเสนอข้อมูล
ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ใน
การประชุมครั้งที่ 1/2559  วันที่ 26 ม.ค. 
2559 เพ่ือพิจารณา 

 
 
 

100 

 
 
 

- 
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( ) ด้านกลยุทธ์และเหตุการณ์ภายนอก ( ) ด้านการปฏิบัติงาน ทรัพยากรและบุคลากร ( ) ด้านการเงิน ( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ( ) ด้านนักศึกษา 
( ) ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์  ( ) ด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัย 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ร้อยละความ
คืบหน้า 

ปัญหา/
อุปสรรค 

พ.ศ.2558 ใหม่ และน าเสนอคณะกรรมการก ากับติดตาม
การด าเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตร
และคณะ  ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 
เมื่อวันที่ 10 ก.พ.  2559  เพื่อพิจารณา 
  ทั้งนีม้ีมติที่ประชุมให้มอบให้ทุก
หลักสูตรได้พิจารณาตรวจสอบเรียบร้อย
แล้ว 

    1.2 พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล มคอ.7 online 
ส าหรับเป็นพ้ืนทีใ่นการ
กรอกข้อมูลพื้นฐานของ
อาจารย์ทุกคน และ
ด าเนินการกรอกข้อมูลที่ได้
จากการติดตามฯ 

ม.ค. – พ.ค. 
2559 

 
 
 

-ทีมงาน MIS 
-นายธีร์ศิษฏ์ 
กระต่ายทอง 
 
 
 
 

ฐานข้อมูล มคอ.7 online ด าเนินการ
พัฒนาระบบได้ถึง 5 หมวด จาก 8 หมวด 
คิดเป็นร้อยละความก้าวหน้า ร้อยละ 70 
 
หมายเหตุ : ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้
ยกเลิกการพัฒนาระบบ มคอ.7 online 
แล้ว เนื่องจาก สกอ. ได้เปิดระบบ CHE 
QA 3D Online ให้ใช้งานแล้ว 

ยกเลิกการ
ด าเนินงาน 

- 

   2. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบ 5-12 ธ.ค. -รองอธิการบดี ได้วิเคราะห์หลักสูตรที่มีความเสี่ยงใน 100 - 
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( ) ด้านกลยุทธ์และเหตุการณ์ภายนอก ( ) ด้านการปฏิบัติงาน ทรัพยากรและบุคลากร ( ) ด้านการเงิน ( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ( ) ด้านนักศึกษา 
( ) ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์  ( ) ด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัย 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ร้อยละความ
คืบหน้า 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ติดตามฯ และจัดแยกกลุ่ม
อาจารย์ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง 
(คนที่มีคุณวุฒิต่ ากว่า ป.โท, 
ไม่มีผลงานวิชาการอย่าง
น้อย 1 ชิ้น ในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง) เพ่ือเร่งพัฒนา
อาจารย์กลุ่มเสี่ยงดังกล่าว 
พร้อมจัดส่งข้อมูลเหล่านี้
ให้แก่ผู้บริหารระดับ
มหาวิทยาลัย คณะ และ
สถาบันวิจัย เพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลในการวางแผน
พัฒนาอาจารย์ต่อไป 

2558 ฝ่าย วิชาการ 
-ผศ.อรอนงค์ 
แจ่มผล 
-น.ส.ชรินรัตน ์
 

เบื้องต้น และมอบหมายให้
คณะกรรมการก ากับติดตามการ
ด าเนินงานของหลักสูตรและคณะจัดส่ง
แผนปรับปรุงการด าเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร  
(จ านวน คุณวุฒิและคุณสมบัติอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ไม่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน พ.ศ. 2558)  มายังส านัก
ประกันคุณภาพการศึกษา ภายในวันที่ 
29 ก.พ.  2559 
 -ได้รวบรวมแผนปรับปรุงการด าเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร  (จ านวน คุณวุฒิและคุณสมบัติ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ. 2558)  และ
น าเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3 /2559 เมื่อวันที่ 
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( ) ด้านกลยุทธ์และเหตุการณ์ภายนอก ( ) ด้านการปฏิบัติงาน ทรัพยากรและบุคลากร ( ) ด้านการเงิน ( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ( ) ด้านนักศึกษา 
( ) ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์  ( ) ด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัย 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ร้อยละความ
คืบหน้า 

ปัญหา/
อุปสรรค 

15 มี.ค. 2559   
  มติที่ประชุม : มอบหมาย ให้ น.ส.ชริน
รัตน์ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผน
ปรับปรุง ฯ 

   3. ก าหนดกระบวนการ
ผลักดันอาจารย์กลุ่มเสี่ยง
ให้เร่งท าผลงานวิชาการ 
และพัฒนาคุณวุฒิ 
   3.1 จัดท าแผนพัฒนา
ผลงานวิชาการ และคุณวุฒิ
การศึกษาของอาจารย์เป็น
รายบุคคล โดยเฉพาะ
อาจารย์กลุ่มเสี่ยง 

 
 
 
 

มี.ค. 2559 
 
 
 

 
 
 
 
- รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ 
- รองอธิการบดี
ฝ่ายวางแผนฯ 
- รศ.ระมัด โชชัย 
- สถาบันวิจัย 

 
 
 
 
1) คณะกรรมการจัดท าแผนการบริหาร
และแผนพัฒนาบุคลากรของ มรภ.
ก าแพงเพชร ได้จัดท าแผนพัฒนา
บุคลากร/อาจารย์ เป็นแผนภาพรวม
ระดับมหาวิทยาลัย และมีการถ่ายทอด
ตัวชี้วัดของแผนเกี่ยวกับการท าผลงาน
วิชาการและคุณวุฒิต าแหน่งทางวิชาการ
ไปสู่ตัวชี้วัดรายบุคคล ดังนี้ 

 
 
 
 

100 

 
 
 
 

- 
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( ) ด้านกลยุทธ์และเหตุการณ์ภายนอก ( ) ด้านการปฏิบัติงาน ทรัพยากรและบุคลากร ( ) ด้านการเงิน ( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ( ) ด้านนักศึกษา 
( ) ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์  ( ) ด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัย 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ร้อยละความ
คืบหน้า 

ปัญหา/
อุปสรรค 

- ก าหนดเป็นตัวชี้วัดของการรายงานผล
การปฏิบัติราชการตามค ารับรองฯ (A1) 
เพ่ือใช้ต่อสัญญาจ้างประจ าปี 
2) แต่ละคณะ ได้น านโยบายและตัวชี้วัด
ของแผนพัฒนาบุคลากรระดับ
มหาวิทยาลัย ไปจัดท าแผนพัฒนา
อาจารย์ประจ าปี 

   3.2 ก ากับและควบคุม
แผนพัฒนาอาจารย์กลุ่ม
เสี่ยงให้จัดท าผลงาน
วิชาการ และพัฒนาคุณวุฒิ 

ปีงบประมาณ 
2559 

- คณะ  
- รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ 
- รองอธิการบดี
ฝ่ายวางแผนฯ 
- รศ.ระมัด โชชัย 
- สถาบันวิจัยฯ 

การก ากับ และควบคุมแผนพัฒนา
อาจารย์ มีการก ากับ 2 ระดับ คือ 
1) ก ากับและควบคุมการท าผลงาน
วิชาการและการเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ ผ่าน A1 
2) จัดประชุมเพ่ือก ากับ ติดตามการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ โดยจัดประชุมฯ 
เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2558 ซึ่งหลังจาก
ประชุมก ากับติดตามฯ พบว่า มีอาจารย์
ยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการ ดังนี้ 

100 - 
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( ) ด้านกลยุทธ์และเหตุการณ์ภายนอก ( ) ด้านการปฏิบัติงาน ทรัพยากรและบุคลากร ( ) ด้านการเงิน ( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ( ) ด้านนักศึกษา 
( ) ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์  ( ) ด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัย 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ร้อยละความ
คืบหน้า 

ปัญหา/
อุปสรรค 

- ยื่นขอต าแหน่ง ผศ. จ านวน 33 คน 
- ยื่นขอต าแหน่ง รศ. จ านวน 14 คน 
- (ต.ค. 2558 – ก.ค. 2559) มีอาจารย์ที่
ได้รับพิจารณาให้เป็น ผศ. จ านวน 7 คน, 
รศ. 2 คน 

   3.3 การปรับปรุงค่า
น้ าหนักของเกณฑ์ค า
รับรองปฏิบัติราชการ (A1) 
ที่เก่ียวกับคุณวุฒิ และ
ผลงานทางวิชาการ 

มี.ค. 2559 
 
 
 
 

รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ 
 
 
 

กองนโยบายและแผนได้ด าเนินการปรับ
เกณฑ์เรียบร้อยแล้วโดยให้ค่าน้ าหนัก
เพ่ิมข้ึน 

100 - 

   3.4 พัฒนาความรู้ด้าน
การท าผลงานวิชาการให้แก่
อาจารย์อย่างต่อเนื่อง เช่น 
การอบรมการเขียน
บทความวิชาการ บทความ
วิจัย การเขียนข้อเสนอ

ปีงบประมาณ 
2559 

 
 
 
 

สถาบันวิจัยฯ 
 
 
 
 
 

1) จัดกิจกรรมอบรมการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัย จ านวน 2 ครั้ง คือ  1) การ
เขียนข้อเสนอโครงการเพ่ือขอรับทุนความ
หลากหลายทางชวีภาพ ในวันที ่1–2 ต.ค. 
2558 วิทยากรโดย อ.ศรวีรรณ ไชยสุข และ 
ผศ.ดร.สุภาวรรณ วงศ์ค าจันทร ์ 

100 - 
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( ) ด้านกลยุทธ์และเหตุการณ์ภายนอก ( ) ด้านการปฏิบัติงาน ทรัพยากรและบุคลากร ( ) ด้านการเงิน ( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ( ) ด้านนักศึกษา 
( ) ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์  ( ) ด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัย 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ร้อยละความ
คืบหน้า 

ปัญหา/
อุปสรรค 

โครงการวิจัย การอบรม
สถิติเพ่ือการวิจัย เป็นต้น 

2) การเขียนข้อเสนอโครงการขอทุน
ปีงบประมาณ 2559 (เพ่ิมเติม) และ
ปีงบประมาณ 2560  ในวันที่ 6–7 ต.ค. 
2558 วิทยากร โดย อาจารย์เวชยันต์ เฮง
สุวนิช 
3) ก าหนดจัดกิจกรรมอบรมการเขียน
บทความจากงานวิจัยและงานวิชาการ ใน
วันที่ 18 พ.ค. 2559 วิทยากรโดย ศ.ดร.
รัตนะ บัวสนธิ์ 

   3.5 ผลักดันให้อาจารย์
เผยแพร่ผลงานวิชาการใน
วารสารระดับชาติ/
นานาชาติ 

ปีงบประมาณ 
2559 

 

สถาบันวิจัย 
 
 

ด าเนินการผลักดันให้อาจารย์เผยแพร่
ผลงาน ดังนี้ 
1) สนับสนุนงบประมาณในการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการให้แก่อาจารย์ จาก
งบประมาณสนับสนุนทุนวิจัย 
2) จัดกิจกรรมอบรมการเขียนบทความ
จากงานวิจัยและงานวิชาการ ในวันที่ 18 
พ.ค. 2559 วิทยากรโดย ศ.ดร.รัตนะ บัว-

100 - 
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( ) ด้านกลยุทธ์และเหตุการณ์ภายนอก ( ) ด้านการปฏิบัติงาน ทรัพยากรและบุคลากร ( ) ด้านการเงิน ( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ( ) ด้านนักศึกษา 
( ) ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์  ( ) ด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัย 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ร้อยละความ
คืบหน้า 

ปัญหา/
อุปสรรค 

สนธิ ์
3) จัดท าประกาศในการส่งเสริมและ
สนับสนุนเงินรางวัลให้กับนักวิจัยที่มีการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับต่างๆ 

   4. จัดหาอาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่ยังไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

ปีงบประมาณ 
2559 

 

อธิการบดี 
รองอธิการบดี 

ด าเนินการประกาศรับสมัครอาจารย์ใน
แต่ละหลักสูตรที่ยังมีจ านวนอาจารย์ไม่
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป
เพ่ือบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ครั้งที่1/2559 ลงวันที่ 11 
ก.พ. 2559  

100  

   5. ติดตามคุณสมบัติของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร ในองค์ประกอบที่

ทุกไตรมาส 
 

- รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ 
- รองรอง
อธิการบดีฝ่าย

ได้ติดตามรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
ตามองค์ประกอบที่ 1 ในปีการศึกษา 
2558  ได้แก่ จ านวนอาจารย์ประจ า
หลักสูตร  คุณวุฒิและ  คุณสมบัติของ

100 - 



97 
 

( ) ด้านกลยุทธ์และเหตุการณ์ภายนอก ( ) ด้านการปฏิบัติงาน ทรัพยากรและบุคลากร ( ) ด้านการเงิน ( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ( ) ด้านนักศึกษา 
( ) ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์  ( ) ด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัย 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ร้อยละความ
คืบหน้า 

ปัญหา/
อุปสรรค 

1 การก ากับมาตรฐาน
หลักสูตร และจัดท า
รายงานดังกล่าวเสนอ กบ.
รายไตรมาส เพื่อใช้เป็น
สารสนเทศเพ่ือการบริหาร
และการตัดสินใจ 

วางแผนและ
ประกันคุณภาพ 
- ส านักประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร ตลอดจนการ
ปรับปรุงหลักสูตร พบว่า มีหลักสูตรที่ไม่
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน จ านวน 30 
หลักสูตร (คณะครุศาสตร์ 8 หลักสูตร, 
มนุษยศาสตร์ฯ 11 หลักสูตร, 
วิทยาศาสตร์ฯ 4 หลักสูตร, เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 3 หลักสูตร, มรภ.กพ.แม่
สอด 4 หลักสูตร) 
- ก ากับติดตาม ครั้งที่ 1 โดยน าเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
1/2559  วันที่ 26 ม.ค. 2559 และ
น าเสนอคณะกรรมการก ากับติดตามการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตรและ
คณะ  ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 
2559  เพื่อพิจารณา ทั้งนี้ได้มอบให้ทุก
หลักสูตรได้พิจารณาตรวจสอบเรียบร้อย
แล้ว 
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( ) ด้านกลยุทธ์และเหตุการณ์ภายนอก ( ) ด้านการปฏิบัติงาน ทรัพยากรและบุคลากร ( ) ด้านการเงิน ( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ( ) ด้านนักศึกษา 
( ) ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์  ( ) ด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัย 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ร้อยละความ
คืบหน้า 

ปัญหา/
อุปสรรค 

  -ก ากับ ติดตามครั้งที่ 2 โดยรายงานการ
ติดตามการด าเนินงานของหลักสูตร (ตาม
องค์ประกอบ 1  ก ากับมาตรฐาน)  ในที่
ประชุมคณะกรรมการก ากับติดตามการ
ด าเนินงานของหลักสูตรและคณะ  ครั้งที่ 
2/2559  เมื่อวันที่  13  มิ.ย.  2559 
- ก ากับ ติดตามครั้งที่ 3 โดยรายงานการ
ติดตามการด าเนินงานของหลักสูตรตาม
องค์ประกอบ 1  ก ากับมาตรฐาน และ
การพิจารณาคุณวุฒิตามมาตรฐานการจัด
จ าแนกการศึกษา ISCED เสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการ
ประชุมครั้งที่ 7/2559 วันที่ 14 ก.ค.
2559 

   6. เร่งรัดการปรับปรุง
หลักสูตรที่ยังคงใช้เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.

ปีงบประมาณ 
2559 

รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ 

จากการติดตามคุณสมบัติอาจารย์ประจ า
หลักสูตร พบว่า มีหลักสูตรที่ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ใหม่ จ านวน 30 หลักสูตร 

100 - 
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( ) ด้านกลยุทธ์และเหตุการณ์ภายนอก ( ) ด้านการปฏิบัติงาน ทรัพยากรและบุคลากร ( ) ด้านการเงิน ( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ( ) ด้านนักศึกษา 
( ) ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์  ( ) ด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัย 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ร้อยละความ
คืบหน้า 

ปัญหา/
อุปสรรค 

2548 (เกณฑ์เก่า) และได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร (ตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรเก่า) เสร็จ
เรียบร้อยแล้วทั้ง 30 หลักสูตร 
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1.2 ความเสี่ยง  (แผนบริหารความเสี่ยง) กลยุทธ์ที่ส่งผลต่อวิสัยทัศน์สู่อาเซียนของมหาวิทยาลัยมีแนวโน้มไม่บรรลุเป้าหมาย    
ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้อ านวยงานศูนย์ภาษา, หัวหน้างานวิเทศน์สัมพันธ์           

() ด้านกลยุทธ์และเหตุการณ์ภายนอก ( ) ด้านการปฏิบัติงาน ทรัพยากรและบุคลากร ( ) ด้านการเงิน ( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ( ) ด้านนักศึกษา 
( ) ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์  ( ) ด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัย 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ร้อยละความ
คืบหน้า 

ปัญหา/อุปสรรค 

S1/ กลยุทธ์
ที่ส่งผลต่อ
วิสัยทัศน์สู่
อาเซียนของ
มหาวิทยาลัย
มีแนวโน้มไม่
บรรลุ
เป้าหมาย 

(ปัจจัยภายใน)  
1) อาจารย์/
บุคลากร/
นักศึกษา มี
ทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษใน
ระดับน้อย 
2) การส่งเสริม
การพัฒนา
อาจารย์/
บุคลากร/
นักศึกษา ด้าน
อาเซียนไม่
ต่อเนื่อง 

20 
(สูงมาก) 

1.การพัฒนาทักษะ
ภาษาต่างประเทศส าหรับ
นักศึกษา 
1.1 โครงการอบรม
ภาษาต่างประเทศส าหรับ
นักศึกษา ครั้งที่ 1 
- ส ารวจความต้องการของ
ผู้เข้าร่วมอบรม 
- ประสานงานไปยัง นักศึกษา 
อาจารย์ คณบดี 
- เพ่ิมการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมอบรมภาษาต่างประเทศ 
-จัดกิจกรรมอบรม
ภาษาต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 

ครั้งที่ 1 วันที่ 
16-27 พ.ย. 

2558 
 

 
 
(ศูนย์ภาษา) 
ผศ.ดร.
ประดิษฐ์ 
นารีรักษ์ 
 
 

 
 

 
มีนักศึกษามาเข้าร่วมโครงการ
อบรมภาษาต่างประเทศ จ านวน 
149 คน แบ่งเป็น 
คณะวิทยาการจัดการ 17 คน, 
คณะวิทยาศาสตร์ฯ 35 คน, 
คณะมนุษยศาสตร์ฯ 42 คน, 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 25 
คน, คณะครุศาสตร์ 30 คน 

 
 

 
100 

 
 
 
นักศึกษาไม่เข้าร่วม
อบรมอย่างต่อเนื่อง 
แนวทางปรับปรุง 
ประสานไปยังคณะ
ต่างๆเพ่ือแจ้ง
นักศึกษาเข้าร่วม
อบรมอย่างต่อเนื่อง 
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() ด้านกลยุทธ์และเหตุการณ์ภายนอก ( ) ด้านการปฏิบัติงาน ทรัพยากรและบุคลากร ( ) ด้านการเงิน ( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ( ) ด้านนักศึกษา 
( ) ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์  ( ) ด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัย 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ร้อยละความ
คืบหน้า 

ปัญหา/อุปสรรค 

   1.2 โครงการอบรม
ภาษาต่างประเทศส าหรับ
นักศึกษา ครั้งที่ 2 
ด าเนินการดังนี้ 
- ส ารวจความต้องการของ
ผู้เข้าร่วมอบรม 
- ประสานงานไปยัง นักศึกษา 
อาจารย์ คณบดี 
-เพ่ิมการประชาสัมพันธ์กิจกรรม
อบรมภาษาต่างประเทศ 
  -จัดกิจกรรมอบรม
ภาษาต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง 

ครั้งที่ 2 
วันที่ 15-29 
ก.พ. 2559 

 

ผศ.ดร.
ประดิษฐ์ 
นารีรักษ์ 
 
 

มีนักศึกษามาเข้าร่วมโครงการ
อบรมภาษาต่างประเทศ มี
จ านวน 113 คน แบ่งเป็น 
คณะวิทยาการจัดการ  11 คน, 
คณะวิทยาศาสตร์ฯ 4 คน, 
คณะมนุษยศาสตร์ฯ 22 คน, 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 18 
คน, คณะครุศาสตร์ 32 คน 
และงานวิเทศสัมพันธ์และ
กิจกรรมอาเซียน 26 คน 

100 นักศึกษาไม่เข้าร่วม
อบรมอย่างต่อเนื่อง 
แนวทางปรับปรุง 
ประสานไปยังคณะ
ต่างๆเพ่ือแจ้ง
นักศึกษาเข้าร่วม
อบรมอย่างต่อเนื่อง 

   1.3 โครงการแข่งขันทักษะภาษา 
ต่างประเทศส าหรับนักศึกษา 
ครั้งที่ 1 

11 พ.ย. 2558 
 

ผศ.ดร.
ประดิษฐ์ 
นารีรักษ์ 
 
 

นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน จ านวน 
68 คน 
การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 
ประเภท คือ (1) ประเภททีม – 
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 คือ 

100 นักศึกษาไม่สามารถ
เข้าร่วมกิจกรรมทุก
คนเนื่องจากติด
กิจกรรมทางคณะ 
แนวทางปรับปรุง 
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() ด้านกลยุทธ์และเหตุการณ์ภายนอก ( ) ด้านการปฏิบัติงาน ทรัพยากรและบุคลากร ( ) ด้านการเงิน ( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ( ) ด้านนักศึกษา 
( ) ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์  ( ) ด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัย 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ร้อยละความ
คืบหน้า 

ปัญหา/อุปสรรค 

ทีมจากโปรแกรมวิชา
ภาษาอังกฤษ 
คณะมนุษยศาสตร์ฯ  
น.ส.ปรานต์ โพธิ์มาก และ 
น.ส.รัตติญาภรณ์ รอดตะเภา 
(2) ประเภทเดี่ยว – รางวัล
ชนะเลิศอันดับ 1 คือ น.ส.
กานต์ธีรา พนาศรีงาม 
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 
คณะครุศาสตร์ 

จัดท าปฏิทินแจ้ง
ล่วงหน้า 

   1.4 โครงการแข่งขันทักษะภาษา 
ต่างประเทศส าหรับนักศึกษา 
ครั้งที่ 2 

27 ม.ค. 2559 ผศ.ดร.
ประดิษฐ์ 
นารีรักษ์ 
 

นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน จ านวน 
67 คน 
การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 
ประเภท คือ (1) ประเภททีม – 
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 คือ ทีม
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 
คณะครุศาสตร์ น.ส.มนทิพย์ 

100 นักศึกษาไม่สามารถ
เข้าร่วมกิจกรรมทุก
คนเนื่องจากติด
กิจกรรมทางคณะ 
แนวทางปรับปรุง 
จัดท าปฏิทินแจ้ง
ล่วงหน้า 
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() ด้านกลยุทธ์และเหตุการณ์ภายนอก ( ) ด้านการปฏิบัติงาน ทรัพยากรและบุคลากร ( ) ด้านการเงิน ( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ( ) ด้านนักศึกษา 
( ) ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์  ( ) ด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัย 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ร้อยละความ
คืบหน้า 

ปัญหา/อุปสรรค 

บุญเรือง และน.ส.ปรีชญา มั่นคง 
(2) ประเภทเดี่ยว – รางวัล
ชนะเลิศอันดับ 1 คือ น.ส.
กานต์ธีรา พนาศรีงาม  
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 
คณะครุศาสตร์ 

   1.5 โครงการอบรม
ภาษาต่างประเทศส าหรับ
นักศึกษา (อบรมเตรียมสอบ) 

18-29 เม.ย. 
2559 

 

ผศ.ดร.
ประดิษฐ์ 
นารีรักษ์ 

นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 
จ านวน 118 คน แบ่งเป็น 
คณะวิทยาการจัดการ  25 คน, 
คณะวิทยาศาสตร์ฯ 33 คน, 
คณะมนุษยศาสตร์ฯ 26 คน, 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 25 
คน, คณะครุศาสตร์ 9 คน 
นักศึกษามีสิทธิ์สอบ TOEIC  
จ านวน 79 คน 

  ผลการสอบ ระดับ 600-695 
จ านวน - คน 

100 -กลุ่มนักศึกษา 
มีกิจกรรมมาก 
-นักศึกษาท่ีเข้าร่วมมี
ทักษะทางภาษา
ต่างกัน 
-นักศึกษาให้ความ
สนใจน้อย 
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() ด้านกลยุทธ์และเหตุการณ์ภายนอก ( ) ด้านการปฏิบัติงาน ทรัพยากรและบุคลากร ( ) ด้านการเงิน ( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ( ) ด้านนักศึกษา 
( ) ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์  ( ) ด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัย 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ร้อยละความ
คืบหน้า 

ปัญหา/อุปสรรค 

   ระดับ 500-595 จ านวน 2 คน 
   ระดับ 400-495 จ านวน 3 คน 
   ระดับ 300-395 จ านวน 21 คน 
   ระดับ 200-295 จ านวน 45 คน 
   ระดับ 100-195 จ านวน 8 คน 

   2.การพัฒนาทักษะ
ภาษาต่างประเทศส าหรับ
อาจารย์และบุคลากร 
2.1 โครงการอบรม
ภาษาต่างประเทศส าหรับ
บุคลากรภายใน  
ด าเนินการดังนี้ 
-ส ารวจความต้องการของ
อาจารย์และบุคลากรผู้สนใจเข้า
ร่วมการอบรม 
-ประสานงานไปยังอาจารย์และ
บุคลากร 

 
 
 
จัดกิจกรรม 10 
ครั้ง ระหว่างวันที่ 
11 – 27 ก.ค. 
2559 
 
 
 
 
 

 
 
(ศูนย์ภาษา) 
ผศ.ดร.
ประดิษฐ์ นารี
รักษ์ 

  ด าเนินการ ดังนี้ 
 - ส่งหนังสือประสานงานไปยัง
อาจารย์และบุคลากรตามคณะ/
ส านักเพ่ือเข้าร่วมโครงการ 
 - ประชาสัมพันธ์กิจกรรมอบรม 
ภาษาต่างประเทศ (เพ่ือเตรียม
สอบ) ผ่านเว็บไซด์ 
 -ประชุมหารือวิทยากรเพ่ือจัด
หลักสูตร 
 -มีอาจารย์/บุคลากร สนใจเข้า
ร่วม จ านวน 94 คน 

 

 
 
 

100 

 
 
 

- 
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() ด้านกลยุทธ์และเหตุการณ์ภายนอก ( ) ด้านการปฏิบัติงาน ทรัพยากรและบุคลากร ( ) ด้านการเงิน ( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ( ) ด้านนักศึกษา 
( ) ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์  ( ) ด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัย 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ร้อยละความ
คืบหน้า 

ปัญหา/อุปสรรค 

- เพ่ิมการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมอบรมภาษาต่างประเทศ 
- ปรับปรุงหลักสูตรการอบรมให้
ทันสมัยและน่าสนใจ 
- มีการจัดกิจกรรมอบรม
ภาษาต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง 

 
 

   3.การส่งเสริมการพัฒนาความรู้
ด้านอาเซียนส าหรับนักศึกษา 
   3.1 กิจกรรม KPRU ASEAN 
Ambassador 2016 

 
 

ก.พ. 2559 
 

(งานวิเทศน์
สัมพันธ์) 
น.ส.ชฏาพร 
โชติรดาภาณ์ 

 
 
ด าเนินกิจกรรมเสร็จเรียบร้อย
แล้ว เมื่อวันที่ 19-20 ก.พ. 
2559 และมีนักศึกษาได้รับการ
คัดเลือกเป็น KPRU ASEAN 
Ambassador 2016 จ านวน 33 
คน ซึ่งจะเดินทางไปแลกเปลี่ยน
และประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
ในต่างประเทศ ณ มหาวิทยาลัย

 
 

100 

 
 
1.นักศึกษาบางส่วน
มีวิชาเรียนและ
กิจกรรมระหว่างที่
จัดกิจกรรม ท าให้ไม่
สามารถเข้าร่วม
กิจกรรมได้ 
2. ทัศนคติของ
อาจารย์ที่ปรึกษาต่อ
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() ด้านกลยุทธ์และเหตุการณ์ภายนอก ( ) ด้านการปฏิบัติงาน ทรัพยากรและบุคลากร ( ) ด้านการเงิน ( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ( ) ด้านนักศึกษา 
( ) ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์  ( ) ด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัย 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ร้อยละความ
คืบหน้า 

ปัญหา/อุปสรรค 

กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
ต่อไป  

การประชาสัมพันธ์
และกระตุ้น
นักศึกษาให้เข้าร่วม
กิจกรรมยังมีน้อย 

      3.2 โครงการพัฒนานักศึกษา
ในต่างประเทศ ได้แก่ กิจกรรม 
แลกเปลี่ยนนักศึกษาใน
ต่างประเทศ และกิจกรรมอบรม
ภาษาอังกฤษในต่างประเทศ 

31 พ.ค. – 13 
มิ.ย. 2559 

 
 
 
 

น.ส.ชฏาพร 
โชติรดาภาณ์ 
 
 
 

นักศึกษาแลกเปลี่ยน
มหาวิทยาลัยฯ (กลุ่มแรก)
จ านวน 42 คน ได้เข้าร่วม
โครงการแลกเปลี่ยน ณ 
มหาวิทยาลัยกัวลาลัมเปอร์ 
ประเทศมาเลเซีย เป็นเวลา 2 
สัปดาห์ โดยนักศึกษาเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ และน าผลการ
เรียนกลับมาเทียบโอน ใน
รายวิชาเลือกเสรี วิชาการเรียน
ภาษาอังกฤษในต่างประเทศ 
ซึ่งนอกจากผลการเรียนที่ได้รับ
กลับมาแล้ว นักศึกษายังได้รับ

100 1. นักศึกษา
บางส่วนติดฝึกงาน
ในช่วงปิดภาคเรียน 
และบางส่วนไม่ได้
รับความเห็นชอบ
จากผู้ปกครองให้
เดินทางไป
ต่างประเทศ เพราะ
กังวลว่าลูกจะไม่
สามารถปรับตัวและ
ใช้ชีวิตใน
ต่างประเทศได้  
2. ปัญหาด้าน
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() ด้านกลยุทธ์และเหตุการณ์ภายนอก ( ) ด้านการปฏิบัติงาน ทรัพยากรและบุคลากร ( ) ด้านการเงิน ( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ( ) ด้านนักศึกษา 
( ) ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์  ( ) ด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัย 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ร้อยละความ
คืบหน้า 

ปัญหา/อุปสรรค 

ประสบการณ์การเรียนการ
สอนในบริบทสิ่งแวดล้อม
ต่างประเทศ และเรียนรู้บริบท 
สังคม ภาษาและวัฒนธรรม
ของประเทศอาเซียนในบริบท
สิ่งแวดล้อมจริงด้วย ท าให้
ได้รับทั้งประสบการณ์ ความรู้ 
มิตรภาพ เพื่อน และสัมพันธ์ 
ความเข้าใจอันดีระหว่างสอง
ประเทศด้วย  
ส าหรับนักศึกษากลุ่มที่สอง 
เดินทางไปแลกเปลี่ยน ณ 
มหาวิทยาลัยกัวลาลัมเปอร์ ใน
ระหว่างวันที่ 18-30 ก.ค. 2559 
นี้ จ านวน 24 คน  

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 

      3.3 โครงการอาเซียนศึกษา 
ได้แก่ กิจกรรม นิทรรศการ

ต.ค. 2558 – 
ก.พ. 2559 

น.ส.ชฏาพร 
โชติรดาภาณ์ 

กิจกรรมได้ด าเนินการเสร็จสิ้น
ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีผล

100 - 
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() ด้านกลยุทธ์และเหตุการณ์ภายนอก ( ) ด้านการปฏิบัติงาน ทรัพยากรและบุคลากร ( ) ด้านการเงิน ( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ( ) ด้านนักศึกษา 
( ) ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์  ( ) ด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัย 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ร้อยละความ
คืบหน้า 

ปัญหา/อุปสรรค 

อาเซียน กิจกรรม ASEAN Day 
และกิจกรรม ASEAN Bus และ
นิทรรศการร่วมกับราชภัฏ
วิชาการ 

  
 

การด าเนินงาน ดังนี้ 
-กิจกรรมนิทรรศการอาเซียน 
และกิจกรรม ASEAN Day ทั้ง 2 
กิจกรรมนี้ได้ด าเนินการในวัน
เดียวกัน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เป็นนักเรียนมาจาก 2 กลุ่ม คือ 
กลุ่มโรงเรียนชากังราว (มี 8 
โรงเรียน) จ านวน 100 คน และ
กลุ่มโรงเรียนสองคลอง (มี 8 
โรงเรียน) จ านวน 100 คน รวม
ทั้งสิ้น 200 คน เพ่ือเข้าร่วม
กิจกรรม โดยเนื้อหาของ
กิจกรรมเป็นการให้ความรู้
เกี่ยวกับประเทศอาเซียน การ
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการ
เป็นเยาวชนอาเซียน และมีการ
จัดนิทรรศการไวนิลแสดงข้อมูล
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() ด้านกลยุทธ์และเหตุการณ์ภายนอก ( ) ด้านการปฏิบัติงาน ทรัพยากรและบุคลากร ( ) ด้านการเงิน ( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ( ) ด้านนักศึกษา 
( ) ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์  ( ) ด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัย 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ร้อยละความ
คืบหน้า 

ปัญหา/อุปสรรค 

เกี่ยวกับความร่วมมือของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชรกับมหาวิทยาลัย
ต่างๆ ในต่างประเทศ ซึ่งจาก
กิจกรรมได้ท าการคัดเลือก
นักเรียนจาก 2 กลุ่มโรงเรียน 
จ านวน 30 คน และคัดนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร อีก 10 คน รวม
ทั้งสิ้นจ านวน 40 คน เพื่อเข้า
ร่วมกิจกรรม ASEAN Bus ต่อไป 
-กิจกรรม ASEAN Bus เป็น
กิจกรรมที่สืบเนื่องมาจาก
กิจกรรม ASEAN Day โดยน า
นักเรียนและนักศึกษาที่ได้รับ
การคัดเลือก จ านวน 40 คน ไป
ทัศนศึกษา ณ สาธารณรัฐ
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() ด้านกลยุทธ์และเหตุการณ์ภายนอก ( ) ด้านการปฏิบัติงาน ทรัพยากรและบุคลากร ( ) ด้านการเงิน ( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ( ) ด้านนักศึกษา 
( ) ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์  ( ) ด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัย 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ร้อยละความ
คืบหน้า 

ปัญหา/อุปสรรค 

ประชาธิปไตยประชาชนลาว 
เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาได้
เรียนรู้เกี่ยวกับการเป็นเยาวชน
อาเซียน และได้รับรู้ถึงบริบท 
สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมที่แท้จริง
ของประเทศลาว 
-นิทรรศการอาเซียน โดยจัดขึ้น
ในวันราชภัฏวชิาการ เมื่อวันที่ 
28-30 ม.ค. 2559 

      3.4 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้นักศึกษาน าเสนอ
ผลงานเป็นภาษาต่างประเทศ 

ต.ค. 2558 – 
ก.พ. 2559 

น.ส.ชฏาพร 
โชติรดาภาณ์ 

งานวิเทศฯ ได้ด าเนินการจัด
กิจกรรมภายใต้โครงการฯ ดังนี้  
- กิจกรรม Exchange 
Workshop เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 
2558 ณ ห้องกาสะลอง 
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ 
- กิจกรรมประกวดคลิปวีดีโอ/
หนังสั้น เกี่ยวกับข้อมูล

100 กิจกรรมที่จัดเพ่ือ
สนับสนุนและ
ส่งเสริมให้นักศึกษา
น าเสนอผลงานเป็น
ภาษาอังกฤษนี้ เป็น
เพียงส่วนหนึ่งใน
การกระตุ้นการใช้
ภาษาอังกฤษของ
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() ด้านกลยุทธ์และเหตุการณ์ภายนอก ( ) ด้านการปฏิบัติงาน ทรัพยากรและบุคลากร ( ) ด้านการเงิน ( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ( ) ด้านนักศึกษา 
( ) ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์  ( ) ด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัย 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ร้อยละความ
คืบหน้า 

ปัญหา/อุปสรรค 

มหาวิทยาลัยฉบับภาษาอังกฤษ 
เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2558 มี
ผลงานที่ได้รับรางวัลจ านวน 4 
รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 
และ 2 และรางวัลชมเชย โดย
ได้รับเงินรางวัลจ านวน 5,000 
3,500 2,500 และ 1,500 บาท 
ตามล าดับ 
- กิจกรรมประกวดร้องเพลง
สากล เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 2559 
โดยมีผู้ได้รับรางวัลจ านวน 4 
รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 
และ 2 และรางวัลชมเชย โดย
ได้รับเงินรางวัลจ านวน 5,000 
3,500 2,500 และ 1,500 บาท 

นักศึกษา ตลอดจน
เพ่ือกระตุ้นและ
สร้างแรงจูงใจใน
การพัฒนาศักยภาพ
ความสามารถด้าน
ภาษาต่างประเทศ 
แก่นักศึกษา ซึ่งอาจ
ไม่สามารถเห็นผลได้
ภายในเร็ววัน แต่
เชื่อว่าเป็นกิจกรรม
ที่ได้เพ่ิมความกล้า 
และทลายก าแพง
ความกลัวต่อการ
พัฒนาศักยภาพด้าน
ภาษาต่างประเทศ
แก่นักศึกษาได้เป็น
อย่างดี ดังนั้น หาก
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() ด้านกลยุทธ์และเหตุการณ์ภายนอก ( ) ด้านการปฏิบัติงาน ทรัพยากรและบุคลากร ( ) ด้านการเงิน ( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ( ) ด้านนักศึกษา 
( ) ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์  ( ) ด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัย 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ร้อยละความ
คืบหน้า 

ปัญหา/อุปสรรค 

ตามล าดับ 
- กิจกรรม English is Easy ซึ่ง
เป็นการสร้างแรงกระตุ้นและ
แรงจูงใจในการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา 
ตลอดจนเพื่อทลายก าแพงความ
กลัวในการพูดภาษาอังกฤษ โดย
มีอาจารย์แอนดรูว์ บิกส์ เป็น
วิทยากร จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 
ก.พ. 2559 
- กิจกรรม Improve your 
English, Improve your Life 
ทอล์กโชว์พิเศษ เพ่ือการ
พัฒนาทักษะภาษาอักกฤษ 
โดยอาจารย์ คริสโตเฟอร์ ไรท์ 
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2559 
- กิจกรรม LPGA Thailand 

ทุกหน่วยงานและผู้
ที่เก่ียวข้องร่วมมือ
กันอย่างจริงจัง เชื่อ
ว่าจะช่วยท าให้
นักศึกษาเป็นบัณฑิต
ที่มคีวามสามารถ
ด้าน
ภาษาต่างประเทศ
ได้อย่างแท้จริง
แน่นอน 
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() ด้านกลยุทธ์และเหตุการณ์ภายนอก ( ) ด้านการปฏิบัติงาน ทรัพยากรและบุคลากร ( ) ด้านการเงิน ( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ( ) ด้านนักศึกษา 
( ) ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์  ( ) ด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัย 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ร้อยละความ
คืบหน้า 

ปัญหา/อุปสรรค 

Young Ambassador 2016 
โดย น.ส.พรพรรรณ ดลจิตร-
คณาสิน ได้รับคัดเลือกเป็น 10 
คนสุดท้ายเข้าร่วมเป็น LPGA 
Thailand Young 
Ambassador 2016 ท าหน้าที่
เป็นทูตเยาวชนดูแล ต้อนรับ 
และอ านวยความสะดวกแก่
นักกอล์ฟผู้เข้าแข่งขันจากทั่วโลก 
โดยการใช้ภาษาอังกฤษ ณ 
สนามกอล์ฟอัลไพน์ พัทยาคลับ 
ชลบุรี โดยก่อนการท าหน้าที่จริง 
นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรม 
workshop ณ สถานีโทรทัศน์สี
กองทัพบกช่อง 7 สี ก่อน
ปฏิบัติงานจริง ซึ่งท าให้นักศึกษา
ได้รับทั้งความรู้ ความเข้าใจใน
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() ด้านกลยุทธ์และเหตุการณ์ภายนอก ( ) ด้านการปฏิบัติงาน ทรัพยากรและบุคลากร ( ) ด้านการเงิน ( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ( ) ด้านนักศึกษา 
( ) ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์  ( ) ด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัย 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ร้อยละความ
คืบหน้า 

ปัญหา/อุปสรรค 

การท าหน้าที่ในระดับสากล ได้
เพ่ิมพูนทักษะและท าหน้าที่ที่ท้า
ทายความสามารถ ที่ส าคัญสร้าง
ชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัยในแง่
บัณฑิตที่ดีมีคุณภาพด้วย 
- โครงการค่ายเยาวชน
นานาชาติ 2016 IYF World 
Culture Camp ณ ศูนย์
ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต 
จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 
28-30 ม.ค. 2559 

   4. การส่งเสริมการพัฒนา
ความรู้ด้านอาเซียนส าหรับ
อาจารย์และบุคลากร 
   4.1 โครงการ Lecturers & 
Staff Mobility Program 2016 

 
 
 

มิ.ย. – ส.ค. 
2559 

(งานวิเทศน์
สัมพันธ์) 
 
น.ส.ชฎาพร 
โชติรดาภาณ์  

 
 
 

อาจารย์ผู้ได้รับการคัดเลือก
จ านวน 6 คน ได้เข้าร่วม
โครงการฯ ณ มหาวิทยาลัย

 
 
 

100 
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() ด้านกลยุทธ์และเหตุการณ์ภายนอก ( ) ด้านการปฏิบัติงาน ทรัพยากรและบุคลากร ( ) ด้านการเงิน ( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ( ) ด้านนักศึกษา 
( ) ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์  ( ) ด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัย 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ร้อยละความ
คืบหน้า 

ปัญหา/อุปสรรค 

กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 
ระหว่างวันที่ 31 พ.ค. – 16 
มิ.ย. 2559 โดยอาจารย์
ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกอบรม
และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
อย่าเข้มข้น ตลอดจนได้รับการ
แลกเปลี่ยนการจัดการเรียนการ
สอนกับอาจารย์ในสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้องด้วย ท าให้อาจารย์ที่
เข้าร่วมโครงการมีทัศนคติ 
มุมมอง ที่เป็นสากลมากขึ้น ได้
แนวคิด และวิธีการ ตลอดจน
เทคนิคการสอนที่สามารถน ามา
ปรับใช้ในการสอนของตนเองได้ 
รวมทั้งจะได้เป็นแรงบันดาลใจ
ให้อาจารย์และบุคลากรท่าน
อ่ืนๆ ได้มีแรงจูงใจที่จะพัฒนา
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() ด้านกลยุทธ์และเหตุการณ์ภายนอก ( ) ด้านการปฏิบัติงาน ทรัพยากรและบุคลากร ( ) ด้านการเงิน ( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ( ) ด้านนักศึกษา 
( ) ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์  ( ) ด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัย 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ร้อยละความ
คืบหน้า 

ปัญหา/อุปสรรค 

ศักยภาพของตนเองด้าน
ภาษาอังกฤษต่อไป  

      4.2 โครงการอบรมการ
จัดการเรียนการสอนสู่สากล 

 
31 ก.ค. – 12 
ส.ค. 2559 

น.ส.ชฎาพร 
โชติรดาภาณ์ 

ได้คัดเลือกอาจารย์ผู้มีคุณสมบัติ
เข้าร่วมโครงการแล้วจ านวน 18 
คน โดยเข้าร่วมโครงการฯ ณ 
มหาวิทยาลัยมาลายา ประเทศ
มาเลเซีย ตามวันและเวลา
ดังกล่าว 

100  
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1.3 ความเสี่ยง   (มาตรการป้องกันความเสี่ยง)  ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   
ผู้รับผิดชอบหลัก       รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  (หลัก)             

( ) ด้านกลยุทธ์และเหตุการณ์ภายนอก ( ) ด้านการปฏิบัติงาน ทรัพยากรและบุคลากร ( ) ด้านการเงิน ( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ( ) ด้านนักศึกษา 
() ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์  ( ) ด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัย 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ร้อยละความ
คืบหน้า 

ปัญหา/
อุปสรรค 

M1/ ความเข้าใจ
ที่คลาดเคลื่อนใน
การด าเนินงาน
ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

ปัจจัยภายใน 
1.การเขียนกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนตาม
มาตรฐานผลการ
เรียนรู้ไม่สอดคล้อง
กับมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่เขียนไว้ใน 
มคอ.2 
2.การวัดและ
ประเมินผลของ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ไม่สามารถวัดผลได้ 
3.อาจารย์ผู้สอนไม่
ทราบวิธีการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ 

6 
(ปานกลาง) 

มาตรการที่ 1 สร้างความ
เข้าใจและให้ความรู้ในการ
จัดท า มคอ. 
1.1 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
การพัฒนาคุณภาพของ มคอ.
2 ถึง มคอ.7 เพื่อรองรับการ
ประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา 

 
 
 
18-19 ธ.ค. 

2557 

 
 
 
-รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ 
-บุคลากร
ส านักส่งเสริม
วิชาการฯ 

 
 
 
-อาจารย์ที่เข้าร่วมอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ  และ
น าไปใช้ในการจัดท า มคอ.2–
7 ตรงตามวัตถุประสงค์                 
ของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 

 
 
 

100 
 

 
 

 

 
 
 

- 
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( ) ด้านกลยุทธ์และเหตุการณ์ภายนอก ( ) ด้านการปฏิบัติงาน ทรัพยากรและบุคลากร ( ) ด้านการเงิน ( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ( ) ด้านนักศึกษา 
() ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์  ( ) ด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัย 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ร้อยละความ
คืบหน้า 

ปัญหา/
อุปสรรค 

   1.2 ให้ค าแนะน าและ
ตรวจสอบในการจัดท า มคอ.2 
ถึง มคอ.7 ของหลักสูตร 

พ.ย. 2557 
เป็นต้นไป 

-รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ 
-บุคลากร
ส านักส่งเสริม
วิชาการฯ 

-ให้ค าแนะน าแก่อาจารย์
ประจ าหลักสูตรในการอบรม
เชิงปฏิบัติการเรื่องการ
พัฒนาคุณภาพ มคอ.2 ถึง 
มคอ.7 เมื่อวันที่ 18-19 ธ.ค. 
2557 และให้ค าแนะน าเป็น
กรณีๆ เมื่อมีการสอบถาม
ผ่านช่องทางโทรศัพท์ 
ผลลัพธ์ของกิจกรรม พบว่า 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรมี
ความเข้าใจถึงสาระส าคัญ
ของการจัดท า มคอ. รวมถึง
เข้าใจหลักการจัดท า มคอ. 
มากขึ้น 

100 - 

   มาตรการที่ 2 ก าหนดรูปแบบ
มาตรฐานการจัดท า มคอ.2 
ถึง มคอ.7 
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( ) ด้านกลยุทธ์และเหตุการณ์ภายนอก ( ) ด้านการปฏิบัติงาน ทรัพยากรและบุคลากร ( ) ด้านการเงิน ( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ( ) ด้านนักศึกษา 
() ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์  ( ) ด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัย 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ร้อยละความ
คืบหน้า 

ปัญหา/
อุปสรรค 

2.1 จัดท าแบบฟอร์ม มคอ.2 
ถึง มคอ.7 
 
 

ปีงบประมาณ 
2558 

 
 

-รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ 
-บุคลากร
ส านักส่งเสริม
วิชาการฯ 

ก าหนดให้ใช้แบบฟอร์ม 
มคอ. ของ สกอ. (ฉบับ
ปรับปรุงล่าสุด พ.ศ.2558) 
ผลลัพธ์ของกิจกรรม พบว่า 
 -มีรูปแบบมาตรฐานของ
แบบฟอร์ม มคอ. 
-การเขียน มคอ.2 ถึง มคอ.7 
ถูกต้องและเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

100 
 
 
 

- 

   2.2 จัดท าคู่มือการจัดท า 
มคอ.2 ถึง มคอ.7 

ปีงบประมาณ 
2558 

-รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ 

จัดท าคู่มือการจัดท า มคอ. 100 
 

- 

   2.3 เผยแพร่เอกสารเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา และคู่มือการ

ปีงบประมาณ 
2558 

 

-รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ 
-บุคลากร

เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซด์  
http://reg.kpru.ac.th 

100 - 
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( ) ด้านกลยุทธ์และเหตุการณ์ภายนอก ( ) ด้านการปฏิบัติงาน ทรัพยากรและบุคลากร ( ) ด้านการเงิน ( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ( ) ด้านนักศึกษา 
() ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์  ( ) ด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัย 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ร้อยละความ
คืบหน้า 

ปัญหา/
อุปสรรค 

จัดท า จัดท า มคอ.2 ถึง มคอ.
7ผ่านทางเว็บไซด์
มหาวิทยาลัย และเว็บไซต์
ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 

ส านักส่งเสริม
วิชาการฯ 

   มาตรการที่ 3 การจัดเก็บ 
มคอ. ให้เป็นระบบและอยู่ใน
ฐานข้อมูลเดียวกัน (มคอ.
ออนไลน์) 
3.1 จัดท าฐานข้อมูล
สารสนเทศในการบันทึกข้อมูล 
มคอ. 2-7 

 
 
 
 
ปีงบประมาณ 
2558-2559 

 
 
 
 
-รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ 
-บุคลากรส านัก
ส่งเสริม
วิชาการฯ 

 
 
 
 
ด าเนินการจัดท าระบบ
สารสนเทศ มคอ.2 – มคอ.6 
online มีผลการด าเนินดังนี้ 
- ระบบ มคอ.2 มคอ.3 และ 
มคอ.4 online ด าเนินการ
เสร็จสมบูรณ์แล้ว  100% 
- ระบบ มคอ.5 และ มคอ.6 
online อยู่ในระหว่างการ

 
 
 
 

88.00 

 
 
 
 

- 
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( ) ด้านกลยุทธ์และเหตุการณ์ภายนอก ( ) ด้านการปฏิบัติงาน ทรัพยากรและบุคลากร ( ) ด้านการเงิน ( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ( ) ด้านนักศึกษา 
() ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์  ( ) ด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัย 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ร้อยละความ
คืบหน้า 

ปัญหา/
อุปสรรค 

พัฒนา ปัจจุบันมี
ความก้าวหน้า ร้อยละ 70 
- ระบบ มคอ.7 online 
ด าเนินการพัฒนาระบบมี
ความก้าวหน้า ร้อยละ 70 
หมายเหตุ : ปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยได้ยกเลิกการ
พัฒนาระบบ มคอ.7 online 
แล้ว เนื่องจาก สกอ. ได้เปิด
ระบบ CHE QA 3D Online 
ให้ใช้งานได้แล้ว 

   มาตรการที่ 4 การตรวจสอบ
ความถูกต้องในการจัดท า 
มคอ.2 ถึง มคอ.7 ก่อนน าไป
เผยแพร่สู่ธารณชน 
4.1 ประเมินคุณภาพ
การศึกษาของหลักสูตร

 
 
 
 
เดือน มิ.ย.
ของทุกปี 

 
 
 
 
ส านักประกันฯ 

 
 
 
 
- ตรวจประเมินระดับ
หลักสูตร จ านวน 54 

 
 
 
 

100 
 

 
 
 
 

- 
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( ) ด้านกลยุทธ์และเหตุการณ์ภายนอก ( ) ด้านการปฏิบัติงาน ทรัพยากรและบุคลากร ( ) ด้านการเงิน ( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ( ) ด้านนักศึกษา 
() ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์  ( ) ด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัย 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ร้อยละความ
คืบหน้า 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ประจ าปีการศึกษาโดย
กรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพภายในระดับหลักสูตร 

 
 

หลักสูตร พบว่า ปีการศึกษา
2558 ทุกหลักสูตรมีผลการ
ประเมินในตัวบ่งชี้ที่ 1.1 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ผ่านทุกหลักสูตร 

 
 
 

 

   4.2 เผยแพร่ มคอ. ของ
หลักสูตรต่อสารธารณชนผ่าน
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย และ
เว็บไซต์คณะ 

เดือน มิ.ย.
ของทุกปี 

ส านักส่งเสริม
วิชาการฯ 

เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซด์  
http://reg.kpru.ac.th 
ผลลัพธ์ของกิจกรรม พบว่า 
-คณาจารย์สามารถศึกษา
เกณฑ์มาตรฐานระดับ
หลักสูตรที่น า แพร่ผ่านเว็บ
ไซด์ 

100 - 

 
 
 
 
 
 

http://reg.kpru.ac.th/
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1.4 ความเสี่ยง  (มาตรการป้องกันความเสี่ยง) สารสนเทศ MIS ไม่ตอบสนองความต้องการของผู้บริหารเพ่ือใช้ในการบริหารและการตัดสินใจ    
ผู้รับผิดชอบหลัก  อ.ยุติธรรม ปรมะ  (หลัก)               

( ) ด้านกลยุทธ์และเหตุการณ์ภายนอก () ด้านการปฏิบัติงาน ทรัพยากรและบุคลากร ( ) ด้านการเงิน ( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ( ) ด้านนักศึกษา 
( ) ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์  ( ) ด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัย 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ร้อยละความ
คืบหน้า 

ปัญหา/
อุปสรรค 

O1/ 
สารสนเทศ 
MIS ไม่
ตอบสนอง
ความต้องการ
ของผู้บริหาร
เพ่ือใช้ในการ
บริหารและ
การตัดสินใจ 

ปัจจัยภายใน 
1) บุคลากร MIS ไม่
ทราบความต้องการ
ด้านสารสนเทศของ
ผู้บริหารที่จะน าไปใช้
ในการตัดสินใจ 
2) การรายงานข้อมูล
สารสนเทศยังไม่ตรง
ตามความต้องการ
ของผู้บริหาร 
3) นโยบายในการ
ก าหนดให้การน า
ข้อมูลระบบ
สารสนเทศอยู่ใน
ภาระงาน 

6 
(ปานกลาง) 

มาตรการที่ 1 ก าหนด
นโยบายแนวทางการ
ด าเนินงาน 
1.1 จัดประชุมผู้บริหารกับ
บุคลากรของหน่วยงานทุก
ระดับเพ่ือจัดท าสรุปความ
ต้องการของผู้บริหาร โดย
เนื้อหาการประชุม มีดังนี้ 

 
 
 

ก.พ. 2558 
 
 
 
 

 
 
 
-อธิการบดี 
–รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ 
-คณบดี  
-ผอ.ส านัก 

 
 
 
อธิการบดีมอบนโยบายในที่ประชุม 
กบ. กอ. และมีบันทึกข้อความ 
นโยบายใช้ระบบสารสนเทศฯ ทุก
ระดับ 

 
 
 

100 

 
 
 

- 
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( ) ด้านกลยุทธ์และเหตุการณ์ภายนอก () ด้านการปฏิบัติงาน ทรัพยากรและบุคลากร ( ) ด้านการเงิน ( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ( ) ด้านนักศึกษา 
( ) ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์  ( ) ด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัย 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ร้อยละความ
คืบหน้า 

ปัญหา/
อุปสรรค 

   1.2 จัดท าแนวทางการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารและ
ตัดสินใจและแนวทางการ
สรุปข้อมูล ให้มีความ
เหมาะสมตรงตามความ
ต้องการของผู้บริหารทุก
ระดับ 

ปีงบประมาณ 
2559 

 

-อ.ยุติธรรม 
-เจ้าหน้าที่ MIS 

ด าเนินการท าแบบสอบถามความ
คิดเห็น และความต้องการระบบ
สารสนเทศให้กับบุคลากร และ
ผู้บริหารทุกระดับ จากนั้นวิเคราะห์
เพ่ือหากลุ่มระบบสารสนเทศที่
มหาวิทยาลัยฯ ต้องการ เพื่อน ามา
จัดท าแผนการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 

100 - 

   1.3 ก าหนดนโยบายภาระ
งานการน าเข้าข้อมูลของ
บุคลากรประจ าหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องกับระบบ
สารสนเทศฯ 

ปีงบประมาณ 
2559 

-อ.ยุติธรรม 
-เจ้าหน้าที่ MIS 

ยังไม่ได้ด าเนินการ 0.00 การก าหนด
เป็นภาระงาน
ของบุคลากร 
ยังไม่สามารถ
ท าได้เนื่อง
ด้วยรายชื่อ
บุคลากร
ผู้ดูแลข้อมูล
ถูก



125 
 

( ) ด้านกลยุทธ์และเหตุการณ์ภายนอก () ด้านการปฏิบัติงาน ทรัพยากรและบุคลากร ( ) ด้านการเงิน ( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ( ) ด้านนักศึกษา 
( ) ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์  ( ) ด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัย 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ร้อยละความ
คืบหน้า 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ปรับเปลี่ยน
อยู่เสมอ 

   มาตรการที่  2 ก ากับการ
น าเข้าข้อมูล 
2.1 ตรวจสอบ ก ากับ 
ติดตาม การน าเข้าข้อมูล
ระบบสารสนเทศให้เป็นไป
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 
 

ทุกเดือน 
 
 
 

 
 
-อ.ยุติธรรม 
-เจ้าหน้าที่ MIS 
 
 

 
 
ด าเนินการสรุปรายงานผลการ
น าเข้าข้อมูล ในการประชุม กบ. 
ตามความต้องการของผู้บริหาร ทุก
เดือน 

 
 

100 

 
 
- 

   2.2 การรายงานผลการ
น าเข้าข้อมูล 

ทุกเดือน -อ.ยุติธรรม 
-เจ้าหน้าที่ MIS 

ได้สรุปรายงานผลการน าเข้าข้อมูล 
ในการประชุม กบ. ตามความ
ต้องการของผู้บริหาร 

100 - 

   มาตรการที่ 3 สร้างความ
เชื่อมโยงการใช้ระบบ
สารสนเทศของผู้บริหาร
ไปสู่ผู้พัฒนาระบบ
สารสนเทศฯ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



126 
 

( ) ด้านกลยุทธ์และเหตุการณ์ภายนอก () ด้านการปฏิบัติงาน ทรัพยากรและบุคลากร ( ) ด้านการเงิน ( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ( ) ด้านนักศึกษา 
( ) ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์  ( ) ด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัย 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ร้อยละความ
คืบหน้า 

ปัญหา/
อุปสรรค 

3.1 ประชุมสนทนากลุ่ม
เพ่ือหาข้อสรุปในการใช้
ระบบสารสนเทศของ
ผู้บริหาร และให้ผู้พัฒนา
สารสนเทศน าไปพัฒนา
ระบบสารสนเทศฯ 

2 เม.ย. 
2558 

 

-อธิการบดี 
-รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ  
-คณบดี  
-ผอ.ส านัก 
-อ.ยุติธรรม  
-เจ้าหน้าทีM่IS 

ได้ประชุมเพ่ือหาแนวทางร่วมกับ
อธิการบดี รองอธิการบดี ผอ.ส านัก
วิทยบริการและสารสนเทศ  
อาจารย์ยุติธรรม ตัวแทนสานัก
ประกันคุณภาพการศึกษา และ
เจ้าหน้าที่ MIS เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 
2558 

100 - 

   มาตรการที่ 4 พัฒนา
ระบบสารสนเทศจาก
ข้อมูลพ้ืนฐานหลักแต่ละ
ระบบฯ ให้สามารถ
น าไปใช้ในการตัดสินใจได้
จริง 
4.1 ก าหนดสารสนเทศฯ   
ตามต้องการของผู้บริหาร 
และก าหนดรูปแบบ
สารสนเทศฯ 

 
 
 
 
 
 

ต.ค. 2558 
 
 

 
 
 
 
 
 
อ.ยุติธรรม
เจ้าหน้าที่ MIS 
 

 
 
 
 
 
 
มีการประชุมก าหนดความต้องการ
ของผู้บริหารท าให้ได้ความต้องการ
ใช้ข้อมูลสารสนเทศจากผู้บริหาร 

 
 
 
 
 
 

100 

 
 
 
 
 
 

- 
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( ) ด้านกลยุทธ์และเหตุการณ์ภายนอก () ด้านการปฏิบัติงาน ทรัพยากรและบุคลากร ( ) ด้านการเงิน ( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ( ) ด้านนักศึกษา 
( ) ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์  ( ) ด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัย 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ร้อยละความ
คืบหน้า 

ปัญหา/
อุปสรรค 

   4.2 บันทึกข้อสรุปผลการ
ก าหนดสารสนเทศฯ 
น าเสนอต่อผู้บริหาร 

ทุกเดือน 
 

อ.ยุติธรรม 
เจ้าหน้าที่MIS 

ได้สรุปรายงานผลการพัฒนาระบบ 
ในการประชุม กบ. ตามความ
ต้องการของผู้บริหาร 

100 - 

   4.3 พัฒนาระบบ
สารสนเทศฯตาม
ข้อก าหนด 

ส.ค.2558-
ปัจจุบัน 

อ.ยุติธรรม 
เจ้าหน้าที่MIS 

ด าเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
มคอ.7 online ตามความต้องการ
ของผู้บริหาร เพ่ือใช้ในการติดตาม
คุณสมบัติและผลงานวิจัยของ
อาจารย์ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร ความก้าวหน้าร้อยละ 62.5 
หมายเหตุ: มหาวิทยาลัยได้ยกเลิก
การใช้งานระบบ มคอ.7 online 
เนื่องจาก สกอ. ได้เปิดระบบ CHE 
QA 3D ให้ใช้งานได้แล้ว ดังนั้น
เจ้าหน้าที่จึงหยุดการพัฒนาระบบ
ดังกล่าว และได้ปรับปรุงระบบให้เป็น
ระบบบันทึก SAR ของหน่วยงาน
สนับสนุนแทน 

ยกเลิกการ
ด าเนินการ 

- 
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( ) ด้านกลยุทธ์และเหตุการณ์ภายนอก () ด้านการปฏิบัติงาน ทรัพยากรและบุคลากร ( ) ด้านการเงิน ( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ( ) ด้านนักศึกษา 
( ) ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์  ( ) ด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัย 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ร้อยละความ
คืบหน้า 

ปัญหา/
อุปสรรค 

   4.4 ปรับปรุงระบบ
สารสนเทศฯรายงานผล
การพัฒนาประจ าปี 

พ.ค. 2559 อ.ยุติธรรม
เจ้าหน้าที่MIS 

ปรับปรุงพัฒนาระบบรายงานผล
สารสนเทศแล้ว 6 หน้า ดังนี้  
- รายงานจ านวนบุคลากรแยกตาม
ประเภทบุคลากร 
- รายงานจ านวนบุคลากรแยกตาม
หน่วยงานและสายงาน 
- รายงานจ านวนบุคลากรแยกตาม
วุฒิการศึกษา 
- ปรับปรุงหน้าแสดงรายละเอียด
บุคลากร 
- ระบบบริการข้อมูลบุคลากร
ส าหรับหน่วยงานภายใน 

100 - 
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1.5 ความเสี่ยง   (มาตรการป้องกันความเสี่ยง)  การออกกลางคันของนักศึกษา         
ผู้รับผิดชอบหลัก  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา (หลัก)           

( ) ด้านกลยุทธ์และเหตุการณ์ภายนอก ( ) ด้านการปฏิบัติงาน ทรัพยากรและบุคลากร ( ) ด้านการเงิน ( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ () ด้านนักศึกษา 
( ) ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์  ( ) ด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัย 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ร้อยละความ
คืบหน้า 

ปัญหา/
อุปสรรค 

St1/ การออก
กลางคันของ
นักศึกษา 

 
 

ปัจจัยภายใน 
1. กองพัฒนา
นักศึกษายังไม่มีการ
จัดตั้งศูนย์ให้
ค าปรึกษาแก่
นักศึกษาอย่างเป็น
ทางการ 
ปัจจัยภายนอก 
1. นักศึกษามีผล
การเรียนต่ าในแต่ละ
รายวิชา 
2. นักศึกษามีปัญหา
ชีวิตและปัญหา
ครอบครัวที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อผล

6 
(ปานกลาง) 

มาตรการที่ 1 : มาตรการ
ป้องกัน 
1.1 จัดโครงการสร้าง
ความสัมพันธ์บ้านกับ
มหาวิทยาลัย 

 
 

ปีงบประมาณ 
2559 

 
 
-หัวหน้ากิจกรรม
นักศึกษา 
-หัวหน้างานฝ่าย
สวัสดิการฯ 

 
 
ด าเนินการโครงการฯ โดยมี 
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักศึกษา
เพ่ือดูแลช่วยเหลือนักศึกษา  
และเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดี 
ระหว่างบ้านกับมหาวิทยาลัย 
โดยในปีการศึกษา 2558 
กองพัฒนานักศึกษาได้ออก
เยี่ยมบ้านนักศึกษา ได้แก่ 
น.ส.นิตยา  รังมาตร ศึกษาใน
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ  
คณะมนุษยศาสตร์ฯ ชั้นปีที่ 2 
  และ น.ส.น้ าฝน ไผ่แก้ว 
ศึกษาอยู่โปรแกรมวิชา

 
 

100 

 
 
- 
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( ) ด้านกลยุทธ์และเหตุการณ์ภายนอก ( ) ด้านการปฏิบัติงาน ทรัพยากรและบุคลากร ( ) ด้านการเงิน ( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ () ด้านนักศึกษา 
( ) ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์  ( ) ด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัย 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ร้อยละความ
คืบหน้า 

ปัญหา/
อุปสรรค 

การเรียน ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ 
ชั้นปีที่ 2  
   ในการออกเยี่ยมบ้านครั้งนี้
ท าให้ทราบถึงประวัติและ
ชีวิตความเป็นอยู่ของ
ครอบครัวนักศึกษาที่มีปัญหา 
เช่น พฤติกรรมอันพึง 
 และไม่พึงประสงค์ของ 
 นักศึกษา ฐานะและรายได้
ของครอบครัว และความ
เป็นอยู่ของครอบครัว เพื่อ
น ามาหาแนวทางช่วยเหลือ
นักศึกษาต่อไป 

   1.2 จัดโครงการลดปัญหา
การออกกลางคันของ
นักศึกษา มีกิจกรรมดังนี้ 
   1.2.1 จัดหาทุนสนับสนุน

 
 
 
ปีงบประมาณ 

 
 
 
-หัวหน้ากิจกรรม

 
 
 
กองพัฒนานักศึกษามีการจัด

 
 
 

100 

 
 
 
- 
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( ) ด้านกลยุทธ์และเหตุการณ์ภายนอก ( ) ด้านการปฏิบัติงาน ทรัพยากรและบุคลากร ( ) ด้านการเงิน ( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ () ด้านนักศึกษา 
( ) ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์  ( ) ด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัย 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ร้อยละความ
คืบหน้า 

ปัญหา/
อุปสรรค 

การศึกษา  2559 นักศึกษา 
-หัวหน้างานฝ่าย
สวัสดิการฯ 

ทุนการศึกษาส าหรับ
นักศึกษาจากหน่วยงาน
ภายนอก เช่น ทุนจากมูลนิธิ 
SET ทุนจาก ปตท.สผ. ทุน
จากนายห้างโรงปูน เป็นต้น 
นอกจากนี้ กองพัฒนา
นักศึกษาได้มีการจัดโครงการ
ทุนนักศึกษามีความประพฤติ
ดี มีค่านิยมหลัก ดังนี้ 
1. ทุนจิตอาสาดี 
2. ทุนกตัญญูรู้คุณดี 
3. ทุนหมั่นค้นคว้าเล่าเรียนดี 
4. ทุนรักษาศิลปวัฒนธรรม
ไทยดี 
5. ทุนมีระเบียบวินัยดี 
6. ทุนปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงดี 
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( ) ด้านกลยุทธ์และเหตุการณ์ภายนอก ( ) ด้านการปฏิบัติงาน ทรัพยากรและบุคลากร ( ) ด้านการเงิน ( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ () ด้านนักศึกษา 
( ) ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์  ( ) ด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัย 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ร้อยละความ
คืบหน้า 

ปัญหา/
อุปสรรค 

7. ทุนนักกีฬาท าประโยชน์ดี 
8. ทุนแข่งขัน ประกวดทักษะ
ดี 
โดยให้นักศึกษาทุนละ 3,000 
– 5,000 บาท ซึ่งจะมีการ
มอบทุนในวันที่มีการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย เช่น วันไหว้ครู 
เป็นต้น 

     1.2.2 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียน
มีรายได้ระหว่างเรียน 

ปีงบประมาณ 
2559 

-หัวหน้ากิจกรรม
นักศึกษา 
-หัวหน้างานฝ่าย
สวัสดิการฯ 

กองพัฒนานักศึกษามีการจัด
โครงการจ้างนักศึกษาท างาน
ระหว่างเรียนและปิดภาค
เรียน โดยมีการรับสมัคร
นักศึกษาไม่เกินภาคเรียนละ 
10 คน และช่วงปิดภาคเรียน 
ไม่เกิน 10 คน โดยได้รับ
ค่าจ้างเป็นรายชั่วโมง ชั่วโมง

100 ยังไม่มี
นักศึกษาเข้า
มาสมัครเข้า
ร่วมโครงการ 
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( ) ด้านกลยุทธ์และเหตุการณ์ภายนอก ( ) ด้านการปฏิบัติงาน ทรัพยากรและบุคลากร ( ) ด้านการเงิน ( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ () ด้านนักศึกษา 
( ) ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์  ( ) ด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัย 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ร้อยละความ
คืบหน้า 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ละ 40 บาท และนักศึกษา
ต้องมีตารางเรียนว่าง
ติดต่อกันอย่างน้อย 4 ชั่วโมง
ต่อวัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



134 
 

1.6 ความเสี่ยง   (มาตรการป้องกันความเสี่ยง)  เรื่องชู้สาวของนักศึกษา          
ผู้รับผิดชอบหลัก  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา (หลัก)           

( ) ด้านกลยุทธ์และเหตุการณ์ภายนอก ( ) ด้านการปฏิบัติงาน ทรัพยากรและบุคลากร ( ) ด้านการเงิน ( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ () ด้านนักศึกษา 
( ) ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์  ( ) ด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัย 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ร้อยละความ
คืบหน้า 

ปัญหา/
อุปสรรค 

St2/ เรื่องชู้สาว
ของนักศึกษา 

ปัจจัยภายใน 
1. กองพัฒนา
นักศึกษายังไม่มีการ
จัดตั้งศูนย์ให้
ค าปรึกษาแก่
นักศึกษาอย่างเป็น
ทางการ 
ปัจจัยภายนอก 
1. นักศึกษาขาด
ทักษะการใช้ชีวิตที่
ถูกต้อง 

4 
(ปานกลาง) 

มาตรการที่ 1 : มาตรการ
ป้องกัน 
1.1 จัดโครงการส่งเสริม
วัฒนธรรม คุณธรรม 
จริยธรรมที่ดีงามของไทย 

 
 

27 ก.พ. 
2559 

 

 
 
-หัวหน้ากิจกรรม
นักศึกษา 
-หัวหน้างานฝ่าย
สวัสดิการฯ 

 
 
กองพัฒนานักศึกษาได้มีการ
จัดโครงการส่งเสริม
วัฒนธรรม คุณธรรม 
จริยธรรมที่ดีงามของไทย 
เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2559 ณ 
หอประชุมทีปัง-กรรัศมีโชติ 
ชั้น 2 ห้องลีลาวดี ซึ่งมี
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 – ชั้นปีที่ 
3 เข้าร่วมทั้งสิ้น 380 คน 

 
 

100 

 
 
- 

   1.2 จัดโครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษา
กับนักศึกษา 

13 ม.ค. 
2559 

-หัวหน้ากิจกรรม
นักศึกษา 
-หัวหน้างานฝ่าย
สวัสดิการฯ 

กองพัฒนานักศึกษามีการจัด
โครงการรณรงค์ต่อต้านโรค
เอดส์ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 
1 ในวันที่ 13 ม.ค. 2559 ณ 

100 - 
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( ) ด้านกลยุทธ์และเหตุการณ์ภายนอก ( ) ด้านการปฏิบัติงาน ทรัพยากรและบุคลากร ( ) ด้านการเงิน ( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ () ด้านนักศึกษา 
( ) ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์  ( ) ด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัย 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ร้อยละความ
คืบหน้า 

ปัญหา/
อุปสรรค 

หอประชุมทีปังกรฯ ชั้น 3 
เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับการมี
เพศสัมพันธ์ การป้องกัน 
ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ การ
ป้องกันโรคและการแก้ปัญหา 
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1.7 ความเสี่ยง    (มาตรการความเสี่ยง)  การตั้งครรภ์ของนักศึกษาของนักศึกษา       
ผู้รับผิดชอบหลัก  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา (หลัก)          

( ) ด้านกลยุทธ์และเหตุการณ์ภายนอก ( ) ด้านการปฏิบัติงาน ทรัพยากรและบุคลากร ( ) ด้านการเงิน ( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ () ด้านนักศึกษา 
( ) ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์  ( ) ด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัย 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ร้อยละความ
คืบหน้า 

ปัญหา/
อุปสรรค 

St3/ การ
ตั้งครรภ์ของ
นักศึกษา 

 
 

ปัจจัยภายใน 
1. กองพัฒนา
นักศึกษายังไม่มีการ
จัดตั้งศูนย์ให้
ค าปรึกษาแก่
นักศึกษาอย่างเป็น
ทางการ 
ปัจจัยภายนอก 
1. นักศึกษาขาด
ทักษะการใช้ชีวิตที่
ถูกต้อง 
2. นักศึกษาไม่มีการ
ป้องกันจากการมี
เพศสัมพันธ์ 

4 
(ปานกลาง) 

มาตรการที่ 1 : มาตรการ
ป้องกัน 
1.1 จัดโครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการมี
เพศสัมพันธ์ การป้องกัน
และผลกระทบของการ
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 

 
 

20 ม.ค. 
2559 

 
 
 
 

 
 
-หัวหน้ากิจกรรม
นักศึกษา 
-หัวหน้างานฝ่าย
สวัสดิการฯ 

 
 
กองพัฒนานักศึกษามีการจัด
โครงการรณรงค์ต่อต้านโรค
เอดส์ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 
2 ในวันที่ 20 ม.ค. 2559 ณ 
หอประชุมทีปังกรฯ ชั้น 3 
เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับการมี
เพศสัมพันธ์ การป้องกัน 
ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ การ
ป้องกันโรคและการ
แก้ปัญหา 
 

 
 

100 

 
 
- 
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( ) ด้านกลยุทธ์และเหตุการณ์ภายนอก ( ) ด้านการปฏิบัติงาน ทรัพยากรและบุคลากร ( ) ด้านการเงิน ( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ () ด้านนักศึกษา 
( ) ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์  ( ) ด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัย 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ร้อยละความ
คืบหน้า 

ปัญหา/
อุปสรรค 

   1.2 การประชาสัมพันธ์
ข้อมูลเพ่ือให้เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายทุกรูปแบบ 
เช่น การเดินรณรงค์ให้
ความรู้ การแจกแผ่นพับใน
มหาวิทยาลัย 

ปีงบประมาณ 
2559 

-หัวหน้ากิจกรรม
นักศึกษา 
-หัวหน้างานฝ่าย
สวัสดิการฯ 

กองพัฒนานักศึกษามีการจัด
นิทรรศการให้ความรู้
เกี่ยวกับเพศศึกษา การตอบ
ปัญหาเรื่องเพศ รวมถึงการ
แจกแผ่นพับ โดยได้รับความ
ร่วมมือจากโรงพยาบาล
ก าแพงเพชร 

100 - 
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การประเมินระดับความเสี่ยงภายหลังการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 
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แบบสรุปผลการประเมินความเสี่ยงภายหลังการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 
 

ประเภทความเสี่ยง/ 
ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง การเปลี่ยนแปลง
ระดับความเสี่ยง 

สรุปความเสี่ยง แนวทาง/มาตรการด าเนินงาน 
ในปีถัดไป ก่อนการประเมิน หลังการประเมิน ควบคุมได้ ควบคุมไม่ได้ 

C1/หลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยไม่ผ่านการ
รับรองตามเกณฑ์มาตรฐาน 

4 
(L2.4) 

5 
(C9) 

20 
(สูงมาก) 

2 
(L2.4) 

4 
(C9) 

8  
(ปานกลาง) 

ลดลง 
  - ผลของการควบคุมความเสี่ยง พบว่า ปีการศึกษา 2558 

ทุกหลักสูตร (54 หลักสูตร) ผ่านเกณฑ์ก ากับมาตรฐานใน
องค์ประกอบท่ี 1 
- แนวทางด าเนินงานในปีถัดไป คือ ก ากับ ควบคุม
หลักสตูรให้มดี าเนินการเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน
หลักสตูรเป็นประจ าทุกปี 

S1/ กลยุทธ์ที่ส่งผลต่อ
วิสัยทัศน์สู่อาเซียนของ
มหาวิทยาลัยมีแนวโน้มไม่
บรรลุเป้าหมาย 

4  
(L2.4) 

5 
(C11) 

20 
(สูงมาก) 

3 

(L2.4) 

4 

(C11) 

12 

(สูง) 

ลดลง 
  - ผลของการควบคุมความเสี่ยง พบว่า ตัวช้ีวัดแผนกล

ยุทธ์ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับอาเซียน 3 ตัวช้ีวัด มีผล
ด าเนินงานดังน้ี 
   1) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะและ
การสื่อสารภาษาต่างประเทศ พบว่า มีบุคลากรไปพัฒนา
ทักษะ 94 คน คิดเป็นร้อยละ 21.51 
   2) ร้อยละของบุคลากรที่มีทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ พบว่า มีบุคลากรทีม่ีทักษะ 26 คน คิดเป็น
ร้อยละ 5.95 
   3) ร้อยละของบุคลากรที่พัฒนาหรือแลกเปลี่ยนกับ
มหาวิทยาลยัในกลุ่มประเทศอาเซยีน (+3) พบว่า มี
บุคลากรไปแลกเปลีย่นฯ 60 คน คิดเป็นร้อยละ 13.73 
- แนวทางด าเนินงานในปีถัดไป คือ การส่งเสริมการ

แบบ RM-5 
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ประเภทความเสี่ยง/ 
ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง การเปลี่ยนแปลง
ระดับความเสี่ยง 

สรุปความเสี่ยง แนวทาง/มาตรการด าเนินงาน 
ในปีถัดไป ก่อนการประเมิน หลังการประเมิน ควบคุมได้ ควบคุมไม่ได้ 

พัฒนาอาจารย์/บคุลากร/นักศึกษาด้านอาเซียน ให้มีการ
ควบคุมติดตามให้การด าเนินกิจกรรมความร่วมมือระดับ
คณะเกดิประสิทธิภาพมากขึ้น 

M1/ ความเข้าใจที่
คลาดเคลื่อนในการ
ด าเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

3 
(L2.4) 

2 
(C9) 

6 
(ปานกลาง) 

1 
(L2.4) 

2 
(C9) 

2 
(ต่ า) 

ลดลง 
  - ผลของการควบคุมความเสี่ยง พบว่า ปัจจัยเสีย่งท้ัง 3 

ข้อ มีกิจกรรมที่ใช้ด าเนินการเพื่อควบคุมความเสี่ยงอย่าง
ครอบคลมุทั้ง 3 ปัจจัยเสี่ยง 
- แนวทางด าเนินงานในปีถัดไป คือ มีมาตรการให้ทุก
หลักสตูรด าเนินงานตามกรอบ TQF รวมทั้งสนับสนุนให้
หลักสตูรบันทึกข้อมลู มคอ. ผ่านระบบสารสนเทศ เป็น
ประจ าทุกป ี

O1/ สารสนเทศ MIS ไม่
ตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริหารเพ่ือใช้ในการ
บริหารและการตัดสินใจ 

2 
(L2.4) 

3 
(C7.1) 

6 
(ปานกลาง) 

1 
(L2.4) 

2 
(C7.1) 

2 
(ต่ า) 

ลดลง   - ผลของการควบคุมความเสี่ยง พบว่า ปีงบประมาณ 
2559 ผู้บริหารมีความพึงพอใจต่อการใช้ระบบ MIS เพื่อ
การบริหารและตัดสินใจโดยเฉลี่ย เท่ากับ 4.21 ระดับ
มาก ซึ่งมีผลประเมินมากกว่าปีงบประมาณ 2558 ท่ีมี
ความพึงพอใจเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 
- แนวทางด าเนินงานในปีถัดไป คือ ควบคุม ก ากับ
ติดตามให้บุคลากรเข้าใจถึงความต้องการของผู้บริหาร 
และรายงานข้อมูลสารสนเทศได้ตรงตามความต้องการ 

St1/ การออกกลางคันของ
นักศึกษา 

2 
(L2.4) 

3 
(C11) 

6 
(ปานกลาง) 

2 
(L2.4) 

2 
 (C11) 

4 
ปานกลาง 

ลดลง   
 

- ผลของการควบคุมความเสี่ยง พบว่า มี 23 หลักสูตร 
ที่มีอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในปีการศึกษา 2558 
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ประเภทความเสี่ยง/ 
ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง การเปลี่ยนแปลง
ระดับความเสี่ยง 

สรุปความเสี่ยง แนวทาง/มาตรการด าเนินงาน 
ในปีถัดไป ก่อนการประเมิน หลังการประเมิน ควบคุมได้ ควบคุมไม่ได้ 

มากขึ้นกว่าปีการศึกษา 2557 
- แนวทางที่จะด าเนินการต่อไป ดงันี้ 
   1) จัดท าระบบอาจารย์ที่ปรึกษาผ่านออนไลน ์
   2) ปฐมนิเทศให้นักศึกษารู้จักวิธีการเรียนใน
ระดับอุดมศึกษา 
   3) จัดโครงการต่าง ๆ เพือ่ช่วยเหลือนักศึกษาท่ีมีผล
การเรยีนต่ าอย่างต่อเนื่องทุกป ี
   4) จัดท าระบบข้อมูลนักศึกษาท่ีออกกลางคัน 
(ท างานร่วมกับส านักส่งเสริมวิชาการฯ) 

St2/ เรื่องชู้สาวของ
นักศึกษา 

1 
(L2.4) 

4 
(C7.5) 

4 
(ปานกลาง) 

1 
(L2.4) 

3 
(C7.5) 

3 
น้อย 

ลดลง   
 

- ผลของการควบคุมความเสี่ยง พบว่า ปัจจัยเสีย่งของ
ความเสีย่งเรื่องนี้มี 2 ข้อ แต่มีกิจกรรมควบคมุเพียงแค่
ปัจจัย 1 ข้อเท่าน้ัน คือ (ปัจจัยภายนอก) นักศึกษาขาด
ทักษะการใช้ชีวิตที่ถูกต้อง ที่มีกิจกรรมควบคมุโดยจัด
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม คณุธรรม จริยธรรมท่ีดีงาม
ของไทย และจัดโครงการอบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกับ
เพศศึกษาและความรูเ้กี่ยวกับโรคเอดส์ให้กับนักศึกษา 
ท าให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดมิเพียงเล็กน้อย 
- แนวทางที่จะด าเนินการต่อไป ดงันี้ 
   1) จัดกิจกรรมโครงการต่างๆ เพื่อส่งเสรมิวัฒนธรรม 
คุณธรรม จรยิธรรมที่ดีงามอย่างตอ่เนื่องทุกป ี
   2) จัดท าระบบอาจารย์ที่ปรึกษาผ่านออนไลน์ 
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ประเภทความเสี่ยง/ 
ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง การเปลี่ยนแปลง
ระดับความเสี่ยง 

สรุปความเสี่ยง แนวทาง/มาตรการด าเนินงาน 
ในปีถัดไป ก่อนการประเมิน หลังการประเมิน ควบคุมได้ ควบคุมไม่ได้ 

เพื่อให้ค าปรึกษาท้ังเรื่องการใช้ชีวิตและการเรียน 

St3/ การตั้งครรภ์ของ
นักศึกษา 

1 
(L2.4) 

4 
(C7.5) 

4 
(ปานกลาง) 

1 
(L2.4) 

3 
(C7.5) 

3 
น้อย 

ลดลง   
 

- ผลของการควบคุมความเสี่ยง พบว่า ปัจจัยเสีย่งของ
ความเสีย่งเรื่องนี้มี 3 ข้อ แต่มีกิจกรรมควบคมุเพียงแค่
ปัจจัย 2 ข้อเท่าน้ัน คือ 1) (ปัจจัยภายนอก) นักศึกษา
ขาดทักษะการใช้ชีวิตที่ถูกต้อง และ 2) (ปัจจัย
ภายนอก) นักศึกษาไมม่ีการป้องกนัจากการมี
เพศสัมพันธ์ ที่มีกิจกรรมควบคมุโดยจัดโครงการอบรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษาและความรู้เกี่ยวกับโรค
เอดส์ใหก้ับนักศึกษา และจัดนิทรรศการให้ความรู้
เกี่ยวกับเพศศึกษา การตอบปัญหาเรื่องเพศ รวมถึงการ
แจกแผ่นผับ โดยได้รบัความร่วมมอืจากโรงพยาบาล
ก าแพงเพชร ท าให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิมเพยีง
เล็กน้อย 
- แนวทางที่จะด าเนินการต่อไป ดงันี้ 
   1) จัดกิจกรรมเสริมให้ความรูเ้รือ่งเพศและเอดส์ 
หรือรณรงค์ให้ความรู้ป้องกันการมีเพศสมัพันธ์อย่าง
ปลอดภัยอย่างต่อเนื่องทุกป ี
   2) จัดท าระบบอาจารย์ที่ปรึกษาผ่านออนไลน์ 
เพื่อให้ค าปรึกษาท้ังเรื่องการใช้ชีวิตและการเรียน 
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