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แบบก าหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
หน่วยงาน ส ำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำ   ปีงบประมาณ 2559  

ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม 
ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

04, พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ
ก้ำวไกลสู่อำเซียน 

โครงกำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสตูร  
ประจ ำปีกำรศึกษำ  2558 

1. เพื่อให้หลักสูตร มีกำรประเมินตนเอง 
และรับกำรตรวจประเมินคณุภำพภำยใน
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. เพื่อให้หลักสูตรน ำผลกำรประเมินไป
พัฒนำปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

เชิงปริมำณ 
1. จ ำนวนเล่มรำยงำนกำรประเมนิตนเอง ประจ ำปี
กำรศึกษำ  ระดับหลักสูตร 
2. จ ำนวนรำยงำนผลกำรประกันคณุภำพกำรศึกษำ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ  ระดับหลักสูตร 
เชิงคุณภำพ 
1. ผลกำรประเมินภำยในระดบัหลกัสูตรอยู่ในระดับดี 
เชิงเวลำ 
1. บันทึกรำยงำนกำรประเมินตนเอง กำรเชื่อมโยง
เอกสำร และรำยงำนผลกำรประกนัคุณภำพ
กำรศึกษำผ่ำนระบบ Che Qa  online ส่งให้กับสกอ.
ภำยใน พฤศจิกำยนของทุก ๆ ปี 

 
54 (เล่ม) 
 

54 (เล่ม) 
 
 

3 (ค่ำเฉลี่ย) 
 

4 (ไตรมำส) 

04, พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ
ก้ำวไกลสู่อำเซียน 

โครงกำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำภำยในประจ ำปี
กำรศึกษำ  2558 

1. เพื่อให้คณะ ส ำนัก สถำบัน และ
มหำวิทยำลยั มีกำรประเมินตนเอง และ
รับกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยในโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. เพื่อให้หน่วยงำนน ำผลกำรประเมินไป
พัฒนำปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

เชิงปริมำณ 
1. จ ำนวนเล่มรำยงำนกำรประเมนิตนเอง ประจ ำปี
กำรศึกษำ  2558  ดังนี ้
1.1 ระดับคณะ 
1.2 ระดับส ำนัก 
1.3 ระดับมหำวิทยำลัย 
2. จ ำนวนรำยงำนผลกำรประกันคณุภำพกำรศึกษำ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ  2558  ดังนี ้

 
 
 
6 (เลม่) 
8 (เลม่) 
1 (เลม่) 
 
 

แบบ RM-1 
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ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม 
ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

2.1 ระดับคณะ 
2.2 ระดับส ำนัก 
2.3 ระดับมหำวิทยำลัย 
เชิงคุณภำพ 
1. ผลกำรประเมินภำยในระดบัคณะอยู่ในระดับดี 
2. ผลกำรประเมินภำยในระดบัส ำนักอยู่ในระดับด ี
3. ผลกำรประเมินภำยในระดบัมหำวิทยำลัยอยู่ใน
ระดับด ี
เชิงเวลำ 
1. บันทึกรำยงำนกำรประเมินตนเอง กำรเชื่อมโยง
เอกสำร และรำยงำนผลกำรประกนัคุณภำพ
กำรศึกษำผ่ำนระบบ Che Qa  online ส่งให้กับสกอ.
ภำยใน พฤศจิกำยนของทุก ๆ ปี 

6 (เลม่) 
8 (เลม่) 
1 (เลม่) 
 
3.51-4.50 
3.51-4.50 
3.51-4.50 
 
 
ระดับคณะ (ก.ย.) 
ระดับมหำวิทยำลัย (พ.ย.) 

04, พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ
ก้ำวไกลสู่อำเซียน 

โครงกำรฝึกอบรมผู้ประเมิน
คุณภำพภำยในระดับหลักสตูร 

1.  เพื่อให้บุคลำกรได้มีควำมรู้  ควำม
เข้ำใจในกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑก์ำร
ประกันคณุภำพระดับหลักสตูร 
2. เพื่อให้บุคลำกรมีแนวปฏิบัติในกำร
ประเมินคุณภำพภำยในและกำรเตรียม
ควำมพร้อมในกำรรับกำรตรวจประเมิน
ภำยในระดับหลักสูตร 

เชิงปริมำณ 
1. บุคลำกรได้ฝึกปฏิบัตเิป็นผู้ประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตร 
2. ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมเป็นผู้ประเมิน ฯ  เข้ำร่วม
อบรมครบจ ำนวนและเต็มเวลำที่ก ำหนด 
เชิงคุณภำพ 
1.  มีบุคลำกรที่มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรเป็นผูป้ระเมิน
และผูร้ับกำรประเมินภำยในระดับหลักสตูร 
2. บุคลำกรผำ่นเกณฑ์กำรฝึกเป็นผู้ประเมินภำยใน
ระดับหลักสตูร 
เชิงเวลำ 

 
65 (คน) 
 
65 (คน) 
 
 
65 (คน) 
 
80 (ร้อยละ) 
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ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม 
ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

1. บุคลำกรเข้ำร่วมกิจกรรมตำมเวลำที่ก ำหนด จ ำนวน 3 วัน ภำคบรรยำย
และอภิปรำย 5 ช่ัวโมง และฝึก
ปฏิบัติ ภำคกำรปฏิบตัิ 18 
ช่ัวโมง รวม 23 ช่ัวโมง 

04, พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ
ก้ำวไกลสู่อำเซียน 

โครงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับกำรประกันคณุภำพ
กำรศึกษำภำยในระดับหน่วยงำน 

1. เพื่อให้หลักสูตรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบกำรณ์ของกำรเป็นกรรมกำรตรวจ
ประเมินภำยในระดับหลักสูตร
มหำวิทยำลยั 
2.  เพื่อให้หลักสูตรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
กำรเขียน SAR  ในปีท่ีผ่ำนมำเพื่อกำร
พัฒนำและปรับปรุง 
3. เพื่อให้หลักสูตรได้แนวทำงกำร
ปฏิบัติงำนในเรื่อง  วิธีกำรดูแลนักศึกษำ  
กำรจัดกิจกรรมทีส่ ำคัญและครบคลุม  
วิธีกำรประเมินกระบวนกำร ตลอดจนกำร
แสดงผลลัพธ์ของกำรด ำเนินงำนตำม
เกณฑ์มำตรฐำน 

เชิงปริมำณ 
1. จ ำนวนครั้งของกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
2. มีแนวปฏิบัติที่ดีในกำรปฏิบัติงำนในระดับหลักสตูร  
และคณะ 
3. จ ำนวนบุคลำกรที่เข้ำร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้
เชิงคุณภำพ 
1. บุคลำกรมีควำมพึงพอใจในกำรแลกเปลีย่นเรยีนรู้ 
2. วิธีกำรปฏิบัติปฏิบตัิงำนเพื่อพฒันำงำน 

 
4 (ครั้ง) 
1 (เรื่อง) 
 
70 (คน) 
 
 
80 (เปอร์เซนต์) 
4 (เรื่องเป็นอย่ำงน้อย) 

04, พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ
ก้ำวไกลสู่อำเซียน 

โครงกำรกำรจัดกำรคณุภำพสู่
สำกล 

1. เพื่อส่งเสรมิให้เกิดควำมเข้ำใจและปรับ
ใช้เกณฑ์คุณภำพระดับสำกลมำปรบัใช้
หน่วยงำนต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร 

เชิงปริมำณ 
1. จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเกี่ยวกับ
เกณฑ์ EdPEx 
เชิงคุณภำพ 
1. ร้อยละของผู้เข้ำรับกำรอบรมฯ มีควำมรู้เพิม่ขึ้น 

 
ร้อยละ 90  
(ของรำยชื่อผู้เข้ำ) 
 
ร้อยละ 80  
(ของผู้เข้ำร่วม) 

04, พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ โครงกำรจดัท ำแผนกลยุทธ์และ 1. เพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์ของส ำนัก เชิงปริมำณ  



5 
 

ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม 
ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

ก้ำวไกลสู่อำเซียน แผนปฏิบัตริำชกำรประจ ำป ี ประกันคณุภำพกำรศึกษำ 
2. เพื่อจัดท ำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
รำชกำรประจ ำปีของส ำนักประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ 

1. จ ำนวนแผนกลยุทธ์ 
2. จ ำนวนแผนปฏิบัตริำชกำรประจ ำปี 

1 (แผน) 
1 (แผน) 

04, พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ
ก้ำวไกลสู่อำเซียน 

โครงกำรวิจัยสถำบันด้ำนกำร
ประกันคณุภำพกำรศึกษำและกำร
บริหำรควำมเสี่ยง 

1. เพื่อผลิตงำนวิจัย หรือนวัตกรรมด้ำน
กำรประกันคณุภำพกำรศึกษำ 
2. เพื่อกำรด ำเนินงำนบรหิำรควำมเสี่ยง
อย่ำงถ้วนท่ัวท้ังองค์กร 

เชิงปริมำณ 
1. จ ำนวนงำนวิจัย หรือนวัตกรรมด้ำนประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ 
2. แผนบริหำรควำมเสี่ยงระดับมหำวิทยำลัย 
เชิงเวลำ 
1 ส.ค. 2558 – 31 ก.ค. 2559 

 
1 (ช้ิน/เรื่อง) 
 
1 (มำกว่ำหรือเท่ำกับ) 
 
12 (เดือน, ปีกำรศึกษำ 2558) 

04, พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ
ก้ำวไกลสู่อำเซียน 

โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ
เพื่อกำรประกันคณุภำพกำรศึกษำ 

1. เพื่อจัดระบบสำรสนเทศและฐำนข้อมูล
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับกำรด ำเนินงำนกำร
ประกันคณุภำพกำรศึกษำ 
2. เพื่อสนับสนุนกำรท ำงำนของเจำ้หน้ำท่ี
บันทึกและจัดเก็บข้อมูลของแตล่ะ
หน่วยงำน 
   3. เพื่อจัดเก็บระบบฐำนข้อมลูดำ้น
ตำ่งๆ ให้มีควำมเชื่อมโยงและมีควำมเป็น
ปัจจุบัน 

เชิงปริมำณ 
1. ร้อยละของบุคลำกรที่เข้ำรับกำรอบรมกำรใช้งำน
ฐำนข้อมูล 
2. ระดับควำมพึงพอใจเฉลีย่ของผูใ้ช้ฐำนข้อมูล 

 
80 (ร้อยละ) 
 
4 (มำกกว่ำหรือเท่ำกับ) 

01, สรำ้งควำมเข้มแข็งของ
บุคลำกรและกำรวิจัย 

โครงกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำร
ประกันคณุภำพกำรศึกษำ 

1. เพื่อจัดส่งบุคลำกรของส ำนักฯและ
บุคลำกรด้ำนกำรประกันคณุภำพ
กำรศึกษำของหน่วยงำน เข้ำอบรม
เกี่ยวกับงำนประกันคณุภำพกำรศกึษำ 
2. เพื่อจัดส่งผู้บริหำรของส ำนักฯ เข้ำ

เชิงปริมำณ 
1. จ ำนวนกำรอบรมดำ้นประกันคณุภำพที่บุคลำกร
และผูบ้ริหำรเข้ำร่วม 
2. จ ำนวนกำรอบรมดำ้นธรรมำภบิำลและกำรพัฒนำ
ภำวะผู้น ำท่ีผู้บรหิำรเข้ำร่วม 

 
9 (ครั้ง) 
 
1 (ครั้ง) 
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ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม 
ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

อบรมเกี่ยวกับธรรมำภิบำลและกำรพัฒนำ
ภำวะผู้น ำของผูบ้ริหำร 
3. เพื่อศึกษำดูงำนใช้ในกำรพัฒนำ
ฐำนควำมรู้ดำ้นกำรประกันคณุภำพ
กำรศึกษำของบุคลำกร 

เชิงคุณภำพ 
1. รำยงำนผลกำรเข้ำรับกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำร
ประกันคณุภำพกำรศึกษำ ตรงกับภำระงำนท่ี
รับผิดชอบตำมโครงกำรสร้ำงของส ำนัก 

 
1 (เรื่อง/คน) 

04, พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ
ก้ำวไกลสู่อำเซียน 

โครงกำรบริหำรงำนประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ 

1. เพื่อจัดหำวัสด ุอุปกรณ ์และเพือ่กำร
ด ำเนินกิจกรรมที่เร่งด่วนหรือกิจกรรม
เพิ่มเตมิเชิงกลยุทธ์ที่ไมไ่ด้จดัตั้ง
งบประมำณเป็นโครงกำร/กิจกรรมรองรับ
ไว ้

เชิงปริมำณ 
1. มีวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในงำนประกันคุณภำพ
กำรศึกษำท่ีเพียงพอต่อกำรด ำเนินงำน 

100 (ร้อยละ) 

03, เร่งรดักำรสร้ำง
ภำพลักษณ ์

โครงกำรนิทรรศกำรรำชภฏั
ก ำแพงเพชรวิชำกำร ส ำนัก
ประกันคณุภำพกำรศึกษำ 

1.เพื่อจัดซุ้มวิชำกำรของส ำนักประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ 

เชิงปริมำณ 
1. ซุ้มผลงำนดำ้นกำรประกันคณุภำพกำรศึกษำ 

 
1 (ซุ้ม) 

02, พัฒนำเครือข่ำยทำง
วิชำกำร 

โครงกำรกำรจัดกำรควำมรู้ด้ำน
กำรประกันคณุภำพกำรศึกษำแก่
บุคลำกร กำรน ำเสนอนวัตกรรม
หรือแนวปฏิบัติทีด่ีของหน่วยงำน
และสถำบันเครือข่ำย 

1. เพื่อให้เกิดกำรแลกเปลีย่นเรยีนรู้
ระหว่ำงหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย 
2. เพื่อให้เกิดกำรแลกเปลีย่นเรยีนรู้ของ
หน่วยงำนระหว่ำงมหำวิทยำลัย 
3. เกิดบทเรียนควำมรู ้

เชิงปริมำณ 
1. มีกำรจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
2. บุคลำกรมีควำมพึงพอใจในกำรแลกเปลีย่นเรยีนรู้ 
เชิงคุณภำพ 
1. บทเรียนควำมรู้ของหน่วยงำนสำยสนับสนุนและ
หลักสตูร 
2. บทเรียนควำมรู้ของหน่วยงำนภำยนอก 

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

02, พัฒนำเครือข่ำยทำง
วิชำกำร 

โครงกำร 1 ช่วย 9 1. ได้ร่วมด ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำโรงเรียนในเครือข่ำย “1 ช่วย 
9” 

เชิงปริมำณ 
1. ทุกโรงเรียนที่จัดท ำแผนกำรด ำเนินกิจกรรมร่วมกัน
มีกำรด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำคณุภำพกำรศึกษำ

 
80 (ร้อยละ) 
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ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม 
ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 
02, พัฒนำเครือข่ำยทำง
วิชำกำร 

โครงกำร 1 ช่วย 9 (ติวเข้มเพื่อ
เพิ่มผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน) 

1. ได้ร่วมด ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำโรงเรียนในเครือข่ำย “1 ช่วย 
9” 

เชิงปริมำณ 
1. ทุกโรงเรียนที่จัดท ำแผนกำรด ำเนินกิจกรรมร่วมกัน
มีกำรด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำคณุภำพกำรศึกษำ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 
เชิงคุณภำพ 
1. ล ำดับคะแนนกำรสอบ O-Net ของเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำท่ีสังกัดอยูม่ีกำรพัฒนำขึน้ 

 
80 (ร้อยละ) 
 
 
 
4 โรงเรียน                         
(ที่เข้ำร่วมกิจกรรม) 

02, พัฒนำเครือข่ำยทำง
วิชำกำร 

โครงกำรพัฒนำคณุภำพชีวิตที่ดี
ของผู้สูงวัย 

1. เพื่อให้ควำมรู้ในกำรสร้ำงสรรคง์ำน
อดิเรกเพื่อเกดิรำยไดห้รือใช้ในครวัเรือน 
และชุมชนแก่ผูสู้งอำย ุ

เชิงปริมำณ 
1. จ ำนวนกิจกรรมสร้ำงสรรค์งำนอดิเรกส ำรับ
ผู้สูงอำย ุ
2. ควำมพึงพอใจของผู้สูงอำยุท่ีเข้ำร่วมกิจกรรม 

 
2 (กิจกรรม) 
 
90 (มำกกว่ำร้อยละ) 

 
 

ชื่อผู้รายงาน................................................................ 
        (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อรอนงค์ แจ่มผล) 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักประกันคุณภำพำกำรศึกษำ 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยง (แบบ RM-2/ แบบ RM2-1) 



 

แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
หน่วยงาน ส ำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำ   ปีงบประมาณ 2559  

งานหลัก 
ของฝ่าย 

 
 

(1) 

วัตถุประสงค์ (เพ่ือ)/
เป้าหมาย 

 
 

(2) 

ผู้รับผิดชอบ
จัดท าแผน 
 
 

(3) 

สถานะ 
ปัจจุบนั 

 
 

(4) 

Risk 
ID 
 
 

(5) 

ความเสี่ยง 
 
 
 

(6) 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

 
 

(7) 

ปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบ โอกาส
ที่จะเกิด 

(L) 
 

(10) 

ผล 
กระทบ 
(C) 

 
(11) 

ระดับความ
เสี่ยง 

 
 

(12) 

ภาย 
นอก 

ภาย 
ใน 

ทาง 
ตรง 

ทาง 
อ้อม 

(8) (9) 

โครงการที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย (Project : P)           

P1. โครงกำรประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน
ประจ ำปีกำรศึกษำ  
2558 

1. เพื่อให้คณะ ส ำนัก สถำบัน 
และมหำวิทยำลัย มีกำร
ประเมินตนเอง และรับกำร
ตรวจประเมินคุณภำพภำยใน
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. เพื่อให้หน่วยงำนน ำผลกำร
ประเมินไปพัฒนำปรับปรุง
กระบวนกำรท ำงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

น.ส.ชรินรัตน์  P1O1 คะแนนผลกำร
ประเมินไม่เป็นไป
ตำมเป้ำหมำยที่
ก ำหนด 

O ศักยภำพของอ.
ประจ ำหลกัสูตร
ซ่ึงจะส่งผลต่อ
กำรประเมิน
ระดับคณะ และ
ระดับม. 

 คะแนน
ประเมินระดับ
คณะ และ
ระดับม. ไม่
เป็นไปตำมที่
ตั้งเป้ำหมำย 

 4(L1) 2(C10) 8(ปำนกลำง) 

P2. โครงกำรฝึกอบรมผู้
ประเมินคุณภำพภำยใน
ระดับหลักสตูร 

1.  เพื่อให้บุคลำกรได้มีควำมรู้  
ควำมเข้ำใจในกำรด ำเนินงำน
ตำมเกณฑ์กำรประกันคุณภำพ
ระดับหลักสูตร 
2. เพื่อให้บุคลำกรมีแนว
ปฏิบัติในกำรประเมินคุณภำพ
ภำยในและกำรเตรียมควำม
พร้อมในกำรรับกำรตรวจ
ประเมินภำยในระดับหลักสูตร 

น.ส.ชรินรัตน์  P2O2 ควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ที่คลำดเคลื่อน
ของผู้รับกำร
อบรมเกณฑ์
ประกันคุณภำพ
ภำยในจำก สกอ. 

O ประสบกำรณ์
ในกำรตรวจ
ประเมินระดับ
หลักสูตของ
ผูร้ับกำรอบรมมี
น้อย 

 ไม่สำมำรถขึ้น
บัญชีเป็น
ผู้ตรวจ
ประเมินของ 
สกอ. ได้ 

 3(L1) 4(C5) 12(สูง) 

P3. โครงกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรูเ้กี่ยวกับกำร
ประกันคณุภำพ

1. เพื่อให้หลักสูตรได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบกำรณ์ของกำรเป็น
กรรมกำรตรวจประเมิน
ภำยในระดับหลักสูตร

น.ส.ชรินรัตน์  P3O3 กำรน ำควำมรู้ที่ได้
จำกกำรจัดกำร
ควำมรู้น ำไปใช้
งำนได้จริงมีน้อย 

O  1.บุคลำกรของ
ส ำนักไม่
สำมำรถสืบค้น
หรือกำรเจำะ

มหำวิทยำลัย
ไม่ได้องค์
ควำมรู้ที่
สำมำรถ

 4(L2.1) 3(C11) 12(สูง) 

แบบ RM-2 
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งานหลัก 
ของฝ่าย 

 
 

(1) 

วัตถุประสงค์ (เพ่ือ)/
เป้าหมาย 

 
 

(2) 

ผู้รับผิดชอบ
จัดท าแผน 
 
 

(3) 

สถานะ 
ปัจจุบนั 

 
 

(4) 

Risk 
ID 
 
 

(5) 

ความเสี่ยง 
 
 
 

(6) 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

 
 

(7) 

ปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบ โอกาส
ที่จะเกิด 

(L) 
 

(10) 

ผล 
กระทบ 
(C) 

 
(11) 

ระดับความ
เสี่ยง 

 
 

(12) 

ภาย 
นอก 

ภาย 
ใน 

ทาง 
ตรง 

ทาง 
อ้อม 

(8) (9) 

กำรศึกษำภำยในระดับ
หน่วยงำน 

มหำวิทยำลัย 
2.  เพื่อให้หลักสูตรได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรเขียน 
SAR  ในปีที่ผ่ำนมำเพื่อกำร
พัฒนำและปรับปรุง 
3. เพื่อให้หลักสูตรได้แนว
ทำงกำรปฏิบัติงำนในเรื่อง  
วิธีกำรดูแลนักศึกษำ  กำรจัด
กิจกรรมที่ส ำคัญและครบ
คลุม  วิธีกำรประเมิน
กระบวนกำร ตลอดจนกำร
แสดงผลลัพธ์ของกำร
ด ำเนินงำนตำมเกณฑ์
มำตรฐำน 

ข้อมูลให้ได้มำ
ซ่ึงองค์ควำมรู้ 
2. กระบวนกำร 
KM ยังไม่
สำมำรถสร้ำง
ควำมรู้/ควำม
เข้ำใจแก่ผู้เข้ำ
รับกำรอบรมได้
อย่ำงแท้จริง จึง
ไม่สำมำรถ
น ำไปใช้ในกำร
ปฏิบัติจริงได้ 

น ำไปใช้ได้จริง 

P4. โครงกำรกำรจดักำร
คุณภำพสู่สำกล 

1. เพื่อส่งเสริมให้เกิดควำม
เข้ำใจและปรับใช้เกณฑ์
คุณภำพระดับสำกลมำปรับใช้
หน่วยงำนต่ำงๆ ของ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร 

น.ส.สุนันท์  P4S1 ยังไม่มีแนว
ทำงกำรน ำ
เกณฑ์ EdPEx 
มำใช้ใน
มหำวิทยำลัยใน
อนำคต 

S  1. สกอ.ไม่มี
ต้นแบบสถำบัน
ทำงกำรศึกษำที่
ใช้เกณฑ์ 
EdPEx 
2. มหำวิทยำลัย
ไม่มีนโยบำยที่
ชัดเจนในกำร
น ำเกณฑ์ 
EdPEx มำใช ้

1.บุคลำกร
ภำยในส ำนกั
ประกันฯ มี
ควำมรู้ควำม
เข้ำใจในกำร
ด ำเนินงำนตำม
เกณฑ์ EdPEx 
ยังไม่ชัดเจน 

มหำวิทยำลัย
อำจไม่
สำมำรถรับมือ
ได้ทันกับกำร
ผลิตบัณฑิตสู่
ตลำดอำเซียน
และนำนำชำต ิ

 4(L2.4) 3(C11) 12(สูง) 
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งานหลัก 
ของฝ่าย 

 
 

(1) 

วัตถุประสงค์ (เพ่ือ)/
เป้าหมาย 

 
 

(2) 

ผู้รับผิดชอบ
จัดท าแผน 
 
 

(3) 

สถานะ 
ปัจจุบนั 

 
 

(4) 

Risk 
ID 
 
 

(5) 

ความเสี่ยง 
 
 
 

(6) 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

 
 

(7) 

ปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบ โอกาส
ที่จะเกิด 

(L) 
 

(10) 

ผล 
กระทบ 
(C) 

 
(11) 

ระดับความ
เสี่ยง 

 
 

(12) 

ภาย 
นอก 

ภาย 
ใน 

ทาง 
ตรง 

ทาง 
อ้อม 

(8) (9) 

P5. โครงกำรพัฒนำระบบ
สำรสนเทศเพื่อกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ 

1. เพื่อจัดระบบสำรสนเทศ
และฐำนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อรองรับกำรด ำเนินงำนกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
2. เพื่อสนับสนุนกำรท ำงำน
ของเจ้ำหน้ำที่บันทึกและ
จัดเก็บข้อมูลของแต่ละ
หน่วยงำน 
   3. เพื่อจัดเก็บระบบ
ฐำนข้อมูลด้ำนต่ำงๆ ให้มี
ควำมเชื่อมโยงและมีควำมเป็น
ปัจจุบัน 

น.ส.พันทิพำ  P5O4 นักพัฒนำระบบ
ไม่สำมำรถ
เช่ือมโยงเกณฑ์
กำรประกัน
คุณภำพกับกำร
สร้ำงระบบ
สำรสนเทศที่จะ
รองรบักำร
ประกันฯ 
(เกณฑ์ใหม่) 

O  นักพัฒนำระบบ
มีควำมรู้
เกี่ยวกบัเกณฑ์
ประกันฯ ไม่
ชัดเจน ท ำให้ไม่
สำมำรถพัฒนำ
ระบบมำรองรับ
กำรปฏิบัติงำน
ได้ 

1.ไม่มีระบบ
มำรองรับกำร
ท ำงำน 
2.ไม่มีข้อมูลที่
น ำมำ
พยำกรณ์เพื่อ
วำงแผนกำร
ปฏิบัติงำนของ
มหำวิทยำลัย
ได้ 

 4(L1) 3(C5) 12(สูง) 

P6. โครงกำรกำรจดักำร
ควำมรู้ด้ำนกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำแก่
บุคลำกร กำรน ำเสนอ
นวัตกรรมหรือแนวปฏิบตัิ
ที่ดีของหน่วยงำนและ
สถำบันเครือข่ำย 

1. เพื่อให้เกิดกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่ำงหน่วยงำน
ภำยในมหำวิทยำลัย 
2. เพื่อให้เกิดกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ของหน่วยงำนระหว่ำง
มหำวิทยำลัย 
3. เกิดบทเรียนควำมรู้ 

น.ส.พันทิพำ  P6O5 ผลงำนนวัตกรรม
ไม่มีคุณภำพที่จะ
ได้รับรำงวัลอย่ำง
แท้จริง 

O  เกณฑ์กำร
ตัดสินผลงำน
นวัตกรรมไม่มี
ควำมชัดเจนพอ
ท ำให้กรรมกำร
ตัดสินผลงำน
ผิดพลำด 

1.เกิดผล
กระทบทำง
จิตใจของผู้ที่มี
ผลงำนดีแต่ไม่
รับกำร
คัดเลือก 
2.ผู้ท ำผลงำน
อำจไม่ส่งผล
งำนเข้ำร่วม
ประกวดอกีใน
ปีต่อๆ ไป 

 4(L1) 4(C11) 16(สูง) 

P7. โครงกำร 1 ช่วย 9 1. ได้ร่วมด ำเนินกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำโรงเรียนใน

น.ส.พันทิพำ  P7O6 องค์ควำมรู้ที่ได้ O  เจ้ำหน้ำที่ไม่  ไม่ได้องค์ 4(L2.4) 2(C11) 8(ปำนกลำง) 
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งานหลัก 
ของฝ่าย 

 
 

(1) 

วัตถุประสงค์ (เพ่ือ)/
เป้าหมาย 

 
 

(2) 

ผู้รับผิดชอบ
จัดท าแผน 
 
 

(3) 

สถานะ 
ปัจจุบนั 

 
 

(4) 

Risk 
ID 
 
 

(5) 

ความเสี่ยง 
 
 
 

(6) 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

 
 

(7) 

ปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบ โอกาส
ที่จะเกิด 

(L) 
 

(10) 

ผล 
กระทบ 
(C) 

 
(11) 

ระดับความ
เสี่ยง 

 
 

(12) 

ภาย 
นอก 

ภาย 
ใน 

ทาง 
ตรง 

ทาง 
อ้อม 

(8) (9) 

(ติวเข้มเพื่อเพิ่ม
ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน) 

เครือข่ำย “1 ช่วย 9” จำกกำรถอด
เทคนิคกำรติวของ
ผู้ติวไม่สำมำรถ
น ำไปใช้ประโยชน์
ได้ 

สำมำรถถอด
องค์ควำมรู้
เทคนิคกำรติว
ของผู้ติวได้ 

ควำมรู้ที่
แท้จริงใน
กำร
ให้บริกำร
วิชำกำร
แก่
โรงเรียน
เครือข่ำย 

P8. โครงกำรประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
ระดับหลักสตูร  ประจ ำปี
กำรศึกษำ  2558 

1. เพื่อให้หลักสูตร มีกำร
ประเมินตนเอง และรับกำร
ตรวจประเมินคุณภำพภำยใน
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. เพื่อให้หลักสูตรน ำผลกำร
ประเมินไปพัฒนำปรับปรุง
กระบวนกำรท ำงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

น.ส.ชรินรัตน์  P8S2 ช่วงเวลำของตรวจ
ประเมินระดับ
หลักสูตรของ
มหำวิทยำลัยทัว่
ประเทศเป็นช่วง
เดียวกันท ำให้
ผู้ตรวจประเมิน
ระดับหลักสูตร
ไม่ได้ตำมช่วงเวลำ
ที่ก ำหนดไว ้

S 1.ช่วงเวลำกำร
ตรวจประเมิน
ตรงกนัทัว่ไป
ประเทศ 
2.ผู้ตรวจประเมิน
ระดับหลักสูตร
ของ สกอ.มี
จ ำนวนนอ้ย 
เนื่องจำก สกอ.
จัดอบรมนอ้ย 

 หลักสูตรไม่มีผู้
ประเมิน และ
ส่งผลต่อกำร
ตรวจประเมิน
ระดับคณะ
และหลักสูตร 

 5(L2.4) 1(C2) 5 (ปำนกลำง) 

P9. โครงกำรจัดท ำแผน
กลยุทธ์และแผนปฏบิัติ
รำชกำรประจ ำป ี

1. เพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์
ของส ำนักประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ 
2. เพื่อจัดท ำแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี

น.ส.สุนันท์  P9S4 แผนกลยุทธ์ไม่
ตอบสนองต่อ
ยุทธศำสตร์ของ
มหำวิทยำลัย และ

S กำรปรับเปลี่ยน
เกณฑ์ของ 
สกอ. 

กำรวิเครำะห ์
SWOT ของ
ส ำนักไม่
ครอบคลุมและ

แผนกลยุทธ์ไม่
สำมำรถน ำพำ
มหำวิทยำลัย 
และส ำนักให้

 1(L2.4) 3(C11) 3(ต่ ำ) 
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งานหลัก 
ของฝ่าย 

 
 

(1) 

วัตถุประสงค์ (เพ่ือ)/
เป้าหมาย 

 
 

(2) 

ผู้รับผิดชอบ
จัดท าแผน 
 
 

(3) 

สถานะ 
ปัจจุบนั 

 
 

(4) 

Risk 
ID 
 
 

(5) 

ความเสี่ยง 
 
 
 

(6) 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

 
 

(7) 

ปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบ โอกาส
ที่จะเกิด 

(L) 
 

(10) 

ผล 
กระทบ 
(C) 

 
(11) 

ระดับความ
เสี่ยง 

 
 

(12) 

ภาย 
นอก 

ภาย 
ใน 

ทาง 
ตรง 

ทาง 
อ้อม 

(8) (9) 

ของส ำนักประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ 

เกณฑ์กำรประกัน
คุณภำพเกณฑ์
ใหม่ 

ไม่เป็นปัจจุบัน เป็นไปตำม
เป้ำหมำยที่
ก ำหนดได้ 

P10. โครงกำรวจิัย
สถำบันด้ำนกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำและ
กำรบริหำรควำมเสี่ยง 

1. เพื่อผลิตงำนวิจัย หรือ
นวัตกรรมด้ำนกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ 
2. เพื่อกำรด ำเนินงำนบริหำร
ควำมเสี่ยงอย่ำงถ้วนทั่วทั้ง
องค์กร 

น.ส.สุนันท์  P10O8  ไม่มีกำรน ำ
ผลกำรวิจยัไปใช้
ประโยชน์อย่ำง
เป็นรูปธรรม 

O มหำวิทยำลัย/
หน่วยงำนที่
เกี่ยวขอ้งไม่มี
นโยบำยกำรน ำ
ผลกำรวิจยั
สถำบันไปใช้ใน
กำรปรับปรุง
กำรท ำงำน 

  ท ำให้
ผลกำรวิจั
ยไม่ได้ถูก
น ำไปใช้
ประโยชน์
อย่ำงเป็น
รูปธรรม 

3(L2.4) 2(C11) 6(ปำนกลำง) 

P11. โครงกำรพัฒนำ
บุคลำกรด้ำนกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ 

1. เพื่อจัดส่งบุคลำกรของ
ส ำนักฯและบุคลำกรด้ำนกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำของ
หน่วยงำน เข้ำอบรมเกี่ยวกับ
งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
2. เพื่อจัดส่งผู้บริหำรของ
ส ำนักฯ เข้ำอบรมเกี่ยวกับธรร
มำภิบำลและกำรพัฒนำภำวะ
ผู้น ำของผู้บริหำร 
3. เพื่อศึกษำดูงำนใช้ในกำร
พัฒนำฐำนควำมรู้ด้ำนกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำของ
บุคลำกร 

น.ส.พันทิพำ  P11C1 โครงกำรอบรม
ธรรมภิบำลและ
โครงกำรพัฒนำ
ภำวะผู้น ำของ
ผู้บริหำรมีน้อย 

C ไม่มีหน่วยงำนที่
จัดอบรมธรร
มำภิบำลและ
กำรพัฒนำ
ภำวะผู้น ำ 

 ผู้บริหำรรุ่น
ใหม่อำจไม่
ทรำบถึงกำร
ปฏิบัติตนตำม
หลักธรรมำภิ
บำล และไม่มี
ภำวะผู้น ำ
เท่ำที่ควร 

 3(L2.4) 3(C11) 9(ปำนกลำง) 
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งานหลัก 
ของฝ่าย 

 
 

(1) 

วัตถุประสงค์ (เพ่ือ)/
เป้าหมาย 

 
 

(2) 

ผู้รับผิดชอบ
จัดท าแผน 
 
 

(3) 

สถานะ 
ปัจจุบนั 

 
 

(4) 

Risk 
ID 
 
 

(5) 

ความเสี่ยง 
 
 
 

(6) 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

 
 

(7) 

ปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบ โอกาส
ที่จะเกิด 

(L) 
 

(10) 

ผล 
กระทบ 
(C) 

 
(11) 

ระดับความ
เสี่ยง 

 
 

(12) 

ภาย 
นอก 

ภาย 
ใน 

ทาง 
ตรง 

ทาง 
อ้อม 

(8) (9) 

P12. โครงกำร
บริหำรงำนประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ 

1. เพื่อจัดหำวัสดุ อุปกรณ์ 
และเพื่อกำรด ำเนินกิจกรรมที่
เร่งด่วนหรือกิจกรรมเพิ่มเติม
เชิงกลยุทธ์ที่ไม่ได้จัดต้ัง
งบประมำณเป็นโครงกำร/
กิจกรรมรองรับไว้ 

น.ส.พันทิพำ  P12F1 กำรจัดสรร
งบประมำณ
ส ำหรับใช้ในกำร
ตรวจประเมิน
หลักสูตรไม่
เพียงพอ 

F มหำวิทยำลัยไม่
มีกำรจัดสรร
งบประมำณ
เพิ่มเติมในกำร
ตรวจประเมิน
หลักสูตร 

 ส ำนักประกันฯ 
ไม่มี
งบประมำณใน
กำรด ำเนินกำร
ตรวจประเมิน
หลักสูตร 

 1(L2.4) 3(C11) 3(ต่ ำ) 

P13. โครงกำร 1 ช่วย 9 1. ได้ร่วมด ำเนินกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำโรงเรียนใน
เครือข่ำย “1 ช่วย 9” 

น.ส.พันทิพำ  P13S5 ผลกำรสอบ 
ONET ของ
โรงเรียนใน
เครือข่ำยไม่
สำมำรถพัฒนำได้
ตำมเป้ำหมำยที่
ก ำหนด 
 

S ควำมสำมำรถ
ในกำรเรียนรู้
ของนักเรียน 

ระยะเวลำและ
จ ำนวนครั้งใน
กำรติวของแต่
ละวิชำไม่
เพียงพอ 

โรงเรียนใน
เครือข่ำยอำจ
ไม่ผ่ำนกำร
ตรวจประเมิน
โดย สมศ. 
รอบสี่ 

 3(L2.4) 2(C11) 6(ปำนกลำง) 

P14. โครงกำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิตที่ดีของผูสู้ง
วัย 

1. เพื่อให้ควำมรู้ในกำร
สร้ำงสรรค์งำนอดิเรกเพื่อเกิด
รำยได้หรือใช้ในครัวเรือน 
และชุมชนแก่ผู้สูงอำยุ 

น.ส.พันทิพำ  P14O9 กำรให้บริกำร
วิชำกำรแกก่ลุ่ม
ผู้สูงอำยุอำจไม่
ตรงตำมควำม
ต้องกำรของ
ผู้รับบริกำร 

O  เจ้ำหน้ำที่ไม่มี
กำรส ำรวจ
ควำมต้องกำร
รับบริกำรจำก
กลุ่มผู้สูงอำย ุ

ผู้รับบริกำร
กลุ่มผู้สูงอำยุ
ไม่ได้รับบริกำร
วิชำกำรที่ตรง
ตำมควำม
ต้องกำร 

 3(L1) 3(C7.2) 9(ปำนกลำง) 

P15. โครงกำร 1.เพื่อจัดซุ้มวิชำกำรของส ำนัก
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

น.ส.พันทิพำ - - - 
 

- - - - - - - ไม่ประเมิน 
เนื่องจำกเป็น
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งานหลัก 
ของฝ่าย 

 
 

(1) 

วัตถุประสงค์ (เพ่ือ)/
เป้าหมาย 

 
 

(2) 

ผู้รับผิดชอบ
จัดท าแผน 
 
 

(3) 

สถานะ 
ปัจจุบนั 

 
 

(4) 

Risk 
ID 
 
 

(5) 

ความเสี่ยง 
 
 
 

(6) 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

 
 

(7) 

ปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบ โอกาส
ที่จะเกิด 

(L) 
 

(10) 

ผล 
กระทบ 
(C) 

 
(11) 

ระดับความ
เสี่ยง 

 
 

(12) 

ภาย 
นอก 

ภาย 
ใน 

ทาง 
ตรง 

ทาง 
อ้อม 

(8) (9) 

นิทรรศกำรรำชภัฏ
ก ำแพงเพชรวิชำกำร 
ส ำนักประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ 

โครงกำรที่
มหำวิทยำลัยไม่
ใช้โครงกำรของ
ส ำนัก 

งานประจ า (Routine : R)           

งำนธุรกำร พัสดุ และ
ประชำสมัพันธ์ 

เพื่อให้ปฏิบัติงำนสำร
บรรณได้ตำมกฎ 
ระเบียบ ขอ้บังคับของ
มหำวิทยำลัย 

น.ส.พันทิพำ  R1O7 กลุ่มเป้ำหมำย
ไม่สำมำรถ
เข้ำถึงข้อมูล
กำร
ประชำสัมพันธ์
ของส ำนักได้ 

O  ส ำนักประกันฯ 
ใช้ช่องทำงกำร
ประชำสัมพันธ์
น้อย ไม่
หลำกหลำย 

กลุ่มเป้ำหมำ
ยไม่ได้
รับทรำบข่ำว
ประชำสัมพั
นธ์จำกส ำนัก
ประกัน 

 4(L2.4) 3(C11) 12 (สูง) 

ประเภทความเสี่ยง (Classification : C)           

ด้ำนกลยุทธ์และเหตุกำรณ์
ภำยนอก (S) 

เพื่อให้มหำวิทยำลยัผ่ำน
กำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอก 

น.ส.ชรินรัตน์  C1S5 ควำมไม่ชัดเจน
ของกำร
ประเมิน
ภำยนอก 

S สมศ.ไม่มี
ควำมชัดเจน
ในกำร
ประเมิน 

 มหำวิทยำลัย
ไม่สำมำรถ
ด ำเนินงำนได้
ตรงตำมกำร
ประเมินของ
เกณฑ์ สมศ. 

 5(L2.4) 4(C9) 20 (สูงมำก) 
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แบบฟอร์มการระบุเหตุการณ์และประเมินความเสี่ยง 
หน่วยงาน ส ำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำ   ปีงบประมาณ 2559  

งานของฝ่ายหลัก/ความเสี่ยง/ประเภทความเสี่ยง 
(1) 

L 
(2) 

C 
(3) 

ระดับความเสี่ยง 
(4) 

ล าดับความเสี่ยง 
(5) 

ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง 
(6) 

การตอบสนองความเสี่ยง 
(7) 

P6O5/ ผลงำนนวัตกรรมไม่มีคุณภำพที่จะได้รับ
รำงวัลอย่ำงแท้จริง 

4(L1) 4(C11) 16(สูง) 1 ต่ ำ ควบคุมควำมเสี่ยง (Treat) 

P2O2/ ควำมรู้ควำมเข้ำใจที่คลำดเคลื่อนของผู้รับ
กำรอบรมเกณฑ์ประกันคุณภำพภำยในจำก สกอ. 

3(L1) 4(C5) 12(สูง) 2 ต่ ำ ควบคุมควำมเสี่ยง (Treat) 

P3O3/ กำรน ำควำมรู้ที่ได้จำกกำรจัดกำรควำมรู้
น ำไปใช้งำนได้จริงมีน้อย 

4(L2.1) 3(C11) 12(สูง) 2 ต่ ำ ควบคุมควำมเสี่ยง(Treat) 

P4S1/ ยังไม่มีแนวทำงกำรน ำเกณฑ์ EdPEx มำใช้ใน
มหำวิทยำลัยในอนำคต 

4(L2.4) 3(C11) 12(สูง) 2 ปำนกลำง ควบคุมควำมเสี่ยง (Treat) 

P5O4/ นักพัฒนำระบบไม่สำมำรถเชื่อมโยงเกณฑ์
กำรประกันคุณภำพกับกำรสร้ำงระบบสำรสนเทศท่ี
จะรองรับกำรประกันฯ (เกณฑ์ใหม่) 

4(L1) 3(C5) 12(สูง) 2 ปำนกลำง ควบคุมควำมเสี่ยง (Treat) 

R1O7/ กลุ่มเป้ำหมำยไม่สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลกำร
ประชำสัมพันธ์ของส ำนักได้ 

4(L2.4) 3(C11) 12 (สูง) 2 ปำนกลำง ควบคุมควำมเสี่ยง (Treat) 

P1O1/ คะแนนผลกำรประเมินไม่เป็นไปตำม
เป้ำหมำยที่ก ำหนด 

4(L1) 2(C10) 8(ปำนกลำง) 3 ต่ ำ ควบคุมควำมเสี่ยง (Treat) 

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

L 
(2) 

C 
(3) 

ระดับความเสี่ยง 
(4) 

ล าดับความเสี่ยง 
(5) 

ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง 
(6) 

การตอบสนองความเสี่ยง 
(7) 

P7O6/ องค์ควำมรู้ที่ได้จำกกำรถอดเทคนิคกำรติว
ของผู้ติวไม่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้ 

4(L2.4) 2(C11) 8(ปำนกลำง) 3 ปำนกลำง ควบคุมควำมเสี่ยง (Treat) 

P8S2/ ช่วงเวลำของตรวจประเมินระดับหลักสูตร
ของมหำวิทยำลัยทั่วประเทศเป็นช่วงเดียวกันท ำให้
ผู้ตรวจประเมินระดับหลักสูตรไม่ได้ตำมช่วงเวลำที่
ก ำหนดไว้ 

5(L2.4) 1(C2) 5 (ปำนกลำง) - ปำนกลำง ยอมรับควำมเสี่ยง (Take) 

P9S3/ แผนกลยุทธ์ไม่ตอบสนองต่อยุทธศำสตร์ของ
มหำวิทยำลัย และเกณฑ์กำรประกันคุณภำพเกณฑ์
ใหม่ 

1(L2.4) 3(C11) 3(ต่ ำ) - ปำนกลำง ยอมรับควำมเสี่ยง (Take) 

P10O8/ ไม่มีกำรน ำผลกำรวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่ำง
เป็นรูปธรรม 

3(L2.4) 2(C11) 6(ปำนกลำง) - ปำนกลำง ยอมรับควำมเสี่ยง (Take) 

P11C1/ โครงกำรอบรมธรรมภิบำลและโครงกำร
พัฒนำภำวะผู้น ำของผู้บริหำรมีน้อย 

3(L2.4) 3(C11) 9(ปำนกลำง) - ปำนกลำง ยอมรับควำมเสี่ยง (Take) 

P12F1/ กำรจัดสรรงบประมำณส ำหรับใช้ในกำร
ตรวจประเมินหลักสูตรไม่เพียงพอ 

1(L2.4) 3(C11) 3(ต่ ำ) - ต่ ำ ยอมรับควำมเสี่ยง (Take) 

P13S4/ ผลกำรสอบ ONET ของโรงเรียนในเครือข่ำย
ไม่สำมำรถพัฒนำได้ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

3(L2.4) 2(C11) 6(ปำนกลำง) - ปำนกลำง ยอมรับควำมเสี่ยง (Take) 
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งานของฝ่ายหลัก/ความเสี่ยง/ประเภทความเสี่ยง 
(1) 

L 
(2) 

C 
(3) 

ระดับความเสี่ยง 
(4) 

ล าดับความเสี่ยง 
(5) 

ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง 
(6) 

การตอบสนองความเสี่ยง 
(7) 

P15O8/ กำรให้บริกำรวิชำกำรแก่กลุ่มผู้สูงอำยุ
อำจไม่ตรงตำมควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร 

3(L1) 3(C7.2) 9(ปำนกลำง) - ปำนกลำง ยอมรับควำมเสี่ยง (Take) 

C1S5/ ควำมไม่ชัดเจนของกำรประเมินภำยนอก 5(L2.4) 4(C9) 20 (สูงมำก) - ปำนกลำง ยอมรับควำมเสี่ยง (Take) 
-เนื่องจำกควบคุมควำมเสี่ยง
ท ำได้ยำกมำก ซึ่งนโยบำยของ
รัฐบำลยังไม่ชัดเจน 

 

 
ชื่อผู้รายงาน............................................................... 

        (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อรอนงค์ แจ่มผล) 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักประกันคุณภำพำกำรศึกษำ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนบริหารความเสี่ยง (แบบ RM-3



 
 

แบบแสดงแนวทางตอบสนองความเสี่ยง/แผนบริหารความเสี่ยง 
หน่วยงาน ส ำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำ   ปีงบประมาณ 2559  

โครงการตามยุทธศาสตร์/
ประเภทความเสี่ยง 

(1) 

ความเสี่ยง 

 

(2) 

ปัจจัยเสี่ยง แนวทางตอบสนอง 

ต่อความเสี่ยง 

(3) 

แผนงาน/กิจกรรม 

 

(4) 

ผู้รับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบหลัก 

(5) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(6) 
P1O1 คะแนนผลกำร

ประเมินคุณภำพ
ภำยในไม่เป็นไปตำม
เป้ำหมำยที่ก ำหนด 

(ภำยนอก) ศักยภำพ
ของอ.ประจ ำ
หลักสูตรซึ่งจะส่งผล
ต่อกำรประเมินระดับ
คณะ และระดับ
มหำวิทยำลัย 

ควบคุมควำมเสี่ยง 
(Treat) 

1. ตรวจสอบและสรุปหลักสูตร
ที่มีอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่
ปฏิบัติงำนไม่เป็นไปตำมเกณฑ์
ที่ก ำหนด 

น.ส.ชรินรัตน ์ 5-10 พ.ย. 58 

    2. รวบรวมข้อมูลกำรจัดสรร
บุคลำกรสำยวิชำกำรให้กับ
หลักสูตรจำกกองกำรเจ้ำหน้ำที่ 

น.ส.ชรินรัตน ์ 5-10 พ.ย. 58 

    3. ติดตำมกำรด ำเนินงำนตำม
เกณฑ์กำรประกันคุณภำพระดับ
หลักสูตร  ภำคเรียนละ 1 ครั้ง 
น ำเสนอผู้บริหำรเพื่อพิจำรณำ 

อ.วรพรรณ 

น.ส.ชรินรัตน ์

11 พ.ย. 58  
10 ก.พ. 59 

 

 
 
 

RM 3 
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แบบแสดงแนวทางตอบสนองความเสี่ยง/แผนบริหารความเสี่ยง 

 
โครงการตามยุทธศาสตร์/

ประเภทความเสี่ยง 

(1) 

ความเสี่ยง 

 

(2) 

ปัจจัยเสี่ยง แนวทางตอบสนอง 

ต่อความเสี่ยง 

(3) 

แผนงาน/กิจกรรม 

 

(4) 

ผู้รับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบหลัก 

(5) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(6) 
P2O2 ควำมรู้ควำมเข้ำใจที่

คลำดเคลื่อนของ
ผู้รับกำรอบรมเกณฑ์
ประกันคุณภำพ
ภำยในจำก สกอ. 

(ภำยนอก) 
ประสบกำรณ์ในกำร
ตรวจประเมินระดับ
หลักสูตรของผู้รับกำร
อบรมมีน้อย 

ควบคุมควำมเสี่ยง 
(Treat) 

1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบกำรณ์ของกำรเป็น
กรรมกำรตรวจประเมินภำยใน
ระดับหลักสูตร 

น.ส.ชรินรัตน ์ 25 ธ.ค. 58 

    2. ฝึกอบรมผู้ประเมินภำยใน
ระดับหลักสูตร โดยวิทยำกร
จำก สกอ.  ผู้เข้ำรับกำรอบรม
เคยผ่ำนกำรฝึกอบรม  เคยเป็น
ผู้ประเมินระดับหลักสูตรในปีที่
ผ่ำนมำ  

น.ส.ชรินรัตน ์ 8 ม.ค. 58 

    3. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กำรเขียนรำยงำนกำรประเมิน
ตนเอง  ระดับหลักสูตร 

น.ส.ชรินรัตน ์ ปีงบประมำณ 
2559 

 
 

RM 3 
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แบบแสดงแนวทางตอบสนองความเสี่ยง/แผนบริหารความเสี่ยง 

 
โครงการตามยุทธศาสตร์/

ประเภทความเสี่ยง 

(1) 

ความเสี่ยง 

 

(2) 

ปัจจัยเสี่ยง แนวทางตอบสนอง 

ต่อความเสี่ยง 

(3) 

แผนงาน/กิจกรรม 

 

(4) 

ผู้รับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบหลัก 

(5) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(6) 
P3O3 กำรน ำควำมรู้ที่

ได้จำกกำร
จัดกำรควำมรู้
น ำไปใช้งำนได้
จริงมีน้อย 

(ภำยใน) 
1. บุคลำกรของส ำนักไม่สำมำรถ
สืบค้นหรือกำรเจำะข้อมูลใหไ้ดม้ำ
ซึ่งองค์ควำมรู ้

2.กระบวนกำร KM ยังไม่
สำมำรถสร้ำงควำมรู้/ควำม
เข้ำใจแก่ผู้เข้ำรับกำรอบรม
ได้อย่ำงแท้จริง จึงไม่
สำมำรถน ำไปใช้ในกำร
ปฏิบัติจริงได้ 

ควบคุมควำมเสี่ยง 
(Treat) 

1.ฝึกกำรถอดบทเรียนควำมรู้ 
จำกกิจกรรม KM ดังนี้ 
-กิจกรรมกำรเขียนรำยงำนกำร
ประเมินตนเองระดับหลักสูตร   
-กำรอบรมผู้ประเมินภำยใน
ระดับหลักสูตร วิทยำกรฝึกถอด
บทโดย     ผศ.ดร.เรขำ อรัญ
วงศ์/รศ.ดร.สุนี บุญพิทักษ์ 

น.ส.ชรินรัตน ์  
 
20-22 เม.ย. 59 

    2. เพ่ิมเติมหัวข้อลักษณะ
ส ำคัญ/แนวปฏิบัติที่ใน
แบบฟอร์มกำรน ำเสนอแนว
ปฏิบัติที่ดี  

น.ส.พันทิพำ ม.ค. 59 

    3. ศึกษำข้อมูล และสัมภำษณ์
เจ้ำของชิ้นงำน 

น.ส.พันทิพำ มิ.ย. 59 

 

RM 3 
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แบบแสดงแนวทางตอบสนองความเสี่ยง/แผนบริหารความเสี่ยง 

 
โครงการตามยุทธศาสตร์/

ประเภทความเสี่ยง 

(1) 

ความเสี่ยง 

 

(2) 

ปัจจัยเสี่ยง แนวทางตอบสนอง 

ต่อความเสี่ยง 

(3) 

แผนงาน/กิจกรรม 

 

(4) 

ผู้รับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบหลัก 

(5) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(6) 
P4S1 ยังไม่มีแนวทำงกำร

น ำเกณฑ์ EdPEx 
มำใช้ใน
มหำวิทยำลัยใน
อนำคต 

1.(ภำยใน) บุคลำกร
ภำยในส ำนักประกันฯ มี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำร
ด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ 
EdPEx ยังไม่ชัดเจน 
2.(ภำยนอก) สกอ.ไมม่ี
ต้นแบบสถำบันทำง
กำรศึกษำท่ีใช้เกณฑ์ 
EdPEx 
3.(ภำยนอก) มหำวิทยำลัย
ไม่มีนโยบำยที่ชัดเจนในกำร
น ำเกณฑ์ EdPEx มำใช้ 

ควบคุมควำมเสี่ยง 
(Treat) 

ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมอบรมให้
ควำมรู้แก่บุคลำกรของส ำนัก
ประกันฯ และผู้บริหำรระดับ
คณะ/ส ำนัก/มหำวิทยำลัย ดังนี้ 
1. จัดกิจกรรมอบรมและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกณฑ์กำร
ประกันคุณภำพสู่กำร
ด ำเนินงำนที่เป็นเลิศ หรือ 
EdPEx ครั้งที่ 1 : บรรยำย
ภำพรวมของเกณฑ์ และกำร
เขียนโครงร่ำงองค์กร 

 
 
 
 
น.ส.สุนันท ์

 
 
 
 

13-14 ม.ค. 59 

    2. จัดกิจกรรมอบรมและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกณฑ์กำร
ประกันคุณภำพสู่กำร
ด ำเนินงำนที่เป็นเลิศ หรือ 
EdPEx ครั้งที่ 2 : บรรยำยหมวด
ที่ 1 กำรน ำองค์กร และหมวดที่

น.ส.สุนันท ์ เม.ย. 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 กำรจัดท ำกลยุทธ์ 

    3. ก ำหนดและติดตำมให้คณะ
และหน่วยงำนจัดท ำโครงร่ำง
องค์กร (OP) 

น.ส.สุนันท ์ ม.ค. – ก.ค. 59 
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แบบแสดงแนวทางตอบสนองความเสี่ยง/แผนบริหารความเสี่ยง 

 
โครงการตามยุทธศาสตร์/

ประเภทความเสี่ยง 

(1) 

ความเสี่ยง 

 

(2) 

ปัจจัยเสี่ยง แนวทางตอบสนอง 

ต่อความเสี่ยง 

(3) 

แผนงาน/กิจกรรม 

 

(4) 

ผู้รับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบหลัก 

(5) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(6) 
P5O4 นักพัฒนำระบบไม่

สำมำรถเชื่อมโยง
เกณฑ์กำรประกัน
คุณภำพกับกำรสร้ำง
ระบบสำรสนเทศที่จะ
รองรับกำรประกันฯ 
(เกณฑ์ใหม่) 

(ภำยใน) นักพัฒนำ
ระบบมีควำมรู้
เกี่ยวกับเกณฑ์
ประกันฯ ไม่ชัดเจน 
ท ำให้ไม่สำมำรถ
พัฒนำระบบมำ
รองรับกำร
ปฏิบัติงำนได้ 

ควบคุมควำมเสี่ยง 
(Treat) 

1. ศึกษำโครงสร้ำงกำร
ด ำเนินงำนและพันธกิจของ
ส ำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
    

น.ส.พันทิพำ เย็นญำ 
และนักวิชำกำร
คอมพิวเตอร ์

ปีงบประมำณ 
2559 

    2.ศึกษำงำนประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ 
   2.1 ศึกษำเกณฑ์กำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยในและ
ภำยนอก 
    2.2 ศึกษำคู่มือกำร
ปฏิบัติงำนเพื่อรองรับกำรตรวจ
ประเมินภำยในระดับหลักสูตร 
คณะ ส ำนัก สถำบัน และ

น.ส.พันทิพำ เย็นญำ 
และนักวิชำกำร
คอมพิวเตอร ์

 
 

ปีงบประมำณ 
2559 

 

ปีงบประมำณ 
2559 

 
 

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) 
มหำวิทยำลัย  
     2.3 เข้ำอบรมเป็นผู้ประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับ
หลักสูตรจ ำนวน 2 ครั้ง 
    2.4 เข้ำอบรม/ประชุม/
สัมมนำ เรื่องกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยในทุก
ครัง้ (ติดตำมรองผู้อ ำนวยกำร
ฝ่ำยประกันคุณภำพกำรศึกษำ) 

 
 

ปีงบประมำณ 
2559 

 

ปีงบประมำณ 
2559  

    3. ศึกษำเกณฑ์กำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำระดับสำกล
ต่ำงๆ เพ่ือให้ทรำบถึงแนวโน้ม
และทิศทำงของกำรพัฒนำด้ำน
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ของประเทศไทยและสำกลใน
อนำคต 

น.ส.พันทิพำ เย็นญำ 
และนักวิชำกำร
คอมพิวเตอร ์

ปีงบประมำณ 
2559 

    4. เจ้ำหน้ำที่พัฒนำระบบ
ออกแบบผังงำนกำรสร้ำงระบบ
สำรสนเทศที่เชื่อมโยงกับเกณฑ์
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

น.ส.พันทิพำ เย็นญำ 
และนักวิชำกำร
คอมพิวเตอร ์

ปีงบประมำณ 
2559 
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แบบแสดงแนวทางตอบสนองความเสี่ยง/แผนบริหารความเสี่ยง 

 
โครงการตามยุทธศาสตร์/

ประเภทความเสี่ยง 

(1) 

ความเสี่ยง 

 

(2) 

ปัจจัยเสี่ยง แนวทางตอบสนอง 

ต่อความเสี่ยง 

(3) 

แผนงาน/กิจกรรม 

 

(4) 

ผู้รับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบหลัก 

(5) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(6) 
P6O5 ผลงำนนวัตกรรมไม่

มีคุณภำพที่จะได้รับ
รำงวัลอย่ำงแท้จริง 

(ภำยใน) เกณฑ์กำร
ตัดสินผลงำน
นวัตกรรมไม่มีควำม
ชัดเจนพอท ำให้
กรรมกำรตัดสิน
ผลงำนผิดพลำด 

ควบคุมควำมเสี่ยง 
(Treat) 

1. ศึกษำเกณฑ์กำรตัดสิน
นวัตกรรมจำกเอกสำรอ้ำงอิง
จำกแหล่งข้อมูลต่ำงๆ 
 

น.ส.พันทิพำ เย็นญำ 1 ต.ค–30 พ.ย. 58 

    2. น ำองค์ควำมรู้ที่ได้จำก
กำรศึกษำค้นคว้ำมำจัดท ำ
เกณฑ์นวัตกรรมที่เหมำะกับ
บริบทของนวัตกรรม/แนว
ปฏิบัติที่ดี ของมหำวิทยำลัย 
รำชภัฏแพงเพชร 

น.ส.พันทิพำ เย็นญำ 1 ธ.ค 58 – 31 
ม.ค. 59  

    3. ให้ผู้เชี่ยวชำญตรวจสอบ
เกณฑ์กำรตัดสินนวัตกรรม
จ ำนวน 5 คน เพื่อให้ได้เกณฑ์ที่
ชัดเจนสำมำรถคัดเลือกผลงำน
ได้อย่ำงแท้จริง 

น.ส.พันทิพำ เย็นญำ เม.ย. - มิ.ย. 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) 
 

    4. ประสำนงำนเพ่ือเผยแพร่
เกณฑ์กำรตัดสินผลงำน
นวัตกรรมให้แก่อำจำรย์ 
บุคลำกร และกรรมกำรตัดสิน
ผลงำน 

น.ส.พันทิพำ เย็นญำ 1-29 ม.ิย. 59 
 (ก ำหนดจัดงำน
วันที่ 30 มิถุนำยน 
2559) 

    5. จัดเวทีกำรน ำเสนอ
นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 
โดยคณะกรรมกำรตัดสินผลงำน
ใช้คู่มือเกณฑ์กำรตัดสินผลงำน
ที่ได้มีกำรปรับปรุงแล้ว 

น.ส.พันทิพำ เย็นญำ 30 มิถุนำยน 2559 

 

    6. มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่ำงผู้น ำเสนอ ผู้เข้ำร่วมงำน 
และคณะกรรมกำรตัดสิน
ผลงำน ท ำให้เกิดบทสรุปแก่น
ควำมควำมรู้จำกผู้เข้ำร่วมงำน
ทั้งหมด ตำมจ ำนวนเรื่องที่
น ำเสนอบนเวทีน ำเสนอ 

น.ส.พันทิพำ เย็นญำ 30 มิถุนำยน 2559 

– 

15 กรกฎำคม 
2559 

 

    7. ได้องค์ควำมรู้ที่เป็น
นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีใน

น.ส.พันทิพำ เย็นญำ 30 มิถุนำยน 2559 

– 
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โครงการตามยุทธศาสตร์/
ประเภทความเสี่ยง 

(1) 

ความเสี่ยง 

 

(2) 

ปัจจัยเสี่ยง แนวทางตอบสนอง 

ต่อความเสี่ยง 

(3) 

แผนงาน/กิจกรรม 

 

(4) 

ผู้รับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบหลัก 

(5) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(6) 
กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำร
ปฏิบัติงำนของมหำวิทยำลัยรำช
ภัฏก ำแพงเพชรจำกบุคลำกรที่
ส่งผลงำนทั้งหมดจำกกำร
น ำเสนอบนเวทีและน ำเสนอ
แบบโปสเตอร์ 

31 สิงหำคม 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30 
 
 

แบบแสดงแนวทางตอบสนองความเสี่ยง/แผนบริหารความเสี่ยง 

 
โครงการตามยุทธศาสตร์/

ประเภทความเสี่ยง 

(1) 

ความเสี่ยง 

 

(2) 

ปัจจัยเสี่ยง แนวทางตอบสนอง 

ต่อความเสี่ยง 

(3) 

แผนงาน/กิจกรรม 

 

(4) 

ผู้รับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบหลัก 

(5) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(6) 
P7O6 องค์ควำมรู้ที่ได้จำก

กำรถอดเทคนิคกำร
ติวของผู้ติวไม่
สำมำรถน ำไปใช้
ประโยชน์ได้ 

(ภำยใน) เจ้ำหน้ำที่ไม่
สำมำรถถอดองค์
ควำมรู้เทคนิคกำรติว
ของผู้ติวได้ 

ควบคุมควำมเสี่ยง 
(Treat) 

1. ก ำหนดรำยวิชำที่จะถอดองค์
ควมรู้เทคนิคกำรติวของติวเตอร์ 
จ ำนวน 1 รำยวิชำ (วิชำ
ภำษำอังกฤษ) 

น.ส.พันทิพำ เย็นญำ พ.ย. 58  
 

 
 

   2. ศึกษำหลักกำรทฤษฎีในกำร
ถอดองค์ควำมรู้ที่ถูกต้อง 

น.ส.พันทิพำ เย็นญำ พ.ย. 58 

 
 

   3. ถอดองค์ควำมรู้เทคนิคกำร
ติวของติวเตอร์มืออำชีพ 

น.ส.พันทิพำ เย็นญำ เม.ย. – ก.ย. 59 

 
 

   4. ให้ผู้เชี่ยวชำญตรวจสอบและ
ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง
องค์ควำมรู้นี้ให้สมบูรณ์ 

น.ส.พันทิพำ เย็นญำ เม.ย. – ก.ย. 59 

 
 

   5. เผยแพร่องค์ควำมรู้ที่ได้ 
ให้กับติวเตอร์นักศึกษำที่จะ
ออกไปติวให้กับนักเรียนใน
โครงกำร 1 ช่วย 9 และผู้สนใจ
ทั้งภำยในและภำยนอก 

น.ส.พันทิพำ เย็นญำ เม.ย. – ก.ย. 59 

RM 3 
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แบบแสดงแนวทางตอบสนองความเสี่ยง/แผนบริหารความเสี่ยง 

 
โครงการตามยุทธศาสตร์/

ประเภทความเสี่ยง 

(1) 

ความเสี่ยง 

 

(2) 

ปัจจัยเสี่ยง แนวทางตอบสนอง 

ต่อความเสี่ยง 

(3) 

แผนงาน/กิจกรรม 

 

(4) 

ผู้รับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบหลัก 

(5) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(6) 
R1O7 กลุ่มเป้ำหมำยไม่

สำมำรถเข้ำถึงข้อมูล
กำรประชำสัมพันธ์
ของส ำนักได้ 

(ภำยใน) ส ำนัก
ประกันฯ ใช้
ช่องทำงกำร
ประชำสัมพันธ์น้อย 
ไม่หลำกหลำย 

ควบคุมควำมเสี่ยง 
(Treat) 

1. ศึกษำหำกลุ่มเป้ำหมำยที่
ต้องกำรประชำสัมพันธ์ 
 

น.ส.พันทิพำ เย็นญำ 
น.ส.ววิรรณ ธัญญะวัน 

พ.ย. 58  
 

    2. ศึกษำช่องทำงกำร
ประชำสัมพันธ์ประชำสัมพันธ์ไป
ยังกลุ่มเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 

น.ส.พันทิพำ เย็นญำ 
น.ส.ววิรรณ ธัญญะวัน 

ธ.ค. 58 

    3. สร้ำงหรือพัฒนำช่องทำงกำร
ประชำสัมพันธ์ตำมกลุ่มเป้ำหมำย 

น.ส.พันทิพำ เย็นญำ 
น.ส.ววิรรณ ธัญญะวัน 

 

    4. ประชำสัมพันธ์ตำมช่องทำงที่
ก ำหนดไว้ตำมกลุ่มเป้ำหมำยที่
ก ำหนด  

น.ส.พันทิพำ เย็นญำ 
น.ส.ววิรรณ ธัญญะวัน 

ทุกเดือน 
 

    5. สอบถำมควำมพึงพอใจและ
ข้อเสนอแนะในกำรประชำสัมพันธ์
เกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพ

น.ส.พันทิพำ เย็นญำ 
น.ส.ววิรรณ ธัญญะวัน 

ก.ย. 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) 
กำรศึกษำ เพ่ือน ำข้อเสนอแนะมำ
ปรับปรุงผลกำรด ำเนินงำน 

 
 
 
 

ชื่อผู้รายงาน................................................................ 
        (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อรอนงค์ แจ่มผล) 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักประกันคุณภำพำกำรศึกษำ 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน 
(แบบ RM-4) 
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แบบติดตามผลการจัดการความเสี่ยง 
หน่วยงาน  ส านักประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2559 รอบการติดตาม   6 เดือน (1 ตุลาคม 2558 – 31 มีนาคม 2559)   

( ) ด้ำนกลยุทธ์และเหตุกำรณ์ภำยนอก ( ) ด้ำนกำรปฏิบัติงำน ทรัพยำกรและบุคลำกร ( ) ด้ำนกำรเงิน ( ) ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ ( ) ด้ำนนักศึกษำ 
( ) ด้ำนกำรบริหำรและพัฒนำอำจำรย์  ( ) ด้ำนสวัสดิภำพและควำมปลอดภัย 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
ของกิจกรรม 

ร้อยละความ
คืบหน้า 

ปัญหา/
อุปสรรค 

P1O1/ 
คะแนนผล
กำรประเมิน
คุณภำพ
ภำยในไม่
เป็นไปตำม
เป้ำหมำยที่
ก ำหนด 

(ภำยนอก) 
ศักยภำพของอ.
ประจ ำหลักสตูร
ซึ่งจะส่งผลต่อ
กำรประเมิน
ระดับคณะ และ
ระดับ
มหำวิทยำลยั ไม่
เป็นไปตำมเกณฑ์
มำตรฐำนระดับ
หลักสตูร 

8 
(ปำนกลำง) 

1. ตรวจสอบและสรุป
หลักสตูรที่มีอำจำรย์
ประจ ำหลักสตูรที่
ปฏิบัติงำนไม่เป็นไป
ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 

5-10 พ.ย. 58 น.ส.ชรินรตัน ์   - ได้ตดิตำมรวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูลตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
ตัวบ่งช้ี  1.1  กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรตำมเกณฑ์มำตรฐำน
หลักสตูร พ.ศ.2558  ได้แก่ จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสตูร  
คุณวุฒิและ  คุณสมบัติของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร ตลอดจน
กำรปรับปรุงหลักสูตร พบว่ำ มีหลกัสูตรทีไ่ม่เป็นไปตำมเกณฑ์
มำตรฐำน จ ำนวน 30 หลักสูตร (คณะครุศำสตร์ 8 หลักสูตร, 
มนุษยศำสตร์ฯ 11 หลักสูตร, วิทยำศำสตร์ฯ 4 หลักสูตร, 
เทคโนโลยีอุตสำหกรรม 3 หลักสูตร, มรภ.กพ.แม่สอด 4 
หลักสตูร) 
- น ำเสนอคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ครั้งท่ี 1/2559  
วันท่ี 26 ม.ค. 59 และน ำเสนอคณะกรรมกำรก ำกับตดิตำมกำร
ด ำเนินงำนประกันคุณภำพหลักสตูรและคณะ  ครั้งที่ 1/2559 
เมื่อวันท่ี 10 ก.พ. 59  เพื่อพิจำรณำ 

  ทั้งนี้ได้มอบให้ทุกหลักสตูรได้พิจำรณำตรวจสอบเรยีบร้อยแล้ว 

ร้อยละ 100  

2. รวบรวมข้อมูลกำร
จัดสรรบุคลำกรสำย
วิชำกำรให้กับหลักสตูร

5-10 พ.ย. 58 น.ส.ชรินรตัน ์ กำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคลประจ ำมหำวิทยำลัย
รำชภัฏก ำแพงเพชร  ครั้งท่ี 1/2559 วันพุธท่ี 27 ม.ค. 59 ณ 
ห้องประชุม ช้ัน 4  ซึ่งมมีติที่ประชุมใหจ้ัดสรรอัตรำพนักงำน

ร้อยละ 100  

แบบ RM-4 
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จำกกองกำรเจ้ำหน้ำที ่
 

มหำวิทยำลยัเพื่อเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร ดังนี ้
หน่วยงาน หลักสูตร จ านวน(อัตรา) 

คณะครุศำสตร ์ คณิตศำสตร ์ 1 
คอมพิวเตอร์
ศึกษำ 

1 

ภำษำจีน 2 
รวม  4 

 

คณะมนุษยศำสตร์
และสังคมศำสตร ์

ดนตรีศึกษำ 1 
สำรสนเทศ
ภูมิศำสตร ์

1 

วิจิตรศลิป์และ
ประยุกตศ์ิลป ์

1 

ภำษำไทย 1 
ภำษำจีน 1 
บรรณำรักษศำสตร์
และสำรสนเทศ
ศำสตร ์

1 

รวม  6 
คณะวิทยำกำร
จัดกำร 

เศรษฐศำสตร์
กำรเงินและกำรคลัง 

1 

กำรเงินและกำร
ธนำคำร 

1 

กำรจัดกำรธุรกิจ
สมัยใหม ่

3 

รวม  5 
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คณะวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลย ี

เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

1 

ชีววิทยำ 1 
วิทยำกำร
คอมพิวเตอร ์

1 

วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีกำร
อำหำร 

1 

คณิตศำสตร ์ 1 
รวม  5 

คณะเทคโนโลยี
อุตสำหกรรม 

เทคโนโลยีกำร
จัดกำร โลจสิติกส ์

1 

เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร ์

1 

เทคโนโลยีพลังงำน 1 
รวม  3 

มร.กพ.แมส่อด กำรจัดกำรทั่วไป 1 
รวม  1 

รวมท้ังหมด  24  

   3. ติดตำมกำร
ด ำเนินงำนตำมเกณฑ์
กำรประกันคณุภำพ
ระดับหลักสตูร  ภำค
เรียนละ 1 ครั้ง 
น ำเสนอผู้บริหำรเพื่อ

11 พ.ย. 58  
10 ก.พ. 59 

อ.วรพรรณ 
น.ส.ชรินรตัน ์

ประชุมก ำกับตดิตำมกำรด ำเนินงำนกำรประกันคณุภำพระดับ
หลักสตูร และคณะ จ ำนวน 2 ครัง้  ดังนี ้
  คร้ังท่ี 1 กำรประชุมคณะกรรมกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำน
ประกันคณุภำพหลักสตูรและคณะ ครั้งท่ี 7/2559 เมื่อวันที่ 11 
พ.ย. 58  เพื่อพิจำรณำ 1) แบบฟอร์มกำรบันทึกผลกำร
ด ำเนินงำนของหลักสตูรตำม ชุดที ่1 ตัวบ่งช้ีระดับหลักสูตร 1.1 

ร้อยละ 100  
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พิจำรณำ ของเกณฑ์ สกอ. 2) แบบฟอร์มกำรบันทึกผลกำรด ำเนินงำนของ
หลักสตูรตำม ชุดที่ 2 ตัวบ่งช้ีระดบัหลักสตูร 1.1 ของเกณฑ์ สกอ 
  คร้ังท่ี 2 ประชุมคณะกรรมกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำน
ประกันคณุภำพหลักสตูรและคณะ  ครั้งท่ี 1/2559 เมื่อวันที่ 10 
ก.พ. 59  เพื่อพิจำรณำ 1) แบบฟอร์มรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ของหลักสูตร (มคอ.7) 2) กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของ
หลักสตูร ตำมเกณฑ์ประกันคุณภำพภำยในระดับหลักสูตร ตัว
บ่งช้ี 1.1 3) รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของรำยวิชำ มคอ. 5 และ 
มคอ.6 ส่วน มคอ.7 ยังไมไ่ด้ด ำเนนิกำรติดตำม 
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แบบติดตามผลการจัดการความเสี่ยง 
หน่วยงาน  ส านักประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2559 รอบการติดตาม   6 เดือน (1 ตุลาคม 2558 – 31 มีนาคม 2559)   

( ) ด้ำนกลยุทธ์และเหตุกำรณ์ภำยนอก ( ) ด้ำนกำรปฏิบัติงำน ทรัพยำกรและบุคลำกร ( ) ด้ำนกำรเงิน ( ) ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ ( ) ด้ำนนักศึกษำ 
( ) ด้ำนกำรบริหำรและพัฒนำอำจำรย์  ( ) ด้ำนสวัสดิภำพและควำมปลอดภัย 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
ของกิจกรรม 

ร้อยละความ
คืบหน้า 

ปัญหา/
อุปสรรค 

P2O2/ ควำมรู้ควำม
เข้ำใจท่ีคลำดเคลื่อน
ของผู้รับกำรอบรม
เกณฑ์ประกัน
คุณภำพภำยในจำก 
สกอ. 

(ภำยนอก) 
ประสบกำรณ์ในกำร
ตรวจประเมินระดับ
หลักสตูรของผู้รบักำร
อบรมมีน้อย 

12(สูง) 1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบกำรณ์ของกำรเป็น
กรรมกำรตรวจประเมินภำยใน
ระดับหลักสตูร 

เม.ย. 59 น.ส.ชรินรตัน ์
 

ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 
จะด ำเนินกำร Focus กลุ่มเลขำนกุำร
ในกำรตรวจประเมินภำยใน ในเดอืน 
เม.ย. 59 เพื่อทบทวนกระบวนกำร
ด ำเนินงำนและหำแนวทำงแก้ไข 

ร้อยละ 0.00  

2. ฝึกอบรมผู้ประเมินภำยใน
ระดับหลักสตูร โดยวิทยำกรจำก 
สกอ. ผู้เข้ำรับกำรอบรมเคยผ่ำน
กำรฝึกอบรม  เคยเป็นผู้ประเมิน
ระดับหลักสตูรในปีท่ีผำ่นมำ  

20-22 เม.ย. 
59 

น.ส.ชรินรตัน ์ ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 
จัดกิจกรรมระหว่ำงวันท่ี  20-22 เม.ย. 
59 

ร้อยละ 0.00  

3. กิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้กำร
เขียนรำยงำนกำรประเมินตนเอง  
ระดับหลักสตูร 

ปีงบประมำณ 
2559 

น.ส.ชรินรตัน ์ ยังไม่ได้ด ำเนินกำร ร้อยละ 0.00  

 

 
 
 

แบบ RM-4 
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แบบติดตามผลการจัดการความเสี่ยง 
หน่วยงาน  ส านักประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2559 รอบการติดตาม   6 เดือน (1 ตุลาคม 2558 – 31 มีนาคม 2559)   

( ) ด้ำนกลยุทธ์และเหตุกำรณ์ภำยนอก ( ) ด้ำนกำรปฏิบัติงำน ทรัพยำกรและบุคลำกร ( ) ด้ำนกำรเงิน ( ) ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ ( ) ด้ำนนักศึกษำ 
( ) ด้ำนกำรบริหำรและพัฒนำอำจำรย์  ( ) ด้ำนสวัสดิภำพและควำมปลอดภัย 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
ของกิจกรรม 

ร้อยละความ
คืบหน้า 

ปัญหา/
อุปสรรค 

P3O3/ กำรน ำ
ควำมรู้ที่ได้จำกกำร
จัดกำรควำมรู้
น ำไปใช้งำนได้จริงมี
น้อย 

(ภำยใน) 
1. บุคลำกรของส ำนัก
ไม่สำมำรถสืบค้นหรือ
กำรเจำะข้อมูลให้
ได้มำซึ่งองค์ควำมรู ้
2.กระบวนกำร KM 
ยังไม่สำมำรถสร้ำง
ควำมรู้/ควำมเข้ำใจ
แก่ผู้เข้ำรับกำรอบรม
ได้อย่ำงแท้จริง จึงไม่
สำมำรถน ำไปใช้ใน
กำรปฏิบัตจิริงได ้

12(สูง) 1.ฝึกกำรถอดบทเรียนควำมรู้ จำก
กิจกรรม KM ดังนี ้
-กิจกรรมกำรเขียนรำยงำนกำร
ประเมินตนเองระดับหลักสตูร   
-กำรอบรมผู้ประเมินภำยในระดับ
หลักสตูร วิทยำกรฝึกถอดบทโดย     
ผศ.ดร.เรขำ อรัญวงศ์/รศ.ดร.สุนี   
บุญพิทักษ์ 

20-22 เม.ย. 
59 

น.ส.ชรินรตัน ์
อ.วรพรรณ 
 

ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 
โดยจะด ำเนินกำรถอดบทเรียนของ
กิจกรรมฝึกอบรมผู้ประเมินภำยในระดับ
หลักสตูร ในระหว่ำงวันท่ี   
20-22 เม.ย. 59 

ร้อยละ  0.00 - 

2. เพิ่มเติมหัวข้อลักษณะส ำคญั/แนว
ปฏิบัติที่ในแบบฟอร์มกำรน ำเสนอ
แนวปฏิบัติที่ดี  

ม.ค. 59 น.ส.พันทิพำ เพิ่มเตมิหัวข้อลักษณะส ำคัญของ
นวัตกรรม หรือ แนวปฏิบัติทีด่ี             
ไว้ในข้อ 1 ในแบบฟอร์มกำรรำยงำน
ผลงำน ซึ่งได้ข้อเสนอแนะส่วนน้ีมำจำก
ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเป็นกำรสกดัองค์
ควำมรู้ของเจ้ำของผลงำนในกำรจดัท ำ
ผลงำนของตนเอง 
 
 

ร้อยละ 100 - 

แบบ RM-4 
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( ) ด้ำนกลยุทธ์และเหตุกำรณ์ภำยนอก ( ) ด้ำนกำรปฏิบัติงำน ทรัพยำกรและบุคลำกร ( ) ด้ำนกำรเงิน ( ) ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ ( ) ด้ำนนักศึกษำ 
( ) ด้ำนกำรบริหำรและพัฒนำอำจำรย์  ( ) ด้ำนสวัสดิภำพและควำมปลอดภัย 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
ของกิจกรรม 

ร้อยละความ
คืบหน้า 

ปัญหา/
อุปสรรค 

3. ศึกษำข้อมูล และสัมภำษณ์
เจ้ำของช้ินงำน 

มิ.ย. 59 น.ส.พันทิพำ ด ำเนินกำรศึกษำวิธีกำรสมัภำษณ์เชิง
ลึกจำกเจ้ำของผลงำนนวัตกรรม เพื่อ
น ำข้อมูลมำสกัดเป็นองค์ควำมรู ้

ร้อยละ 100 - 
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แบบติดตามผลการจัดการความเสี่ยง 
หน่วยงาน  ส านักประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2559 รอบการติดตาม   6 เดือน (1 ตุลาคม 2558 – 31 มีนาคม 2559)   

( ) ด้ำนกลยุทธ์และเหตุกำรณ์ภำยนอก ( ) ด้ำนกำรปฏิบัติงำน ทรัพยำกรและบุคลำกร ( ) ด้ำนกำรเงิน ( ) ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ ( ) ด้ำนนักศึกษำ 
( ) ด้ำนกำรบริหำรและพัฒนำอำจำรย์  ( ) ด้ำนสวัสดิภำพและควำมปลอดภัย 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
ของกิจกรรม 

ร้อยละความ
คืบหน้า 

ปัญหา/
อุปสรรค 

P4S1/ ยังไม่มีแนว
ทำงกำรน ำเกณฑ์ 
EdPEx มำใช้ใน
มหำวิทยำลยัใน
อนำคต 

1.(ภำยใน) บุคลำกร
ภำยในส ำนักประกันฯ 
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
กำรด ำเนินงำนตำม
เกณฑ์ EdPEx ยังไม่
ชัดเจน 
2.(ภำยนอก) สกอ.ไมม่ี
ต้นแบบสถำบันทำง
กำรศึกษำท่ีใช้เกณฑ์ 
EdPEx 
3.(ภำยนอก) 
มหำวิทยำลยัไมม่ี
นโยบำยที่ชัดเจนในกำร
น ำเกณฑ์ EdPEx มำใช้ 

12(สูง) 1. จัดกิจกรรมอบรมและแลกเปลีย่น
เรียนรูเ้กณฑ์กำรประกันคณุภำพสู่
กำรด ำเนินงำนท่ีเป็นเลิศ หรือ 
EdPEx ครั้งท่ี 1 : บรรยำยภำพรวม
ของเกณฑ์ และกำรเขียนโครงร่ำง
องค์กร 

13-14 
ม.ค. 59 

น.ส.สุนันท์ ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมในวันท่ี 13-
14 ม.ค. 59 ณ ห้องประชุม
ทองกวำว อำคำรทีปังกร ผู้เข้ำรับ
กำรอบรมเป็นผู้บริหำรของคณะ
และหน่วยงำนสนับสนุน และ
เจ้ำหน้ำท่ีประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ประจ ำหน่วยงำน จ ำนวน 95 คน 
- จำกผลกำรประเมินโครงกำร
พบว่ำ ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้
เรื่องเกณฑ์ EdPEx และกำรจัดท ำ 
OP เพิ่มมำกข้ึน คิดเป็นร้อยละ 
97.50 (n = 40) 

ร้อยละ 100 มีผู้สนใจเข้ำร่วม
กิจกรรมอบรม
จ ำนวนมำกกว่ำท่ี
โครงกำรก ำหนด 
ท ำให้งบประมำณที่
จัดสรรไว้ไม่
เพียงพอต่อกำรจัด
กิจกรรม 

2. จัดกิจกรรมอบรมและแลกเปลีย่น
เรียนรูเ้กณฑ์กำรประกันคณุภำพสู่
กำรด ำเนินงำนท่ีเป็นเลิศ หรือ 
EdPEx ครั้งท่ี 2 : บรรยำยหมวดที่ 1 
กำรน ำองค์กร และหมวดที่2 กำร

เม.ย. 59 น.ส.สุนันท์ ยังไม่ได้ด ำเนินกำร ร้อยละ 0.00 - 

แบบ RM-4 
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( ) ด้ำนกลยุทธ์และเหตุกำรณ์ภำยนอก ( ) ด้ำนกำรปฏิบัติงำน ทรัพยำกรและบุคลำกร ( ) ด้ำนกำรเงิน ( ) ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ ( ) ด้ำนนักศึกษำ 
( ) ด้ำนกำรบริหำรและพัฒนำอำจำรย์  ( ) ด้ำนสวัสดิภำพและควำมปลอดภัย 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
ของกิจกรรม 

ร้อยละความ
คืบหน้า 

ปัญหา/
อุปสรรค 

จัดท ำกลยุทธ์ 

3. ก ำหนดและติดตำมให้คณะและ
หน่วยงำนจัดท ำโครงร่ำงองค์กร (OP) 

ม.ค. – ก.ค. 59 น.ส.สุนันท์ อยู่ในระหว่ำงกำรด ำเนินงำนของ
คณะและหน่วยงำนสนับสนุน ซึ่งจะ
ด ำเนินกำรติดตำม OP ในเดือน 
ก.ค. 59 

ร้อยละ 0.00 ไม่มผีู้เชี่ยวชำญใน
กำรตรวจสอบและ
ให้ข้อเสนอแนะใน
กำรจัดท ำ OP ของ
คณะและหน่วยงำน 
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แบบติดตามผลการจัดการความเสี่ยง 
หน่วยงาน ส านักประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2559 รอบการติดตาม   6 เดือน (1 ตุลาคม 2558 – 31 มีนาคม 2559)   

() ด้ำนกลยุทธ์และเหตุกำรณ์ภำยนอก () ด้ำนกำรปฏิบัติงำน ทรัพยำกรและบุคลำกร ( ) ด้ำนกำรเงิน ( ) ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ ( ) ด้ำนนักศึกษำ 
( ) ด้ำนกำรบริหำรและพัฒนำอำจำรย์ ( ) ด้ำนสวัสดิภำพและควำมปลอดภัย 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
ของกิจกรรม 

ร้อยละความ
คืบหน้า 

ปัญหา/
อุปสรรค 

P5O4/ นักพัฒนำ
ระบบไม่สำมำรถ
เชื่อมโยงเกณฑ์กำร
ประกันคณุภำพกับ
กำรสร้ำงระบบ
สำรสนเทศท่ีจะ
รองรับกำรประกัน
คุณภำพ (เกณฑ์ใหม่) 

(ภำยใน) นักพัฒนำ
ระบบมีควำมรู้
เกี่ยวกับเกณฑ์
ประกันคณุภำพ         
ไม่ชัดเจน ท ำใหไ้ม่
สำมำรถพัฒนำระบบ
มำรองรับกำร
ปฏิบัติงำนได ้

12(สูง) 1. ศึกษำโครงสรำ้งกำร
ด ำเนินงำนและพันธกิจของ
ส ำนักประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ 
 

ปีงบประมำณ 
2559 

-น.ส.พันทิพำ 
เย็นญำ 
-นักวิชำกำร
คอมพิวเตอร ์

ในวันปฐมนิเทศพนักงำนใหม่ในวันท่ี 19 
ม.ค. 59 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักประกนัฯ ได้
ช้ีแจงเกี่ยวกับโครงสร้ำงกำรด ำเนนิงำน
ของส ำนักในภำพรวมให้กับนักวิชำกำร
คอมพิวเตอร์ และให้ผูร้ับผดิชอบตำม
โครงสร้ำงกำรด ำเนินงำน          แต่ละ
คนช้ีแจงรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนของ
ตนเอง เพื่อให้นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์
ซึ่งเป็นพนักงำนใหม่ไดร้ับทรำบอยำ่ง
ละเอียด  

ร้อยละ 100  

2.ศึกษำงำนประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ 
   2.1 ศึกษำเกณฑ์กำร
ประกันคณุภำพกำรศึกษำ
ภำยในและภำยนอก 
    2.2 ศึกษำคู่มือกำร
ปฏิบัติงำนเพื่อรองรับกำร

 
 
ปีงบประมำณ 
2559 
 
 
ปีงบประมำณ 

-น.ส.พันทิพำ 
เย็นญำ 
-นักวิชำกำร
คอมพิวเตอร ์

2.1 นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ได้ศึกษำ
เกณฑ์กำรประกันคุณภำพภำยใน ซึ่ง
ต้องมีกำรน ำเกณฑ์ดังกล่ำวไปพัฒนำ
ระบบสำรสนเทศตำมรูปแบบ มคอ.7 
ส่วนเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอกยังไม่แล้วเสร็จและยังไมไ่ด้
เผยแพรสู่่สำธำรณชน 

ร้อยละ 
75.00 

 

แบบ RM-4 
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() ด้ำนกลยุทธ์และเหตุกำรณ์ภำยนอก () ด้ำนกำรปฏิบัติงำน ทรัพยำกรและบุคลำกร ( ) ด้ำนกำรเงิน ( ) ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ ( ) ด้ำนนักศึกษำ 
( ) ด้ำนกำรบริหำรและพัฒนำอำจำรย์ ( ) ด้ำนสวัสดิภำพและควำมปลอดภัย 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
ของกิจกรรม 

ร้อยละความ
คืบหน้า 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ตรวจประเมินภำยในระดับ
หลักสตูร คณะ ส ำนัก 
สถำบัน และมหำวิทยำลัย  
     2.3 เข้ำอบรมเป็นผู้
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในระดับหลักสูตร
จ ำนวน 2 ครั้ง 
    2.4 เข้ำอบรม/ประชุม/
สัมมนำ เรื่องกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยในทุก
ครั้ง (ติดตำมรองผู้อ ำนวยกำร
ฝ่ำยประกันคณุภำพ
กำรศึกษำ) 

2559 
 
 
 
 
ปีงบประมำณ 
2559 
 
 
ปีงบประมำณ 
2559 

2.2 รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำได้เผยแพร่คูม่ือกำร
ปฏิบัติงำนเพื่อรองรับกำรตรวจประเมิน
ภำยในระดับหลักสูตร คณะ ส ำนกั 
สถำบัน และมหำวิทยำลัย ให้แก่
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร ์
2.3 ส ำนักประกันคณุภำพกำรศึกษำมี
ก ำหนดจัดอบรมผู้ประเมินคณุภำพ
กำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสตูร ใน
วันท่ี 20-22 เม.ย. 59 วิทยำกรโดย 
ศ.นพ.วุฒิชัย ธนำพงศธร                    
ณ ห้องประชุมลีลำวดี หอประชุมทีปัง
กรรัศมโีชต ิ
2.4 ได้เข้ำประชุมเกี่ยวกับกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ เช่น กำรประชุม
คณะกรรมกำรบรหิำรมหำวิทยำลยั 

3. ศึกษำเกณฑ์กำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำระดับ
สำกลต่ำงๆ เพื่อให้ทรำบถึง
แนวโน้มและทิศทำงของ

ปีงบประมำณ 
2559 

-น.ส.พันทิพำ 
เย็นญำ 
-นักวิชำกำร
คอมพิวเตอร ์

นักวิชำกำรคอมพิวเตอรไ์ด้เขำ้ร่วม
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตัิกำร 
“แนวคิดและกรอบของเกณฑ์            
คุณภำพกำรศึกษำเพื่อกำรด ำเนินกำร

ร้อยละ 100  
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() ด้ำนกลยุทธ์และเหตุกำรณ์ภำยนอก () ด้ำนกำรปฏิบัติงำน ทรัพยำกรและบุคลำกร ( ) ด้ำนกำรเงิน ( ) ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ ( ) ด้ำนนักศึกษำ 
( ) ด้ำนกำรบริหำรและพัฒนำอำจำรย์ ( ) ด้ำนสวัสดิภำพและควำมปลอดภัย 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
ของกิจกรรม 

ร้อยละความ
คืบหน้า 

ปัญหา/
อุปสรรค 

กำรพัฒนำด้ำนกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำของ
ประเทศไทยและสำกล 

ที่เป็นเลิศ (EdPEx)” ในวันท่ี 13-14 
ม.ค. 59 ณ ห้องประชุมทองกวำว 
อำคำรทีปังกรรัศมีโชต ิ

4. เจ้ำหน้ำที่พัฒนำระบบ
ออกแบบผังงำนกำรสรำ้ง
ระบบสำรสนเทศท่ี
เชื่อมโยงกับเกณฑ์กำร
ประกันคณุภำพกำรศึกษำ 

ปีงบประมำณ 
2559 

-น.ส.พันทิพำ 
เย็นญำ 
-นักวิชำกำร
คอมพิวเตอร ์

นักวิชำกำรคอมพิวเตอรไ์ด้พัฒนำ
สำรสนเทศด้ำนกำรประกันคณุภำพ
กำรศึกษำ จ ำนวน 2 ระบบ คือ 
1. ระบบฐำนข้อมูลส ำหรับจัดเก็บ
เอกสำรหลักฐำนตำมเกณฑ์ของ สกอ. 
(100%) 
2. ระบบสำรสนเทศในรูปแบบ มคอ.7 
(ระบบออนไลน์) เพื่อใช้รวบรวม 
ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของ
หลักสตูร 

ร้อยละ 
50.00 
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แบบติดตามผลการจัดการความเสี่ยง 
หน่วยงาน ส านักประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2559 รอบการติดตาม   6 เดือน (1 ตุลาคม 2558 – 31 มีนาคม 2559)   

( ) ด้ำนกลยุทธ์และเหตุกำรณ์ภำยนอก () ด้ำนกำรปฏิบัติงำน ทรัพยำกรและบุคลำกร ( ) ด้ำนกำรเงิน ( ) ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ ( ) ด้ำนนักศึกษำ 
( ) ด้ำนกำรบริหำรและพัฒนำอำจำรย์ ( ) ด้ำนสวัสดิภำพและควำมปลอดภัย 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
ของกิจกรรม 

ร้อยละความ
คืบหน้า 

ปัญหา/
อุปสรรค 

P6O5/ ผลงำน
นวัตกรรมไมม่ี
คุณภำพที่จะไดร้ับ
รำงวัลอย่ำงแท้จริง 

(ภำยใน) เกณฑ์กำร
ตัดสินผลงำนนวัตกรรม
ไม่มีควำมชัดเจนพอท ำ
ให้กรรมกำรตัดสิน
ผลงำนผดิพลำด 

16(สูง) 1. ศึกษำเกณฑ์กำรตัดสิน
นวัตกรรมจำก
เอกสำรอ้ำงอิงจำก
แหล่งข้อมูลตำ่งๆ 

1 ต.ค–30 พ.ย.58 น.ส.พันทิพำ 
เย็นญำ 

ด ำเนินกำรศึกษำเกณฑ์ตัดสินผลงำน
นวัตกรรม ดังนี ้
- เกณฑ์กำรตัดสินกำรประกวดนวตักรรของ
มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ พ.ศ. 2555 
- เกณฑ์กำรประกวดคัดเลือกผลงำน
นวัตกรรมและผลงำนวิจยัดีเด่นระดับเขต 
15 และ เขต 16   พ.ศ. 2555 กระทรวง
สำธำรณสุข 
- คู่มือกำรประกวดนวัตกรรมชำวบ้ำน 
ด้ำนกำรเกษตร ของส ำนักงำนพัฒนำ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ หรือ 
สวทช. 
- เกณฑ์กำรตัดสิน True Innovation 
Award 
- เกณฑ์กำรประกวดรำงวัลนวัตกรรมกำร
พัฒนำงำน (KM Awards) ประจ ำปี 
2557 ส ำนักงำนกิจกำรสตรีและสถำบัน

ร้อยละ 100  

แบบ RM-4 
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( ) ด้ำนกลยุทธ์และเหตุกำรณ์ภำยนอก () ด้ำนกำรปฏิบัติงำน ทรัพยำกรและบุคลำกร ( ) ด้ำนกำรเงิน ( ) ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ ( ) ด้ำนนักศึกษำ 
( ) ด้ำนกำรบริหำรและพัฒนำอำจำรย์ ( ) ด้ำนสวัสดิภำพและควำมปลอดภัย 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
ของกิจกรรม 

ร้อยละความ
คืบหน้า 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ครอบครัว 

- เกณฑ์กำรประกวด/คัดเลือก นวตักรรม
กำรเรยีนกำรสอน เพื่อพัฒนำกำรอ่ำน 
กำรเขียน และยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทำงกำรเรียนภำษำไทย โครงกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรเรยีนกำรสอนภำษำไทย 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำสงขลำ เขต 2 
- เกณฑ์กำรพิจำรณำตัดสิน งำน MWA 
Innovation Awards นวัตกรรมสเีขียว
เพื่อกำรประปำ 2015 ของกำรประปำ
นครหลวง 
- เกณฑ์กำรตัดสินกำรประกวด เรือ่งเล่ำ
สร้ำงแรงบันดำลใจ KM Inspiration ใน
งำนจัดกำรควำมรู้ ปี 2557 คณะ
แพทยศำสตร์ศิรริำชพยำบำล  

2. น ำองค์ควำมรู้ที่ได้จำก
กำรศึกษำค้นคว้ำมำ
จัดท ำเกณฑ์นวัตกรรมที่

1 ธ.ค 58 – 31 
ม.ค 59  

น.ส.พันทิพำ 
เย็นญำ 

ด ำเนินกำรปรับปรุงเกณฑ์กำรตดัสินผลงำน
นวัตกรรม/แนวปฏิบตัิที่ดีของ มรภ.
ก ำแพงเพชร ปัจจุบันอยู่ในระหว่ำงกำร

ร้อยละ 100  
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( ) ด้ำนกลยุทธ์และเหตุกำรณ์ภำยนอก () ด้ำนกำรปฏิบัติงำน ทรัพยำกรและบุคลำกร ( ) ด้ำนกำรเงิน ( ) ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ ( ) ด้ำนนักศึกษำ 
( ) ด้ำนกำรบริหำรและพัฒนำอำจำรย์ ( ) ด้ำนสวัสดิภำพและควำมปลอดภัย 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
ของกิจกรรม 

ร้อยละความ
คืบหน้า 

ปัญหา/
อุปสรรค 

เหมำะกับบริบทของ
นวัตกรรม/แนวปฏิบตัิที่ดี 
ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร 

ตรวจสอบของผูเ้ชี่ยวชำญ 

3. ให้ผู้เชี่ยวชำญ
ตรวจสอบเกณฑ์กำร
ตัดสินนวัตกรรมจ ำนวน 
5 คน เพื่อให้ได้เกณฑ์ที่
ชัดเจนสำมำรถคดัเลือก
ผลงำนได้อย่ำงแท้จริง 

เม.ย. – มิ.ย. 59 น.ส.พันทิพำ 
เย็นญำ 

อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร ร้อยละ 0.00  

4. ประสำนงำนเพื่อ
เผยแพรเ่กณฑ์กำรตดัสิน
ผลงำนนวัตกรรมให้แก่
อำจำรย์ บุคลำกร และ
กรรมกำรตัดสินผลงำน 

1-29 ม.ิย. 59 
(จัดงำนวันท่ี 30 
ม.ิย 59) 

น.ส.พันทิพำ 
เย็นญำ 

ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 
โดยจะด ำเนินกำรเผยแพรเ่กณฑฯ์ ใน
เดือน มิ.ย.59 

ร้อยละ 0.00  

   5. จัดเวทีกำรน ำเสนอ
นวัตกรรมหรือแนว
ปฏิบัติที่ดี โดย

30 ม.ิย.59 

 
น.ส.พันทิพำ 
เย็นญำ 

ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 
เนื่องจำกยังไม่ถึงระยะเวลำด ำเนินกำร
ตำมที่ก ำหนด 

ร้อยละ 0.00  
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( ) ด้ำนกลยุทธ์และเหตุกำรณ์ภำยนอก () ด้ำนกำรปฏิบัติงำน ทรัพยำกรและบุคลำกร ( ) ด้ำนกำรเงิน ( ) ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ ( ) ด้ำนนักศึกษำ 
( ) ด้ำนกำรบริหำรและพัฒนำอำจำรย์ ( ) ด้ำนสวัสดิภำพและควำมปลอดภัย 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
ของกิจกรรม 

ร้อยละความ
คืบหน้า 

ปัญหา/
อุปสรรค 

คณะกรรมกำรตดัสิน
ผลงำนใช้คู่มือเกณฑ์
กำรตัดสินผลงำนท่ีไดม้ี
กำรปรับปรุงแล้ว 

   6. มีกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรูร้ะหว่ำงผู้
น ำเสนอ ผู้เขำ้ร่วมงำน 
และคณะกรรมกำร
ตัดสินผลงำน ท ำให้เกดิ
บทสรุปแก่นควำม
ควำมรู้จำกผู้เข้ำร่วม
งำนท้ังหมด ตำม
จ ำนวนเรื่องที่น ำเสนอ
บนเวทีน ำเสนอ 

30 ม.ิย. – 15 

ก.ค. 59 
น.ส.พันทิพำ 
เย็นญำ 

ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 
เนื่องจำกยังไม่ถึงระยะเวลำด ำเนินกำร
ตำมที่ก ำหนด 

ร้อยละ 0.00  

   7. ได้องค์ควำมรู้ที่เป็น
นวัตกรรมหรือแนว
ปฏิบัติที่ดีในกำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำร

30 ม.ิย. – 31 

ส.ค. 59 
น.ส.พันทิพำ 
เย็นญำ 

ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 
เนื่องจำกยังไม่ถึงระยะเวลำด ำเนินกำร
ตำมที่ก ำหนด 

ร้อยละ 0.00  
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( ) ด้ำนกลยุทธ์และเหตุกำรณ์ภำยนอก () ด้ำนกำรปฏิบัติงำน ทรัพยำกรและบุคลำกร ( ) ด้ำนกำรเงิน ( ) ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ ( ) ด้ำนนักศึกษำ 
( ) ด้ำนกำรบริหำรและพัฒนำอำจำรย์ ( ) ด้ำนสวัสดิภำพและควำมปลอดภัย 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
ของกิจกรรม 

ร้อยละความ
คืบหน้า 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ปฏิบัติงำนของ
มหำวิทยำลยัรำชภฏั
ก ำแพงเพชรจำก
บุคลำกรทีส่่งผลงำน
ทั้งหมดจำกกำร
น ำเสนอบนเวทีและ
น ำเสนอแบบโปสเตอร ์
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แบบติดตามผลการจัดการความเสี่ยง 
หน่วยงาน ส านักประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2559 รอบการติดตาม   6 เดือน (1 ตุลาคม 2558 – 31 มีนาคม 2559)   

( ) ด้ำนกลยุทธ์และเหตุกำรณ์ภำยนอก () ด้ำนกำรปฏิบัติงำน ทรัพยำกรและบุคลำกร ( ) ด้ำนกำรเงิน ( ) ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ() ด้ำนนักศึกษำ 
( ) ด้ำนกำรบริหำรและพัฒนำอำจำรย์ ( ) ด้ำนสวัสดิภำพและควำมปลอดภัย 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
ของกิจกรรม 

ร้อยละความ
คืบหน้า 

ปัญหา/
อุปสรรค 

P7O6/ องค์ควำมรู้ที่ได้
จำกกำรถอดเทคนิค
กำรติวของผู้ติวไม่
สำมำรถน ำไปใช้
ประโยชนไ์ด ้

(ภำยใน) เจ้ำหน้ำที่
ไม่สำมำรถถอดองค์
ควำมรู้เทคนิคกำร
ติวของผู้ติวได ้

8(ปำน
กลำง) 

1. ก ำหนดรำยวิชำที่จะถอด
องค์ควำมรู้เทคนิคกำรติวของ
ติวเตอร์ จ ำนวน 1 รำยวิชำ 
(วิชำภำษำอังกฤษ) 

พ.ย.58 
 

น.ส.พันทิพำ 
เย็นญำ 

ก ำหนดรำยวิชำที่จะด ำเนินกำรถอดองค์
ควำมรู้เทคนิคกำรติว จ ำนวน 1 รำยวิชำ คือ 
วิชำภำษำอังกฤษ 
(โครงกำร 1 ช่วย 9 ประจ ำปีงบประมำณ  
2559 ได้เชิญวิทยำกรผูม้ีควำมเช่ียวชำญจำก
ภำยนอกมำด ำเนินกำรติวให้นักเรยีนใน
โรงเรียนเครือข่ำย) 

ร้อยละ 100  

2. ศึกษำหลักกำรทฤษฎีใน
กำรถอดองค์ควำมรู้ที่ถูกต้อง 

พ.ย.58 น.ส.พันทิพำ 
เย็นญำ 

ด ำเนินกำรศึกษำหลักกำรและทฤษฎี ดังนี้ 
- วิธีกำรสัมภำษณ์เชิงลึก (In deep 
interview) 
- วิธีกำรวิเครำะห์และถ่ำยทอดข้อมูลจำกกำร
สัมภำษณ์เชิงลึก 
- (อยู่ระหว่ำงกำรศึกษำ) วิธีกำรเขยีนหนังสือ
แบบเรื่องสั้น เป็นรูปแบบ Pocket book 
ส ำหรับกำรใช้เวลำอ่ำนเพียงเล็กนอ้ยแต่เข้ำใจ
ง่ำย  

ร้อยละ 
75.00 

 

แบบ RM-4 
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( ) ด้ำนกลยุทธ์และเหตุกำรณ์ภำยนอก () ด้ำนกำรปฏิบัติงำน ทรัพยำกรและบุคลำกร ( ) ด้ำนกำรเงิน ( ) ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ() ด้ำนนักศึกษำ 
( ) ด้ำนกำรบริหำรและพัฒนำอำจำรย์ ( ) ด้ำนสวัสดิภำพและควำมปลอดภัย 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
ของกิจกรรม 

ร้อยละความ
คืบหน้า 

ปัญหา/
อุปสรรค 

3. ถอดองค์ควำมรู้เทคนิค
กำรติวของติวเตอร์มืออำชีพ 

เม.ย.-ก.ย.59 น.ส.พันทิพำ 
เย็นญำ 

อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินงำน ร้อยละ 0.00  

4. ให้ผู้เชี่ยวชำญตรวจสอบ
และให้ข้อเสนอแนะเพื่อ
ปรับปรุงองค์ควำมรู้นี้ให้
สมบูรณ ์

เม.ย.-ก.ย.59 น.ส.พันทิพำ 
เย็นญำ 

อยู่ในระหว่ำงกำรด ำเนินงำน ร้อยละ 0.00  

5. เผยแพร่องค์ควำมรู้ที่ได้ 
ให้กับติวเตอร์นักศึกษำท่ีจะ
ออกไปติวให้กับนักเรียนใน
โครงกำร 1 ช่วย 9 และ
ผู้สนใจทั้งภำยในและ
ภำยนอก 

เม.ย.-ก.ย.59 น.ส.พันทิพำ 
เย็นญำ 

อยู่ในระหว่ำงกำรด ำเนินงำน ร้อยละ 0.00  
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แบบติดตามผลการจัดการความเสี่ยง 
หน่วยงาน ส านักประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2559 รอบการติดตาม   6 เดือน (1 ตุลาคม 2558 – 31 มีนาคม 2559)   

( ) ด้ำนกลยุทธ์และเหตุกำรณ์ภำยนอก () ด้ำนกำรปฏิบัติงำน ทรัพยำกรและบุคลำกร ( ) ด้ำนกำรเงิน ( ) ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ ( ) ด้ำนนักศึกษำ 
( ) ด้ำนกำรบริหำรและพัฒนำอำจำรย์ ( ) ด้ำนสวัสดิภำพและควำมปลอดภัย 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
ของกิจกรรม 

ร้อยละความ
คืบหน้า 

ปัญหา/
อุปสรรค 

R1O7/ 
กลุ่มเป้ำหมำยไม่
สำมำรถเข้ำถึงข้อมูล
กำรประชำสัมพันธ์
ของส ำนักได ้

(ภำยใน) ส ำนัก
ประกันฯ ใช้ช่องทำง
กำรประชำสัมพันธ์
น้อย ไม่หลำกหลำย 

12 (สูง) 1. ศึกษำหำกลุ่มเป้ำหมำยที่
ต้องกำรประชำสัมพันธ์ 
 

พ.ย.58  
 

น.ส.พันทิพำ  
น.ส.วิวรรณ 

วิเครำะห์และก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยในกำร
ประชำสมัพันธ์ของส ำนักประกันฯ มี 2 
กลุ่ม 
1. กลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสียกับงำนด้ำนกำร
ประกันคณุภำพกำรศึกษำ ได้แก่ อำจำรย์
และบุคลำกรภำยใน มรภ.ก ำแพงเพชร 
2. กลุ่มลูกค้ำ ของงำนด้ำนกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ ได้แก่ นักศึกษำ 
โรงเรียนในสังกัด สพฐ และประชำชนท่ัวไป 

ร้อยละ 100  

2. ศึกษำช่องทำงกำร
ประชำสมัพันธ์ประชำสมัพันธ์
ไปยังกลุ่มเป้ำหมำยที่ก ำหนด
ไว ้

ธ.ค. 58 น.ส.พันทิพำ 
เย็นญำ 
น.ส.วิวรรณ ธัญญะ
วัน 

ด ำเนินกำรศึกษำ และก ำหนดช่องทำงกำร
ประชำสมัพันธ์ของส ำนัก ดังนี้ 
1. เว็บไซด์ของส ำนักประกันฯ 
2. วำรสำร สำรสักทอง 
3. วำรสำรข่ำวของส ำนักประกันฯ 
4. กำรส่งข่ำวผ่ำนจดหมำยไปรษณีย ์
5. Social Network ได้แก่ facebook 
และ E-mail 

ร้อยละ 100  

แบบ RM-4 
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( ) ด้ำนกลยุทธ์และเหตุกำรณ์ภำยนอก () ด้ำนกำรปฏิบัติงำน ทรัพยำกรและบุคลำกร ( ) ด้ำนกำรเงิน ( ) ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ ( ) ด้ำนนักศึกษำ 
( ) ด้ำนกำรบริหำรและพัฒนำอำจำรย์ ( ) ด้ำนสวัสดิภำพและควำมปลอดภัย 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
ของกิจกรรม 

ร้อยละความ
คืบหน้า 

ปัญหา/
อุปสรรค 

3. สร้ำงหรือพัฒนำช่อง
ทำงกำรประชำสมัพันธ์ตำม
กลุ่มเป้ำหมำย 

ต.ค. 58 – 
มี.ค. 59 

น.ส.พันทิพำ 
เย็นญำ 
น.ส.วิวรรณ ธัญญะ
วัน 

ส ำนักประกันฯ มีกำรสรำ้งหรือพัฒนำช่อง
ทำงกำรประชำสมัพันธ์ ดังนี้ 
1. เว็บไซด์ของส ำนักประกันฯ 
    - อยู่ในระหว่ำงปรับปรุงเว็บไซด์
เนื่องจำกบุคลำกรในต ำแหน่งนักวิชำกำร
คอมพิวเตอร์เพิม่เริม่มำปฏิบัติงำนในเดือน 
ม.ค.59 
2. วำรสำร สำรสักทอง 
      - ประชำสัมพันธ์ผลงำนท่ีโดดเด่นผ่ำน
สำรสักทองเดือนละ 1 ครั้ง 
3. วำรสำรข่ำวของส ำนักประกันฯ 
    - ประชำสัมพันธ์ข่ำวของส ำนักประกันฯ 
ทุกๆ 3 เดือน 
4. ส่งข่ำวผ่ำนจดหมำย 
     - จะใช้ประชำสัมพันธ์เฉพำะกรณีต้อง
แจ้งข่ำว/ผลงำนแบบเจำะจงกลุ่มเป้ำหมำย 
5. Social Network 
     - ส ำนักประกันฯ ได้พัฒนำหนำ้เพจ 
Facebook ส ำหรับกำรประชำสัมพันธ์ 

ร้อยละ 100  
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( ) ด้ำนกลยุทธ์และเหตุกำรณ์ภำยนอก () ด้ำนกำรปฏิบัติงำน ทรัพยำกรและบุคลำกร ( ) ด้ำนกำรเงิน ( ) ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ ( ) ด้ำนนักศึกษำ 
( ) ด้ำนกำรบริหำรและพัฒนำอำจำรย์ ( ) ด้ำนสวัสดิภำพและควำมปลอดภัย 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
ของกิจกรรม 

ร้อยละความ
คืบหน้า 

ปัญหา/
อุปสรรค 

4. ประชำสัมพันธ์ตำม
ช่องทำงที่ก ำหนดไว้ตำม
กลุ่มเป้ำหมำยที่ก ำหนด  

ต.ค. 58 – 
ก.ย. 59 

น.ส.พันทิพำ 
เย็นญำ 
น.ส.วิวรรณ ธัญญะ
วัน 

ปัจจุบันไดด้ ำเนินกำรประชำสัมพนัธ์ข่ำว
และผลงำนของส ำนักประกันฯ ผำ่นช่อง
ทำงกำรสื่อสำร ได้แก่ วำรสำรสำรสักทอง 
วำรสำรข่ำวของส ำนักประกันฯ และหน้ำ
เพจ facebook 

ร้อยละ 60.00  

5. สอบถำมควำมพึงพอใจ
และข้อเสนอแนะในกำร
ประชำสมัพันธ์เกี่ยวกับกำร
ประกันคณุภำพกำรศึกษำ 
เพื่อน ำข้อเสนอแนะมำ
ปรับปรุงผลกำรด ำเนินงำน 

ก.ย. 59 น.ส.พันทิพำ 
เย็นญำ 
น.ส.วิวรรณ ธัญญะ
วัน 

ยังไม่ได้ด ำเนินกำร ร้อยละ 0.00  

 
 

ชื่อผู้รายงาน................................................................ 
        (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อรอนงค์ แจ่มผล) 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักประกันคุณภำพำกำรศึกษำ 
 31  มีนำคม 2559 



 
 
 
 
 
 

รายงานผลการด าเนินงาน รอบ 12 เดือน 
(แบบ RM-4) 
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แบบติดตามผลการจัดการความเสี่ยง 
หน่วยงาน  ส านักประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2559 รอบการติดตาม   12 เดือน (ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559)   

( ) ด้ำนกลยุทธ์และเหตุกำรณ์ภำยนอก ( ) ด้ำนกำรปฏิบัติงำน ทรัพยำกรและบุคลำกร ( ) ด้ำนกำรเงิน ( ) ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ ( ) ด้ำนนักศึกษำ 
( ) ด้ำนกำรบริหำรและพัฒนำอำจำรย์  ( ) ด้ำนสวัสดิภำพและควำมปลอดภัย 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
ของกิจกรรม 

ร้อยละความ
คืบหน้า 

ปัญหา/
อุปสรรค 

P1O1/ 
คะแนนผล
กำรประเมิน
คุณภำพ
ภำยในไม่
เป็นไปตำม
เป้ำหมำยที่
ก ำหนด 

(ภำยนอก) 
ศักยภำพของอ.
ประจ ำหลักสตูร
ซึ่งจะส่งผลต่อ
กำรประเมิน
ระดับคณะ และ
ระดับ
มหำวิทยำลยั ไม่
เป็นไปตำมเกณฑ์
มำตรฐำนระดับ
หลักสตูร 

8 
(ปำนกลำง) 

1. ตรวจสอบและสรุป
หลักสตูรที่มีอำจำรย์
ประจ ำหลักสตูรที่
ปฏิบัติงำนไม่เป็นไป
ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 

5-10 พ.ย. 58 น.ส.ชรินรตัน ์   - ได้ตดิตำมรวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูลตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
ตัวบ่งช้ี  1.1  กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรตำมเกณฑ์มำตรฐำน
หลักสตูร พ.ศ.2558  ได้แก่ จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสตูร  
คุณวุฒิและ  คุณสมบัติของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร ตลอดจน
กำรปรับปรุงหลักสูตร พบว่ำ มีหลกัสูตรทีไ่ม่เป็นไปตำมเกณฑ์
มำตรฐำน จ ำนวน 30 หลักสูตร (คณะครุศำสตร์ 8 หลักสูตร, 
มนุษยศำสตร์ฯ 11 หลักสูตร, วิทยำศำสตร์ฯ 4 หลักสูตร, 
เทคโนโลยีอุตสำหกรรม 3 หลักสูตร, มรภ.กพ.แม่สอด 4 
หลักสตูร) 
- น ำเสนอคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ครั้งท่ี 1/2559  
วันท่ี 26 ม.ค. 59 และน ำเสนอคณะกรรมกำรก ำกับตดิตำมกำร
ด ำเนินงำนประกันคุณภำพหลักสตูรและคณะ  ครั้งที่ 1/2559 
เมื่อวันท่ี 10 ก.พ. 59  เพื่อพิจำรณำ 

  ทั้งนี้ได้มอบให้ทุกหลักสตูรได้พิจำรณำตรวจสอบเรยีบร้อยแล้ว 
  -รำยงำนกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนของหลักสูตร (องค์ประกอบ 1  
ก ำกับมำตรฐำน)  ตัวบ่งช้ี  1.1  กำรบริหำรจัดกำรหลักสตูรตำม
เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรที่ก ำหนดโดยสกอ. (คุณวุฒิ และคุณสมบตัิ
อำจำรย์ประจ ำหลักสตูรไม่เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร  

ร้อยละ 100  

แบบ RM-4 



58 
 

2558 ในที่ประชุมคณะกรรมกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนของ
หลักสตูรและคณะ  ครั้งที่ 2/2559  เมื่อวันท่ี  13  มิ.ย.  2559 

2. รวบรวมข้อมูลกำร
จัดสรรบุคลำกรสำย
วิชำกำรให้กับหลักสตูร
จำกกองกำรเจ้ำหน้ำที ่
 

5-10 พ.ย. 58 น.ส.ชรินรตัน ์ กำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคลประจ ำมหำวิทยำลัย
รำชภัฏก ำแพงเพชร  ครั้งท่ี 1/2559 วันพุธท่ี 27 ม.ค. 59 ณ 
ห้องประชุม ช้ัน 4  ซึ่งมมีติที่ประชุมใหจ้ัดสรรอัตรำพนักงำน
มหำวิทยำลยัเพื่อเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร ดังนี ้

หน่วยงาน หลักสูตร จ านวน(อัตรา) 
คณะครุศำสตร ์ คณิตศำสตร ์ 1 

คอมพิวเตอร์
ศึกษำ 

1 

ภำษำจีน 2 
รวม  4 

 

คณะมนุษยศำสตร์
และสังคมศำสตร ์

ดนตรีศึกษำ 1 
สำรสนเทศ
ภูมิศำสตร ์

1 

วิจิตรศลิป์และ
ประยุกตศ์ิลป ์

1 

ภำษำไทย 1 
ภำษำจีน 1 
บรรณำรักษศำสตร์
และสำรสนเทศ
ศำสตร ์

1 

รวม  6 
คณะวิทยำกำร เศรษฐศำสตร์ 1 

ร้อยละ 100  
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จัดกำร กำรเงินและกำรคลัง 
กำรเงินและกำร
ธนำคำร 

1 

กำรจัดกำรธุรกิจ
สมัยใหม ่

3 

รวม  5 
คณะวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลย ี

เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

1 

ชีววิทยำ 1 
วิทยำกำร
คอมพิวเตอร ์

1 

วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีกำร
อำหำร 

1 

คณิตศำสตร ์ 1 
รวม  5 

คณะเทคโนโลยี
อุตสำหกรรม 

เทคโนโลยีกำร
จัดกำร โลจสิติกส ์

1 

เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร ์

1 

เทคโนโลยีพลังงำน 1 
รวม  3 

มร.กพ.แมส่อด กำรจัดกำรทั่วไป 1 
รวม  1 

รวมท้ังหมด  24  
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   3. ติดตำมกำร
ด ำเนินงำนตำมเกณฑ์
กำรประกันคณุภำพ
ระดับหลักสตูร  ภำค
เรียนละ 1 ครั้ง 
น ำเสนอผู้บริหำรเพื่อ
พิจำรณำ 

11 พ.ย. 58  
10 ก.พ. 59 

อ.วรพรรณ 
น.ส.ชรินรตัน ์

ประชุมก ำกับตดิตำมกำรด ำเนินงำนกำรประกันคณุภำพระดับ
หลักสตูร และคณะ จ ำนวน 2 ครัง้  ดังนี ้
  คร้ังท่ี 1 กำรประชุมคณะกรรมกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำน
ประกันคณุภำพหลักสตูรและคณะ ครั้งท่ี 7/2559 เมื่อวันที่ 11 
พ.ย. 58  เพื่อพิจำรณำ 1) แบบฟอร์มกำรบันทึกผลกำร
ด ำเนินงำนของหลักสตูรตำม ชุดที ่1 ตัวบ่งช้ีระดับหลักสูตร 1.1 
ของเกณฑ์ สกอ. 2) แบบฟอร์มกำรบันทึกผลกำรด ำเนินงำนของ
หลักสตูรตำม ชุดที่ 2 ตัวบ่งช้ีระดบัหลักสตูร 1.1 ของเกณฑ์ สกอ 
  คร้ังท่ี 2 ประชุมคณะกรรมกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำน
ประกันคณุภำพหลักสตูรและคณะ  ครั้งท่ี 1/2559 เมื่อวันที่ 10 
ก.พ. 59  เพื่อพิจำรณำ 1) แบบฟอร์มรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ของหลักสูตร (มคอ.7) 2) กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของ
หลักสตูร ตำมเกณฑ์ประกันคุณภำพภำยในระดับหลักสูตร ตัว
บ่งช้ี 1.1 3) รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของรำยวิชำ มคอ. 5 และ 
มคอ.6 ส่วน มคอ.7 ยังไมไ่ด้ด ำเนนิกำรติดตำม 

ร้อยละ 100  
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แบบติดตามผลการจัดการความเสี่ยง 
หน่วยงาน  ส านักประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2559 รอบการติดตาม   12 เดือน (ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559)   

( ) ด้ำนกลยุทธ์และเหตุกำรณ์ภำยนอก ( ) ด้ำนกำรปฏิบัติงำน ทรัพยำกรและบุคลำกร ( ) ด้ำนกำรเงิน ( ) ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ ( ) ด้ำนนักศึกษำ 
( ) ด้ำนกำรบริหำรและพัฒนำอำจำรย์  ( ) ด้ำนสวัสดิภำพและควำมปลอดภัย 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
ของกิจกรรม 

ร้อยละความ
คืบหน้า 

ปัญหา/
อุปสรรค 

P2O2/ ควำมรู้ควำม
เข้ำใจท่ีคลำดเคลื่อน
ของผู้รับกำรอบรม
เกณฑ์ประกัน
คุณภำพภำยในจำก 
สกอ. 

(ภำยนอก) 
ประสบกำรณ์ในกำร
ตรวจประเมินระดับ
หลักสตูรของผู้รบักำร
อบรมมีน้อย 

12(สูง) 1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบกำรณ์ของกำรเป็น
กรรมกำรตรวจประเมินภำยใน
ระดับหลักสตูร 

เม.ย. 59 น.ส.ชรินรตัน ์
 

ด ำเนินกำรสนทนำกลุม่ (Focus) กลุ่ม 
ผู้ปฏิบัตหิน้ำท่ีเลขำนุกำรในกำรตรวจ
ประเมินภำยในระดับหลักสูตร จ ำแนก
ออกเป็น  2 กลุ่ม  ได้แก่ กลุ่มอำจำรย์
ประจ ำหลักสตูร  และกลุม่เจ้ำหนำ้ที่
QA ของหน่วยงำน ในวันท่ี 17  พ.ค. 
58  ณ  ห้องประชุมนำยกสภำ เพือ่
ทบทวนมำตรฐำนส ำหรับวิธีกำร
ปฏิบัติงำนและกระบวนกำรด ำเนนิงำน
เพื่อรองรับกำรตรวจประเมินภำยใน
ระดับหลักสตูรและหำแนวทำงแก้ไข 

ร้อยละ 
100.00 

 

2. ฝึกอบรมผู้ประเมินภำยใน
ระดับหลักสตูร โดยวิทยำกรจำก 
สกอ. ผู้เข้ำรับกำรอบรมเคยผ่ำน
กำรฝึกอบรม  เคยเป็นผู้ประเมิน
ระดับหลักสตูรในปีท่ีผำ่นมำ  

20-22 เม.ย. 
59 

น.ส.ชรินรตัน ์ จัดกิจกรรมฝึกอบรมผู้ประเมินภำยใน
ระดับหลักสตูร  ระหว่ำงวันท่ี  20-22 
เม.ย. 59  โดยมผีู้เข้ำร่วมฝึกอบรม  
จ ำนวน 75 คน  มีระดับควำมพึงพอใจ
เฉลี่ยเท่ำกับ 4.14  ระดับมำก 

ร้อยละ 
100.00 

 

แบบ RM-4 
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( ) ด้ำนกลยุทธ์และเหตุกำรณ์ภำยนอก ( ) ด้ำนกำรปฏิบัติงำน ทรัพยำกรและบุคลำกร ( ) ด้ำนกำรเงิน ( ) ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ ( ) ด้ำนนักศึกษำ 
( ) ด้ำนกำรบริหำรและพัฒนำอำจำรย์  ( ) ด้ำนสวัสดิภำพและควำมปลอดภัย 

3. กิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้กำร
เขียนรำยงำนกำรประเมินตนเอง  
ระดับหลักสตูร 

ปีงบประมำณ 
2559 

น.ส.ชรินรตัน ์ -แลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนของหลักสตูร (มคอ.7) 
-แลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนของหลักสตูร (มคอ.7) วันท่ี  
30  พ.ค. 58 ณ  มรภ.กพ.แมส่อด 

ร้อยละ 
100.00 
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แบบติดตามผลการจัดการความเสี่ยง 
หน่วยงาน  ส านักประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2559 รอบการติดตาม   12 เดือน (ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559)  

( ) ด้ำนกลยุทธ์และเหตุกำรณ์ภำยนอก ( ) ด้ำนกำรปฏิบัติงำน ทรัพยำกรและบุคลำกร ( ) ด้ำนกำรเงิน ( ) ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ ( ) ด้ำนนักศึกษำ 
( ) ด้ำนกำรบริหำรและพัฒนำอำจำรย์  ( ) ด้ำนสวัสดิภำพและควำมปลอดภัย 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
ของกิจกรรม 

ร้อยละความ
คืบหน้า 

ปัญหา/
อุปสรรค 

P3O3/ กำรน ำ
ควำมรู้ที่ได้จำกกำร
จัดกำรควำมรู้
น ำไปใช้งำนได้จริงมี
น้อย 

(ภำยใน) 
1. บุคลำกรของส ำนัก
ไม่สำมำรถสืบค้นหรือ
กำรเจำะข้อมูลให้
ได้มำซึ่งองค์ควำมรู ้
2.กระบวนกำร KM 
ยังไม่สำมำรถสร้ำง
ควำมรู้/ควำมเข้ำใจ
แก่ผู้เข้ำรับกำรอบรม
ได้อย่ำงแท้จริง จึงไม่
สำมำรถน ำไปใช้ใน
กำรปฏิบัตจิริงได ้

12(สูง) 1.ฝึกกำรถอดบทเรียนควำมรู้ จำก
กิจกรรม KM ดังนี ้
-กิจกรรมกำรเขียนรำยงำนกำร
ประเมินตนเองระดับหลักสตูร   
-กำรอบรมผู้ประเมินภำยในระดับ
หลักสตูร วิทยำกรฝึกถอดบทโดย     
ผศ.ดร.เรขำ อรัญวงศ์/รศ.ดร.สุนี   
บุญพิทักษ์ 

20-22 เม.ย. 
59 

น.ส.ชรินรตัน ์
อ.วรพรรณ 
 

ด ำเนินกำรถอดบทเรียนของกิจกรรม
ฝึกอบรมผู้ประเมินภำยในระดับหลักสูตร 
ในระหว่ำงวันท่ี  20-22 เม.ย. 59 

ร้อยละ  
100.00 

- 

2. เพิ่มเติมหัวข้อลักษณะส ำคญั/แนว
ปฏิบัติที่ในแบบฟอร์มกำรน ำเสนอ
แนวปฏิบัติที่ดี  

ม.ค. 59 น.ส.พันทิพำ เพิ่มเตมิหัวข้อลักษณะส ำคัญของ
นวัตกรรม หรือ แนวปฏิบัติทีด่ี             
ไว้ในข้อ 1 ในแบบฟอร์มกำรรำยงำน
ผลงำน ซึ่งได้ข้อเสนอแนะส่วนน้ีมำจำก
ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเป็นกำรสกดัองค์
ควำมรู้ของเจ้ำของผลงำนในกำรจดัท ำ
ผลงำนของตนเอง 
 
 

ร้อยละ 100 - 

แบบ RM-4 
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( ) ด้ำนกลยุทธ์และเหตุกำรณ์ภำยนอก ( ) ด้ำนกำรปฏิบัติงำน ทรัพยำกรและบุคลำกร ( ) ด้ำนกำรเงิน ( ) ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ ( ) ด้ำนนักศึกษำ 
( ) ด้ำนกำรบริหำรและพัฒนำอำจำรย์  ( ) ด้ำนสวัสดิภำพและควำมปลอดภัย 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
ของกิจกรรม 

ร้อยละความ
คืบหน้า 

ปัญหา/
อุปสรรค 

3. ศึกษำข้อมูล และสัมภำษณ์
เจ้ำของช้ินงำน 

มิ.ย. 59 น.ส.พันทิพำ ด ำเนินกำรศึกษำวิธีกำรสมัภำษณ์เชิง
ลึกจำกเจ้ำของผลงำนนวัตกรรม เพื่อ
น ำข้อมูลมำสกัดเป็นองค์ควำมรู ้

ร้อยละ 100 - 
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แบบติดตามผลการจัดการความเสี่ยง 

หน่วยงาน  ส านักประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2559 รอบการติดตาม   12 เดือน (ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559)   

( ) ด้ำนกลยุทธ์และเหตุกำรณ์ภำยนอก ( ) ด้ำนกำรปฏิบัติงำน ทรัพยำกรและบุคลำกร ( ) ด้ำนกำรเงิน ( ) ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ ( ) ด้ำนนักศึกษำ 
( ) ด้ำนกำรบริหำรและพัฒนำอำจำรย์  ( ) ด้ำนสวัสดิภำพและควำมปลอดภัย 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
ของกิจกรรม 

ร้อยละความ
คืบหน้า 

ปัญหา/
อุปสรรค 

P4S1/ ยังไม่มีแนว
ทำงกำรน ำเกณฑ์ 
EdPEx มำใช้ใน
มหำวิทยำลยัใน
อนำคต 

1.(ภำยใน) บุคลำกร
ภำยในส ำนักประกันฯ 
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
กำรด ำเนินงำนตำม
เกณฑ์ EdPEx ยังไม่
ชัดเจน 
2.(ภำยนอก) สกอ.ไมม่ี
ต้นแบบสถำบันทำง
กำรศึกษำท่ีใช้เกณฑ์ 
EdPEx 
3.(ภำยนอก) 
มหำวิทยำลยัไมม่ี
นโยบำยที่ชัดเจนในกำร
น ำเกณฑ์ EdPEx มำใช้ 

12(สูง) 1. จัดกิจกรรมอบรมและแลกเปลีย่น
เรียนรูเ้กณฑ์กำรประกันคณุภำพสู่
กำรด ำเนินงำนท่ีเป็นเลิศ หรือ 
EdPEx ครั้งท่ี 1 : บรรยำยภำพรวม
ของเกณฑ์ และกำรเขียนโครงร่ำง
องค์กร (OP) 

13-14 
ม.ค. 59 

น.ส.สุนันท์ ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมในวันท่ี 13-
14 ม.ค. 59 ณ ห้องประชุม
ทองกวำว อำคำรทีปังกร ผู้เข้ำรับ
กำรอบรมเป็นผู้บริหำรระดับมหำ
วิทยำลับ ผู้บริหำรคณะ/ส ำนัก และ
เจ้ำหน้ำท่ีประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ประจ ำหน่วยงำน จ ำนวน 95 คน 
- จำกผลกำรประเมินโครงกำร
พบว่ำ ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้
เรื่องเกณฑ์ EdPEx และกำรจัดท ำ 
OP เพิ่มมำกข้ึน คิดเป็นร้อยละ 
97.50 (n = 40) 

ร้อยละ 100 มีผู้สนใจเข้ำร่วม
กิจกรรมอบรม
จ ำนวนมำกกว่ำท่ี
โครงกำรก ำหนด 
ท ำให้งบประมำณที่
จัดสรรไว้ไม่
เพียงพอต่อกำรจัด
กิจกรรม 

2. จัดกิจกรรมอบรมและแลกเปลีย่น
เรียนรูเ้กณฑ์กำรประกันคณุภำพสู่
กำรด ำเนินงำนท่ีเป็นเลิศ หรือ 
EdPEx ครั้งท่ี 2 : แลกเปลี่ยนเรียนรู้

25 ก.ค. 59 น.ส.สุนันท์ จัดกิจกรรมอบรมครั้งที่ 2 ในวันที่ 
25 ก.ค. 59 ณ ห้องประชุม
ทองกวำว อำคำรทีปังกร ผู้เข้ำรับ
กำรอบรมเป็นผู้บริหำรระดับ

ร้อยละ 100 - 

แบบ RM-4 
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( ) ด้ำนกลยุทธ์และเหตุกำรณ์ภำยนอก ( ) ด้ำนกำรปฏิบัติงำน ทรัพยำกรและบุคลำกร ( ) ด้ำนกำรเงิน ( ) ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ ( ) ด้ำนนักศึกษำ 
( ) ด้ำนกำรบริหำรและพัฒนำอำจำรย์  ( ) ด้ำนสวัสดิภำพและควำมปลอดภัย 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
ของกิจกรรม 

ร้อยละความ
คืบหน้า 

ปัญหา/
อุปสรรค 

กำรท ำ OP ระหว่ำงคณะ/ส ำนักและ
วิทยำกรผู้เชี่ยวชำญ และกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำคุณภำพตำมเกณฑE์dPEx 

มหำวิทยำลยั ผู้บรหิำรคณะ/ส ำนกั 
และเจำ้หน้ำท่ีประกันฯ ประจ ำ
หน่วยงำน 

3. ก ำหนดและติดตำมให้คณะและ
หน่วยงำนจัดท ำโครงร่ำงองค์กร (OP) 

ม.ค. – ก.ค. 59 น.ส.สุนันท์ ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของ
มหำวิทยำลัยจัดท ำ OP เมื่อวันที่ 25 
ม.ค. 59 และ 
ด ำเนินกำรติดตำมกำรจัดท ำ OP 
จ ำนวน 2 คร้ัง คือ คร้ังที่ 1 เมื่อวันที่ 
16 มิ.ย. 59 พบว่ำ มี 2 หน่วยงำนที่
ด ำเนินกำรปรับปรุงและจัดท ำ OP 
เสร็จแล้ว คือ ส ำนักประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ และส ำนักวิทยบริกำรและ
สำรสนเทศ, คร้ังที่ 2 เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 
59 พบว่ำ มี 7 หน่วยงำน ที่จัดท ำและ
ส่ง OP ให้แก่สำนักประกันฯ แล้ว คือ 
ระดับมหำวิทยำลัย คณะวิทยำศำสตร์ 
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
บัณฑิตวิทยำลัย สำนักประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
และสำนักบริกำรวิชำกำรและจัดหำ
รำยได้ 

ร้อยละ 100 1) หน่วยงำนมกั
มอบหมำยให้เจ้ำหนำ้ที่
ปฏิบัติกำรเป็นผู้จัดท ำ 
OP โดยไม่มีกำร
ประชุมร่วมกันระหว่ำง
ผู้บริหำรหน่วยงำน 
2) ผู้จัดท ำและ
ผู้บริหำรหน่วยงำนไม่มี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกบักำรจัดท ำ OP 
เลยแม้ซักนิด ทั้งๆ ที่มี
กำรจัดอบรมให้แลว้ 
และไม่คิดที่จะศึกษำ
เกณฑ์ในคู่มือ EdPEx 
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แบบติดตามผลการจัดการความเสี่ยง 
หน่วยงาน ส านักประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2559 รอบการติดตาม   12 เดือน (ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559)   

( ) ด้ำนกลยุทธ์และเหตุกำรณ์ภำยนอก () ด้ำนกำรปฏิบัติงำน ทรัพยำกรและบุคลำกร ( ) ด้ำนกำรเงิน ( ) ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ ( ) ด้ำนนักศึกษำ 
( ) ด้ำนกำรบริหำรและพัฒนำอำจำรย์ ( ) ด้ำนสวัสดิภำพและควำมปลอดภัย 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
ของกิจกรรม 

ร้อยละความ
คืบหน้า 

ปัญหา/
อุปสรรค 

P5O4/ นักพัฒนำ
ระบบไม่สำมำรถ
เชื่อมโยงเกณฑ์กำร
ประกันคณุภำพกับ
กำรสร้ำงระบบ
สำรสนเทศท่ีจะ
รองรับกำรประกัน
คุณภำพ (เกณฑ์ใหม่) 

(ภำยใน) นักพัฒนำ
ระบบมีควำมรู้
เกี่ยวกับเกณฑ์
ประกันคณุภำพ         
ไม่ชัดเจน ท ำใหไ้ม่
สำมำรถพัฒนำระบบ
มำรองรับกำร
ปฏิบัติงำนได ้

12(สูง) 1. ศึกษำโครงสรำ้งกำร
ด ำเนินงำนและพันธกิจของ
ส ำนักประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ 
 

ปีงบประมำณ 
2559 

-น.ส.พันทิพำ 
เย็นญำ 
-นักวิชำกำร
คอมพิวเตอร ์

ในวันปฐมนิเทศพนักงำนใหม่ในวันท่ี 19 
ม.ค. 59 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักประกนัฯ ได้
ช้ีแจงเกี่ยวกับโครงสร้ำงกำรด ำเนนิงำน
ของส ำนักในภำพรวมให้กับนักวิชำกำร
คอมพิวเตอร์ และให้ผูร้ับผดิชอบตำม
โครงสร้ำงกำรด ำเนินงำน          แต่ละ
คนช้ีแจงรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนของ
ตนเอง เพื่อให้นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์
ซึ่งเป็นพนักงำนใหม่ไดร้ับทรำบอยำ่ง
ละเอียด  

ร้อยละ 100  

2.ศึกษำงำนประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ 
   2.1 ศึกษำเกณฑ์กำร
ประกันคณุภำพกำรศึกษำ
ภำยในและภำยนอก 
    2.2 ศึกษำคู่มือกำร

 
 
ปีงบประมำณ 
2559 
 
 

-น.ส.พันทิพำ 
เย็นญำ 
-นักวิชำกำร
คอมพิวเตอร ์

2.1 นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ได้ศึกษำ
เกณฑ์กำรประกันคุณภำพภำยใน ซึ่ง
ต้องมีกำรน ำเกณฑ์ดังกล่ำวไปพัฒนำ
ระบบสำรสนเทศตำมรูปแบบ มคอ.7 
ส่วนเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอกยังไม่แล้วเสร็จและยังไมไ่ด้

ร้อยละ 
75.00 

 

แบบ RM-4 
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( ) ด้ำนกลยุทธ์และเหตุกำรณ์ภำยนอก () ด้ำนกำรปฏิบัติงำน ทรัพยำกรและบุคลำกร ( ) ด้ำนกำรเงิน ( ) ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ ( ) ด้ำนนักศึกษำ 
( ) ด้ำนกำรบริหำรและพัฒนำอำจำรย์ ( ) ด้ำนสวัสดิภำพและควำมปลอดภัย 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
ของกิจกรรม 

ร้อยละความ
คืบหน้า 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ปฏิบัติงำนเพื่อรองรับกำร
ตรวจประเมินภำยในระดับ
หลักสตูร คณะ ส ำนัก 
สถำบัน และมหำวิทยำลัย  
     2.3 เข้ำอบรมเป็นผู้
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในระดับหลักสูตร
จ ำนวน 2 ครั้ง 
    2.4 เข้ำอบรม/ประชุม/
สัมมนำ เรื่องกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยในทุก
ครั้ง (ติดตำมรองผู้อ ำนวยกำร
ฝ่ำยประกันคณุภำพ
กำรศึกษำ) 

ปีงบประมำณ 
2559 
 
 
 
 
ปีงบประมำณ 
2559 
 
 
ปีงบประมำณ 
2559 

เผยแพรสู่่สำธำรณชน จึงยังไม่ได้ศกึษำ 
2.2 รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำได้เผยแพร่คูม่ือกำร
ปฏิบัติงำนเพื่อรองรับกำรตรวจประเมิน
ภำยในระดับหลักสูตร คณะ ส ำนกั 
สถำบัน และมหำวิทยำลัย ให้แก่
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร ์  และพัฒนำ
คู่มือปฏิบัติงำนข้ำงต้นอยู่ในรปู
อิเล็กทรอนิกส ์
2.3 ส ำนักประกันคณุภำพกำรศึกษำมี
ก ำหนดจัดอบรมผู้ประเมินคณุภำพ
กำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสตูร ใน
วันท่ี 20-22 เม.ย. 59 วิทยำกรโดย 
ศ.นพ.วุฒิชัย ธนำพงศธร                    
ณ ห้องประชุมลีลำวดี หอประชุมทีปัง
กรรัศมโีชต ิ
2.4 ได้เข้ำประชุมเกี่ยวกับกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ เช่น กำรประชุม
คณะกรรมกำรบรหิำรมหำวิทยำลยั 
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( ) ด้ำนกลยุทธ์และเหตุกำรณ์ภำยนอก () ด้ำนกำรปฏิบัติงำน ทรัพยำกรและบุคลำกร ( ) ด้ำนกำรเงิน ( ) ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ ( ) ด้ำนนักศึกษำ 
( ) ด้ำนกำรบริหำรและพัฒนำอำจำรย์ ( ) ด้ำนสวัสดิภำพและควำมปลอดภัย 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
ของกิจกรรม 

ร้อยละความ
คืบหน้า 

ปัญหา/
อุปสรรค 

3. ศึกษำเกณฑ์กำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำระดับ
สำกลต่ำงๆ เพื่อให้ทรำบถึง
แนวโน้มและทิศทำงของ
กำรพัฒนำด้ำนกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำของ
ประเทศไทยและสำกล 

ปีงบประมำณ 
2559 

-น.ส.พันทิพำ 
เย็นญำ 
-นักวิชำกำร
คอมพิวเตอร ์

นักวิชำกำรคอมพิวเตอรไ์ด้เขำ้ร่วม
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตัิกำร 
“แนวคิดและกรอบของเกณฑ์            
คุณภำพกำรศึกษำเพื่อกำรด ำเนินกำร
ที่เป็นเลิศ (EdPEx)” ในวันท่ี 13-14 
ม.ค. 59 ณ ห้องประชุมทองกวำว 
อำคำรทีปังกรรัศมีโชต ิ

ร้อยละ 100  

4. เจ้ำหน้ำท่ีพัฒนำระบบ
ออกแบบผังงำนกำรสรำ้ง
ระบบสำรสนเทศท่ี
เชื่อมโยงกับเกณฑ์กำร
ประกันคณุภำพกำรศึกษำ 

ปีงบประมำณ 
2559 

-น.ส.พันทิพำ 
เย็นญำ 
-นักวิชำกำร
คอมพิวเตอร ์

นักวิชำกำรคอมพิวเตอรไ์ด้พัฒนำ
สำรสนเทศด้ำนกำรประกันคณุภำพ
กำรศึกษำ จ ำนวน 2 ระบบ คือ 
1. ระบบฐำนข้อมูลส ำหรับจัดเก็บ
เอกสำรหลักฐำนตำมเกณฑ์ของ สกอ.
(100%) 
2. ระบบสำรสนเทศในรูปแบบ มคอ.7 
(ระบบออนไลน์) เพื่อใช้รวบรวม 
ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของ
หลักสตูร (ก้ำวหน้ำ 60.83%) 

ร้อยละ 
80.00 
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แบบติดตามผลการจัดการความเสี่ยง 
หน่วยงาน ส านักประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2559 รอบการติดตาม   12 เดือน (ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559)   

( ) ด้ำนกลยุทธ์และเหตุกำรณ์ภำยนอก () ด้ำนกำรปฏิบัติงำน ทรัพยำกรและบุคลำกร ( ) ด้ำนกำรเงิน ( ) ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ ( ) ด้ำนนักศึกษำ 
( ) ด้ำนกำรบริหำรและพัฒนำอำจำรย์ ( ) ด้ำนสวัสดิภำพและควำมปลอดภัย 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
ของกิจกรรม 

ร้อยละความ
คืบหน้า 

ปัญหา/
อุปสรรค 

P6O5/ ผลงำน
นวัตกรรมไมม่ี
คุณภำพที่จะไดร้ับ
รำงวัลอย่ำงแท้จริง 

(ภำยใน) เกณฑ์กำร
ตัดสินผลงำนนวัตกรรม
ไม่มีควำมชัดเจนพอท ำ
ให้กรรมกำรตัดสิน
ผลงำนผดิพลำด 

16(สูง) 1. ศึกษำเกณฑ์กำรตัดสิน
นวัตกรรมจำก
เอกสำรอ้ำงอิงจำก
แหล่งข้อมูลตำ่งๆ 

1 ต.ค.–30 พ.ย.58 น.ส.พันทิพำ 
เย็นญำ 

ด ำเนินกำรศึกษำเกณฑ์ตัดสินผลงำน
นวัตกรรม ดังนี ้
- เกณฑ์กำรตัดสินกำรประกวดนวตักรรม
ของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ พ.ศ. 2555 
- เกณฑ์กำรประกวดคัดเลือกผลงำน
นวัตกรรมและผลงำนวิจยัดีเด่นระดับเขต 
15 และ เขต 16   พ.ศ. 2555 กระทรวง
สำธำรณสุข 
- คู่มือกำรประกวดนวัตกรรมชำวบ้ำน 
ด้ำนกำรเกษตร ของส ำนักงำนพัฒนำ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ หรือ 
สวทช. 
- เกณฑ์กำรตัดสิน True Innovation 
Award 

ร้อยละ 100  

แบบ RM-4 
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( ) ด้ำนกลยุทธ์และเหตุกำรณ์ภำยนอก () ด้ำนกำรปฏิบัติงำน ทรัพยำกรและบุคลำกร ( ) ด้ำนกำรเงิน ( ) ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ ( ) ด้ำนนักศึกษำ 
( ) ด้ำนกำรบริหำรและพัฒนำอำจำรย์ ( ) ด้ำนสวัสดิภำพและควำมปลอดภัย 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
ของกิจกรรม 

ร้อยละความ
คืบหน้า 

ปัญหา/
อุปสรรค 

- เกณฑ์กำรประกวดรำงวัลนวัตกรรมกำร
พัฒนำงำน (KM Awards) ประจ ำปี 
2557 ส ำนักงำนกิจกำรสตรีและสถำบัน
ครอบครัว 

- เกณฑ์กำรประกวด/คัดเลือก นวตักรรม
กำรเรยีนกำรสอน เพื่อพัฒนำกำรอ่ำน 
กำรเขียน และยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทำงกำรเรียนภำษำไทย โครงกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรเรยีนกำรสอนภำษำไทย 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำสงขลำ เขต 2 
- เกณฑ์กำรพิจำรณำตัดสิน งำน MWA 
Innovation Awards นวัตกรรมสเีขียว
เพื่อกำรประปำ 2015 ของกำรประปำ
นครหลวง 
- เกณฑ์กำรตัดสินกำรประกวด เรือ่งเล่ำ
สร้ำงแรงบันดำลใจ KM Inspiration ใน
งำนจัดกำรควำมรู้ ปี 2557 คณะ
แพทยศำสตร์ศิรริำชพยำบำล  
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( ) ด้ำนกลยุทธ์และเหตุกำรณ์ภำยนอก () ด้ำนกำรปฏิบัติงำน ทรัพยำกรและบุคลำกร ( ) ด้ำนกำรเงิน ( ) ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ ( ) ด้ำนนักศึกษำ 
( ) ด้ำนกำรบริหำรและพัฒนำอำจำรย์ ( ) ด้ำนสวัสดิภำพและควำมปลอดภัย 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
ของกิจกรรม 

ร้อยละความ
คืบหน้า 

ปัญหา/
อุปสรรค 

2. น ำองค์ควำมรู้ที่ได้จำก
กำรศึกษำค้นคว้ำมำ
จัดท ำเกณฑ์นวัตกรรมที่
เหมำะกับบริบทของ
นวัตกรรม/แนวปฏิบตัิที่ดี 
ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร 

1 ธ.ค. 58 – 31 
ม.ค. 59  

น.ส.พันทิพำ 
เย็นญำ 

ด ำเนินกำรปรับปรุงเกณฑ์กำรตดัสินผลงำน
นวัตกรรม/แนวปฏิบตัิที่ดีของ มรภ.
ก ำแพงเพชร ปัจจุบันอยู่ในระหว่ำงกำร
ตรวจสอบของผูเ้ชี่ยวชำญ 

ร้อยละ 100  

3. ให้ผู้เชี่ยวชำญ
ตรวจสอบเกณฑ์กำร
ตัดสินนวัตกรรมจ ำนวน 
5 คน เพื่อให้ได้เกณฑ์ที่
ชัดเจนสำมำรถคดัเลือก
ผลงำนได้อย่ำงแท้จริง 

เม.ย. – มิ.ย. 59 น.ส.พันทิพำ 
เย็นญำ 

ผู้เชี่ยวชำญได้ตรวจเกณฑ์นวัตกรรมเสร็จ
เรียบร้อยในวันท่ี 30 เม.ย. 59 

ร้อยละ 100  

4. ประสำนงำนเพื่อ
เผยแพรเ่กณฑ์กำรตดัสิน
ผลงำนนวัตกรรมให้แก่
อำจำรย์ บุคลำกร และ
กรรมกำรตัดสินผลงำน 

1 พ.ค.59 น.ส.พันทิพำ 
เย็นญำ 

ได้เผยแพรเ่กณฑ์นวตักรรมในวันท่ี 1 
พ.ค. 59 

ร้อยละ 100  
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( ) ด้ำนกลยุทธ์และเหตุกำรณ์ภำยนอก () ด้ำนกำรปฏิบัติงำน ทรัพยำกรและบุคลำกร ( ) ด้ำนกำรเงิน ( ) ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ ( ) ด้ำนนักศึกษำ 
( ) ด้ำนกำรบริหำรและพัฒนำอำจำรย์ ( ) ด้ำนสวัสดิภำพและควำมปลอดภัย 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
ของกิจกรรม 

ร้อยละความ
คืบหน้า 

ปัญหา/
อุปสรรค 

   5. จัดเวทีกำรน ำเสนอ
นวัตกรรมหรือแนว
ปฏิบัติที่ดี โดย
คณะกรรมกำรตดัสิน
ผลงำนใช้คู่มือเกณฑ์
กำรตัดสินผลงำนท่ีไดม้ี
กำรปรับปรุงแล้ว 

30 ม.ิย.59 

 
น.ส.พันทิพำ 
เย็นญำ 

ด ำเนินกำรจัดเวทีกำรน ำเสนอนวตักรรม
หรือแนวปฏิบัติทีด่ี โดยคณะกรรมกำร
ตัดสินผลงำนใช้คู่มือเกณฑ์กำรตัดสิน
ผลงำนท่ีได้มีกำรปรับปรุงแล้ว ในวันท่ี 19 
พ.ค. 59 ณ หอประชุมรัตนอำภำ 
มหำวิทยำลยัรำชภฏัก ำแพงเพชร 

ร้อยละ 100  

   6. มีกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรูร้ะหว่ำงผู้
น ำเสนอ ผู้เขำ้ร่วมงำน 
และคณะกรรมกำร
ตัดสินผลงำน ท ำให้เกดิ
บทสรุปแก่นควำม
ควำมรู้จำกผู้เข้ำร่วม
งำนท้ังหมด ตำม
จ ำนวนเรื่องที่น ำเสนอ
บนเวทีน ำเสนอ 

30 ม.ิย. – 15 
ก.ค. 59 

น.ส.พันทิพำ 
เย็นญำ 

มีกำรแลกเปลีย่นเรยีนรู้ระหว่ำงผูน้ ำเสนอ 
ผู้เข้ำร่วมงำน และคณะกรรมกำรตัดสิน
ผลงำน ท ำให้เกิดบทสรุปแก่นควำม
ควำมรู้จำกผู้เข้ำร่วมงำนท้ังหมด จ ำนวน 
18 เรื่อง 
ในวันท่ี 19 พ.ค. 59 ณ หอประชุมรัตน 
อำภำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
 

ร้อยละ 100  

   7. ได้องค์ควำมรู้ที่เป็น 30 ม.ิย. – 31 น.ส.พันทิพำ ได้องค์ควำมรู้ที่เป็นนวัตกรรมหรือแนว ร้อยละ 100  
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( ) ด้ำนกลยุทธ์และเหตุกำรณ์ภำยนอก () ด้ำนกำรปฏิบัติงำน ทรัพยำกรและบุคลำกร ( ) ด้ำนกำรเงิน ( ) ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ ( ) ด้ำนนักศึกษำ 
( ) ด้ำนกำรบริหำรและพัฒนำอำจำรย์ ( ) ด้ำนสวัสดิภำพและควำมปลอดภัย 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
ของกิจกรรม 

ร้อยละความ
คืบหน้า 

ปัญหา/
อุปสรรค 

นวัตกรรมหรือแนว
ปฏิบัติที่ดีในกำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำร
ปฏิบัติงำนของ
มหำวิทยำลยัรำชภฏั
ก ำแพงเพชรจำก
บุคลำกรทีส่่งผลงำน
ทั้งหมดจำกกำร
น ำเสนอบนเวทีและ
น ำเสนอแบบโปสเตอร ์

ส.ค. 59 เย็นญำ ปฏิบัติที่ดีในกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำร
ปฏิบัติงำนของมหำวิทยำลัยรำชภฏั
ก ำแพงเพชรดังนี ้
ระดับหลักสตูร จ ำนวน 8 เรื่อง  
สำยสนบัสนุน  จ ำนวน 10 เรื่อง 
ด้ำนศิลปวัฒนธรรม  จ ำนวน 2 เรื่อง 
ด้ำนกำรวิจัย  จ ำนวน 1 เรื่อง 
ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร จ ำนวน 20 เรื่อง 
รวมจ านวน 41 เร่ือง 
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แบบติดตามผลการจัดการความเสี่ยง 
หน่วยงาน ส านักประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2559 รอบการติดตาม   12 เดือน (ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559)   

( ) ด้ำนกลยุทธ์และเหตุกำรณ์ภำยนอก () ด้ำนกำรปฏิบัติงำน ทรัพยำกรและบุคลำกร ( ) ด้ำนกำรเงิน ( ) ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ() ด้ำนนักศึกษำ 
( ) ด้ำนกำรบริหำรและพัฒนำอำจำรย์ ( ) ด้ำนสวัสดิภำพและควำมปลอดภัย 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
ของกิจกรรม 

ร้อยละความ
คืบหน้า 

ปัญหา/
อุปสรรค 

P7O6/ องค์ควำมรู้ที่ได้
จำกกำรถอดเทคนิค
กำรติวของผู้ติวไม่
สำมำรถน ำไปใช้
ประโยชนไ์ด ้

(ภำยใน) เจ้ำหน้ำที่
ไม่สำมำรถถอดองค์
ควำมรู้เทคนิคกำร
ติวของผู้ติวได ้

8(ปำน
กลำง) 

1. ก ำหนดรำยวิชำที่จะถอด
องค์ควำมรู้เทคนิคกำรติวของ
ติวเตอร์ จ ำนวน 1 รำยวิชำ 
(วิชำภำษำอังกฤษ) 

พ.ย.58 
 

น.ส.พันทิพำ 
เย็นญำ 

ก ำหนดรำยวิชำที่จะด ำเนินกำรถอดองค์
ควำมรู้เทคนิคกำรติว จ ำนวน 1 รำยวิชำ คือ 
วิชำภำษำอังกฤษ 
(โครงกำร 1 ช่วย 9 ประจ ำปีงบประมำณ  
2559 ได้เชิญวิทยำกรผูม้ีควำมเช่ียวชำญจำก
ภำยนอกมำด ำเนินกำรติวให้นักเรยีนใน
โรงเรียนเครือข่ำย) 

ร้อยละ 100  

2. ศึกษำหลักกำรทฤษฎีใน
กำรถอดองค์ควำมรู้ที่ถูกต้อง 

พ.ย.58 น.ส.พันทิพำ 
เย็นญำ 

ด ำเนินกำรศึกษำหลักกำรและทฤษฎี ดังนี้ 
- วิธีกำรสัมภำษณ์เชิงลึก (In deep 
interview) 
- วิธีกำรวิเครำะห์และถ่ำยทอดข้อมูลจำกกำร
สัมภำษณ์เชิงลึก 
- (อยู่ระหว่ำงกำรศึกษำ) วิธีกำรเขยีนหนังสือ
แบบเรื่องสั้น เป็นรูปแบบ Pocket book 
ส ำหรับกำรใช้เวลำอ่ำนเพียงเล็กนอ้ยแต่เข้ำใจ

ร้อยละ 100  

แบบ RM-4 
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( ) ด้ำนกลยุทธ์และเหตุกำรณ์ภำยนอก () ด้ำนกำรปฏิบัติงำน ทรัพยำกรและบุคลำกร ( ) ด้ำนกำรเงิน ( ) ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ() ด้ำนนักศึกษำ 
( ) ด้ำนกำรบริหำรและพัฒนำอำจำรย์ ( ) ด้ำนสวัสดิภำพและควำมปลอดภัย 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
ของกิจกรรม 

ร้อยละความ
คืบหน้า 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ง่ำย  

3. ถอดองค์ควำมรู้เทคนิค
กำรติวของติวเตอร์มืออำชีพ 

เม.ย.-ก.ย.59 น.ส.พันทิพำ 
เย็นญำ 

อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินงำน ร้อยละ 0.00  

4. ให้ผู้เชี่ยวชำญตรวจสอบ
และให้ข้อเสนอแนะเพื่อ
ปรับปรุงองค์ควำมรู้นี้ให้
สมบูรณ ์

เม.ย.-ก.ย.59 น.ส.พันทิพำ 
เย็นญำ 

อยู่ในระหว่ำงกำรด ำเนินงำน ร้อยละ 0.00  

5. เผยแพร่องค์ควำมรู้ที่ได้ 
ให้กับติวเตอร์นักศึกษำท่ีจะ
ออกไปติวให้กับนักเรียนใน
โครงกำร 1 ช่วย 9 และ
ผู้สนใจทั้งภำยในและ
ภำยนอก 

เม.ย.-ก.ย.59 น.ส.พันทิพำ 
เย็นญำ 

อยู่ในระหว่ำงกำรด ำเนินงำน ร้อยละ 0.00  
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แบบติดตามผลการจัดการความเสี่ยง 
หน่วยงาน ส านักประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2559 รอบการติดตาม   12 เดือน (ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559)  

( ) ด้ำนกลยุทธ์และเหตุกำรณ์ภำยนอก () ด้ำนกำรปฏิบัติงำน ทรัพยำกรและบุคลำกร ( ) ด้ำนกำรเงิน ( ) ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ ( ) ด้ำนนักศึกษำ 
( ) ด้ำนกำรบริหำรและพัฒนำอำจำรย์ ( ) ด้ำนสวัสดิภำพและควำมปลอดภัย 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
ของกิจกรรม 

ร้อยละความ
คืบหน้า 

ปัญหา/
อุปสรรค 

R1O7/ 
กลุ่มเป้ำหมำยไม่
สำมำรถเข้ำถึงข้อมูล
กำรประชำสัมพันธ์
ของส ำนักได ้

(ภำยใน) ส ำนัก
ประกันฯ ใช้ช่องทำง
กำรประชำสัมพันธ์
น้อย ไม่หลำกหลำย 

12 (สูง) 1. ศึกษำหำกลุ่มเป้ำหมำยที่
ต้องกำรประชำสัมพันธ์ 
 

พ.ย.58 
 

น.ส.พันทิพำ  
น.ส.วิวรรณ 

วิเครำะห์และก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยในกำร
ประชำสมัพันธ์ของส ำนักประกันฯ มี 2 
กลุ่ม 
1. กลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสียกับงำนด้ำนกำร
ประกันคณุภำพกำรศึกษำ ได้แก่ อำจำรย์
และบุคลำกรภำยใน มรภ.ก ำแพงเพชร 
2. กลุ่มลูกค้ำ ของงำนด้ำนกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ ได้แก่ นักศึกษำ 
โรงเรียนในสังกัด สพฐ และประชำชนท่ัวไป 

ร้อยละ 100  

2. ศึกษำช่องทำงกำร
ประชำสมัพันธ์ประชำสมัพันธ์
ไปยังกลุ่มเป้ำหมำยที่ก ำหนด
ไว ้

ธ.ค. 58 น.ส.พันทิพำ 
เย็นญำ 
น.ส.วิวรรณ ธัญญะ
วัน 

ด ำเนินกำรศึกษำ และก ำหนดช่องทำงกำร
ประชำสมัพันธ์ของส ำนัก ดังนี้ 
1. เว็บไซด์ของส ำนักประกันฯ 
2. วำรสำร สำรสักทอง 
3. วำรสำรข่ำวของส ำนักประกันฯ 
4. กำรส่งข่ำวผ่ำนจดหมำยไปรษณีย ์

ร้อยละ 100  

แบบ RM-4 
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( ) ด้ำนกลยุทธ์และเหตุกำรณ์ภำยนอก () ด้ำนกำรปฏิบัติงำน ทรัพยำกรและบุคลำกร ( ) ด้ำนกำรเงิน ( ) ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ ( ) ด้ำนนักศึกษำ 
( ) ด้ำนกำรบริหำรและพัฒนำอำจำรย์ ( ) ด้ำนสวัสดิภำพและควำมปลอดภัย 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
ของกิจกรรม 

ร้อยละความ
คืบหน้า 

ปัญหา/
อุปสรรค 

5. Social Network ได้แก่ facebook 
และ E-mail 

3. สร้ำงหรือพัฒนำช่อง
ทำงกำรประชำสมัพันธ์ตำม
กลุ่มเป้ำหมำย 

ต.ค. 58 – 
มี.ค. 59 

น.ส.พันทิพำ 
เย็นญำ 
น.ส.วิวรรณ ธัญญะ
วัน 

ส ำนักประกันฯ มีกำรสรำ้งหรือพัฒนำช่อง
ทำงกำรประชำสมัพันธ์ ดังนี้ 
1. เว็บไซด์ของส ำนักประกันฯ 
    - อยู่ในระหว่ำงปรับปรุงเว็บไซด์
เนื่องจำกบุคลำกรในต ำแหน่งนักวิชำกำร
คอมพิวเตอร์เพิม่เริม่มำปฏิบัติงำนในเดือน 
ม.ค.59 
2. วำรสำร สำรสักทอง 
      - ประชำสัมพันธ์ผลงำนท่ีโดดเด่นผ่ำน
สำรสักทองเดือนละ 1 ครั้ง 
3. วำรสำรข่ำวของส ำนักประกันฯ 
    - ประชำสัมพันธ์ข่ำวของส ำนักประกันฯ 
ทุกๆ 3 เดือน 
4. ส่งข่ำวผ่ำนจดหมำย 
     - จะใช้ประชำสัมพันธ์เฉพำะกรณีต้อง
แจ้งข่ำว/ผลงำนแบบเจำะจงกลุ่มเป้ำหมำย 
5. Social Network 
     - ส ำนักประกันฯ ได้พัฒนำหนำ้เพจ 

ร้อยละ 100  
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( ) ด้ำนกลยุทธ์และเหตุกำรณ์ภำยนอก () ด้ำนกำรปฏิบัติงำน ทรัพยำกรและบุคลำกร ( ) ด้ำนกำรเงิน ( ) ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ ( ) ด้ำนนักศึกษำ 
( ) ด้ำนกำรบริหำรและพัฒนำอำจำรย์ ( ) ด้ำนสวัสดิภำพและควำมปลอดภัย 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
ของกิจกรรม 

ร้อยละความ
คืบหน้า 

ปัญหา/
อุปสรรค 

Facebook ส ำหรับกำรประชำสัมพันธ์ 

4. ประชำสัมพันธ์ตำม
ช่องทำงที่ก ำหนดไว้ตำม
กลุ่มเป้ำหมำยที่ก ำหนด  

ต.ค. 58 – 
ก.ย. 59 

น.ส.พันทิพำ 
เย็นญำ 
น.ส.วิวรรณ ธัญญะ
วัน 

ปัจจุบันไดด้ ำเนินกำรประชำสัมพนัธ์ข่ำว
และผลงำนของส ำนักประกันฯ ผำ่นช่อง
ทำงกำรสื่อสำร ได้แก่ วำรสำรสำรสักทอง 
วำรสำรข่ำวของส ำนักประกันฯ และหน้ำ
เพจfacebook 

ร้อยละ 100  

5. สอบถำมควำมพึงพอใจ
และข้อเสนอแนะในกำร
ประชำสมัพันธ์เกี่ยวกับกำร
ประกันคณุภำพกำรศึกษำ 
เพื่อน ำข้อเสนอแนะมำ
ปรับปรุงผลกำรด ำเนินงำน 

ก.ย. 59 น.ส.พันทิพำ 
เย็นญำ 
น.ส.วิวรรณ ธัญญะ
วัน 

ท ำแบบสอบถำมควำมพึงพอใจในกำร
ประชำสมัพันธ์ของส ำนักประกันคณุภำพ
กำรศึกษำเพื่อใช้ในกำรประชำสัมพันธ์ใน
ปีงบประมำณ 2560 

ร้อยละ 100  

 
 

 
ชื่อผู้รายงาน................................................................ 

        (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อรอนงค์ แจ่มผล) 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักประกันคุณภำพำกำรศึกษำ 
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 31  กรกฎำคม 2559



 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการประเมินความเสี่ยงภายหลังการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 
(แบบ RM-5)



 
แบบสรุปผลการประเมินความเสี่ยงภายหลังการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 

 

ประเภทความเสี่ยง/ 
ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง การเปลี่ยนแปลง
ระดับความเสี่ยง 

สรุปความเสี่ยง แนวทาง/มาตรการด าเนินงาน 
ในปีถัดไป ก่อนการประเมิน หลังการประเมิน ควบคุมได้ ควบคุมไม่ได้ 

P1O1/ คะแนนผลกำรประเมิน
คุณภำพภำยในไม่เป็นไปตำม
เป้ำหมำยที่ก ำหนด 

4(L1) 2(C10) 8(ปำนกลำง) 2(L1) 2(C10) 4(ปำนกลำง) ลดลง   ผลการควบคุม 
ผลจำกกำรควบคมุควำมเสี่ยง พบว่ำ ปี
กำรศึกษำ 2558 ไม่มีหลักสูตรใดที่ไม่ผ่ำนกำร
ประเมินในองค์ประกอบท่ี 1 มำตรฐำน
หลักสตูร  
แนวทาง/มาตรการในปีถัดไป 
 -จัดท ำแผนพัฒนำกำรด ำเนินงำนของ
หลักสตูร (องค์ประกอบ 1  ก ำกับมำตรฐำน)  
ตัวบ่งช้ี  1.1  กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรตำม
เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรที่ก ำหนดโดย สกอ. 
(คุณวุฒิ และคณุสมบัติอำจำรย์ประจ ำ
หลักสตูรไม่เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน
หลักสตูร  2558) 
  -ติดตำมกำรด ำเนินงำนของหลักสูตร  โดย
คณะกรรมกำรก ำกับตดิตำมกำรด ำเนินงำน
ของหลักสูตรและคณะ   
  - ผลกำรประเมินระดบัหลักสูตร จ ำนวน 
53 หลักสูตร พบว่ำ มผีลกำรประเมิน
หลักสตูรเฉลี่ย เท่ำกับ 2.96 ระดบัพอใช้ 

P2O2/ ควำมรู้ควำมเข้ำใจ 3(L1) 4(C5) 12(สูง) 3(L1) 2(C5) 6(ปำนกลำง) ลดลง   ผลการควบคุม 
ผลจำกำรควบคมุควำมเสี่ยง พบว่ำ อำจำรย์

แบบ RM-5 
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ประเภทความเสี่ยง/ 
ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง การเปลี่ยนแปลง
ระดับความเสี่ยง 

สรุปความเสี่ยง แนวทาง/มาตรการด าเนินงาน 
ในปีถัดไป ก่อนการประเมิน หลังการประเมิน ควบคุมได้ ควบคุมไม่ได้ 

ที่คลำดเคลื่อนของผู้รับกำร
อบรมเกณฑ์ประกัน
คุณภำพภำยในจำก สกอ. 

ประจ ำหลักสตูร ท้ัง 5 ท่ำน มีควำมเข้ำใจใน
เกณฑ์กำรประเมินหลักสตูร และสำมำรถ
ด ำเนินงำนได้ผ่ำนกำรับรองมำตรฐำน
หลักสตูร 
แนวทาง/มาตรการในปีถัดไป 
-จัดฝึกอบรมผู้ประเมินภำยในระดบัหลักสตูร 
-จัดส่งผู้มคีุณสมบตัิตำมทีส่กอ.ก ำหนดเข้ำรับ
กำรฝึกอบรมเป็นผู้ประเมินภำยในระดับ
หลักสตูร 
-เป็นคณะกรรมกำรตรวจประเมินภำยใน
ระดับหลักสตูร 

P3O3/ กำรน ำควำมรู้ที่ได้
จำกกำรจัดกำรควำมรู้
น ำไปใช้งำนได้จริงมีน้อย 

4(L2.1) 3(C11) 12(สูง) 2(L2.1) 2(C11) 4(ปำนกลำง) ลดลง   ผลการควบคุม 
ผลจำกกำรควบคมุควำมเสี่ยง พบว่ำ องค์
ควำมรู้ที่ได้จำก KM ภำยในส ำนัก มีกำร
น ำมำทบทวนและปรับปรุงกระบวนกำร
ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพระดับ
มหำวิทยำลยั คณะ และหลักสตูรให้มีควำม
ชัดเจนมำกขึ้น 
แนวทาง/มาตรการในปีถัดไป 
-จำกท่ีตัวแทนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรไดเ้ข้ำ
ร่วมฝึกอบรมผู้ประเมินภำยในระดบัหลักสตูร  
สำมำรถน ำเทคนิควิธีกำรเขียนรำยงำนผล
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ประเภทความเสี่ยง/ 
ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง การเปลี่ยนแปลง
ระดับความเสี่ยง 

สรุปความเสี่ยง แนวทาง/มาตรการด าเนินงาน 
ในปีถัดไป ก่อนการประเมิน หลังการประเมิน ควบคุมได้ ควบคุมไม่ได้ 

กำรด ำเนินงำนของหลักสูตร  และกำรท ำ
หน้ำท่ีเป็นผู้ประเมินภำยในระดับหลักสตูร 
ได ้

P4S1/ ยังไม่มีแนวทำงกำร
น ำเกณฑ์ EdPEx มำใช้ใน
มหำวิทยำลัยในอนำคต 

4(L2.4) 3(C11) 12(สูง) 3(L2.4) 2(C11) 6(ปำนกลำง) ลดลง   ผลการควบคุม 
ผลจำกกำรควบคมุควำมเสี่ยง พบว่ำ 
มหำวิทยำลยั และคณะ/ส ำนัก ไดน้ ำควำมรู้
ที่ได้รับจำกกำรอบรมมำทบทวนและจัดท ำ
โครงร่ำงองค์กร (OP) ของหน่วยงำน เพื่อ
น ำมำจัดท ำแผนพัฒนำหน่วยงำนตำมเกณฑ์ 
EdPEx/TQA ต่อไป 
แนวทาง/มาตรการในปีถัดไป 
ส่งเสริมสนับสนุนดำ้นควำมรูเ้กี่ยวกับเกณฑ์ 
EdPEx ให้มหำวิทยำลัยและคณะ/ส ำนัก 
อย่ำงต่อเนื่องทุกปี ตลอดจนผลักดันให้ทุก
หน่วยงำนจัดท ำแผนพัฒนำคณุภำพตำม
เกณฑ์ EdPEx ต่อไป 

P5O4/ นักพัฒนำระบบไม่
สำมำรถเชื่อมโยงเกณฑ์กำร
ประกันคุณภำพกับกำร
สร้ำงระบบสำรสนเทศที่จะ
รองรับกำรประกันฯ 

4(L1) 3(C5) 12(สูง) 3(L1) 3(C5) 9(ปำนกลำง) ลดลง   ผลการควบคุม 
ผลจำกกำรควบคมุควำมเสี่ยง พบว่ำ 
นักพัฒนำระบบสำรสนเทศมีควำมเข้ำใจใน
เกณฑ์กำรประกันคุณภำพภำยในทั้งเกณฑ์
ระดับสถำบัน ระดับคณะ และระดับ
หลักสตูรมำกข้ึน จนสำมำรถพัฒนำระบบ
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ประเภทความเสี่ยง/ 
ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง การเปลี่ยนแปลง
ระดับความเสี่ยง 

สรุปความเสี่ยง แนวทาง/มาตรการด าเนินงาน 
ในปีถัดไป ก่อนการประเมิน หลังการประเมิน ควบคุมได้ ควบคุมไม่ได้ 

(เกณฑ์ใหม่) ฐำนข้อมูลได้ถึง 2 ระบบ คือ ระบบ มคอ.7 
online และระบบเชื่อมโยงเอกสำรหลักฐำน 
แนวทาง/มาตรการในปีถัดไป 
ด ำเนินกำรจัดท ำระบบสำรสนเทศกำร
ประกันคณุภำพกำรศึกษำตำมเกณฑ์กำร
ประกันคณุภำพกำรศึกษำส ำหรับหน่วยงำน
สำยสนบัสนุน มหำวิทยำลัยรำชภฏั
ก ำแพงเพชร 

P6O5/ ผลงำนนวัตกรรม
ไม่มีคุณภำพที่จะได้รับ
รำงวัลอย่ำงแท้จริง 

4(L1) 4(C11) 16(สูง) 2(L1) 3(C11) 6(ปำนกลำง) ลดลง   ผลการควบคุม 
ผลจำกกำรควบคมุควำมเสี่ยง พบว่ำ 
หน่วยงำนในระดับโปรแกรมวิชำ และ
หน่วยงำนสนับสนุนมีควำมเขำ้ใจเกี่ยวกับ
เกณฑ์ที่ใช้ตัดสินผลงำนนวัตกรรมหรือแนว
ปฏิบัติที่ดีมำกข้ึน ท ำให้ผลงำนท่ีได้เริ่มมีกำร
พัฒนำคุณภำพใหส้อดรับกับเกณฑ์กำร
พิจำรณำผลงำน และในปีกำรศึกษำ 2558 น้ี
มีผลงำนท่ีส่งเข้ำร่วมน ำเสนอบนเวที
นวัตกรรมถึง 17 ผลงำน 
แนวทาง/มาตรการในปีถัดไป 
พัฒนำปรับปรุงเกณฑ์นวัตกรรมในทุกปีเพื่อ
ควำมทันสมัยของข้อมลู 
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ประเภทความเสี่ยง/ 
ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง การเปลี่ยนแปลง
ระดับความเสี่ยง 

สรุปความเสี่ยง แนวทาง/มาตรการด าเนินงาน 
ในปีถัดไป ก่อนการประเมิน หลังการประเมิน ควบคุมได้ ควบคุมไม่ได้ 

P7O6/ องค์ควำมรู้ที่ได้จำก
กำรถอดเทคนิคกำรติวของ
ผู้ติวไม่สำมำรถน ำไปใช้
ประโยชน์ได้ 

4(L2.4) 2(C11) 8(ปำนกลำง) 3(L2.4) 3(C11) 6(ปำนกลำง) ลดลง   ผลการควบคุม 
เนื่องจำกกำรด ำเนินงำนยังไม่ครบทุก
กิจกรรมควบคุม จึงท ำให้มีบำงปัจจัยเท่ำน้ัน
ที่ถูกจัดกำรควำมเสี่ยงให้หมดไป น้ันคือ 
เจ้ำหน้ำท่ีมีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรถอดองค์
ควำมรู้และสำมำรถด ำเนินกำรถอดองค์
ควำมรู้ได้  
แนวทาง/มาตรการในปีถัดไป 
ด ำเนินกำรตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงไม่แล้ว
เสร็จยกไปเป็นแผนบริหำรควำมเสี่ยงใน
ปีงบประมำณถัดไป 

R1O7/กลุ่มเป้ำหมำยไม่
สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลกำร
ประชำสัมพันธ์ของส ำนักได้ 

4(L2.4) 3(C11) 12 (สูง) 3(L2.4) 2(C11) 6 (ปำนกลำง) ลดลง   ผลการควบคุม 
ผลจำกกำรควบคมุควำมเสี่ยง ท ำให้ปัจจุบัน
ส ำนักประกันฯ มีช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์
ข่ำวสำรของส ำนักเพิม่มำกข้ึน ทั้งหมด 4 
ช่องทำง คือ เว็บไซต์ส ำนัก (อยู่ระหว่ำง
ปรับปรุงเว็บไซต์) จดหมำยข่ำว สำรสักทอง 
และเพจ Facebook 
แนวทาง/มาตรการในปีถัดไป 
พัฒนำปรับปรุงเว็บไซต์ของส ำนักประกัน
คุณภำพกำรศึกษำให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
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