
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

รายงานความกาวหนา 
การดําเนินงานตามแผนบรหิารความเสี่ยง  

ประจําปงบประมาณ 2561 
 

 

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม2561) 



มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวดัปทมุธาน ี
รายงานความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ 2561 

รอบ 6 เดือน (1 ตลุาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2561) 
 

การจัดการความเส่ียง 
(1) 

โครงการ/กิจกรรม 
จัดการความเส่ียง 

(2) 

ผูรับผิดชอบ/
กําหนดเสร็จ 

(3) 

การดําเนินการตามแผน/ผลท่ีได
ตามวัตถุประสงค 

(4) 

ผลกระทบตอระดับ
ความเส่ียง 

(5) 

แนวทาง 
การปรับปรุง 

(6) 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การผลติบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรยีนรูเชิงผลติภาพ (Productive Learning) สรางเครือขายความรวมมือตามรปูแบบประชารัฐเพ่ือพัฒนาทองถ่ินในการพัฒนาทองถ่ิน โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ปจจัยเสี่ยง O1 จํานวนหลักสตูรท่ีมีการจัดการเรียนรูเชิงผลิตภาพไมเปนไปตามเปา 
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร
การจัดการเรยีนรูเชิงผลิตภาพ (Productive 
Learning) 

ในปงบประมาณ 2561 สํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน ไดมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือจัดทํา
แผนวิเคราะหแนวโนมของหลักสตูรเมื่อวันท่ี 21 
ธันวาคม 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักสงเสรมิ
วิชาการ 
และงานทะเบียน 

 

 ยังไมดําเนินการ 
 อยูระหวางดําเนินการ 
 ดําเนินการแลวลาชากวากําหนด 
 ดําเนินการแลวเสร็จตามกําหนด 
คาเปาหมาย  
รอยละของหลักสูตรท่ีพัฒนาหรือปรับปรุง
เพ่ือใหเกิดการเรียนรูเชิงผลิตภาพ 
(Productive learning) ตอหลักสูตรท่ี
จัดการเรียนการสอนในคณะ 
เทากับ รอยละ 80 
 
ผลท่ีไดตามวัตถุประสงค 
ปงบประมาณ 2560  
คิดเปนรอยละ 52  
 
ปงบประมาณ 2561  
รอยละ 30.95  
 
 

  เทาเดิม 
  ลดลง 
  หมดไป 

 



การจัดการความเส่ียง 
(1) 

โครงการ/กิจกรรม 
จัดการความเส่ียง 

(2) 

ผูรับผิดชอบ/
กําหนดเสร็จ 

(3) 

การดําเนินการตามแผน/ผลท่ีได
ตามวัตถุประสงค 

(4) 

ผลกระทบตอระดับ
ความเส่ียง 

(5) 

แนวทาง 
การปรับปรุง 

(6) 
ปจจัยเสี่ยง O5 บัณฑิตระดับปรญิญาตรีไมมีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ 
1.กิจกรรมพัฒนาทักษะการใชชีวิต - มีการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการใชชีวิต สําหรับ 

นักศึกษา เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตใหแกนักศึกษา   ใน
วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00-16.30 น. ณ 
หองประชุมราชพฤกษ ช้ัน 1 คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี โดยวิทยากร (อาจารย ดร.วรางคณา  โสม
นันทน) อาจารยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ภาควิชาจิตวิทยา บรรยายวัตถุประสงคของโครงการ 
เพ่ือใหนักศึกษา สรางความตะหนักรูเห็นคณุคาใน
ตนเองและผูอ่ืน เกิดการคิดวิเคราะหตัดสินใน และ
การแกปญหาอยางสรางสรรค การจัดการกับอารมณ
ความเครยีดและการสรางสัมพันธภาพท่ีดีกับผูอ่ืน 
-มีนักศึกษาเขารวมโครงการ 150 คน และมผีลการ
ประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมไมนอยกวา 
3.51 

กองพัฒนานักศึกษา  ยังไมดําเนินการ 
 อยูระหวางดําเนินการ 
 ดําเนินการแลวลาชากวากําหนด 
 ดําเนินการแลวเสร็จตามกําหนด 
คาเปาหมาย 
รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีมี
งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน  
1  ป เทากับ รอยละ 80 
 
ผลท่ีไดตามวัตถุประสงค 
ปงบประมาณ 2560  
รอยละ 67.21  
 
ปงบประมาณ 2561  
ยังอยูระหวางดําเนินการ 
โดยมีการดําเนินการโครงการ/กิจกรรม
จัดการความเสีย่งไปแลวจํานวน 2 
โครงการ และยังไมไดดําเนินการจาํนวน 
2 โครงการโดยจะดําเนินการในเดอืน
มิถุนายน 2561  

  เทาเดิม 
  ลดลง 
  หมดไป 

 

2.ปจฉิมนิเทศนักศึกษาสูอาชีพและปจฉิม
นักศึกษา กยศ. ประจําปการศึกษา 2560 

- ยังไมไดดําเนินการจะดําเนินการเดือนมิถุนายน 
2561 

กองพัฒนานักศึกษา 

3.อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรูและ
ประสบการณวิชาชีพ 

- ยังไมไดดําเนินการจะดําเนินการเดือนมิถุนายน 
2561 

กองพัฒนานักศึกษา  



การจัดการความเส่ียง 
(1) 

โครงการ/กิจกรรม 
จัดการความเส่ียง 

(2) 

ผูรับผิดชอบ/
กําหนดเสร็จ 

(3) 

การดําเนินการตามแผน/ผลท่ีได
ตามวัตถุประสงค 

(4) 

ผลกระทบตอระดับ
ความเส่ียง 

(5) 

แนวทาง 
การปรับปรุง 

(6) 
4.อบรมภาษาอังกฤษ TOEIC และเตรียม
ความพรอมสูการทํางานสาํหรับนักศึกษา 

มีการจัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน TOEIC 
สําหรับนักศึกษา เพ่ือใหความรูเก่ียวกับลักษณะการ
สอบ TOEIC,คําศัพทท่ีสําคัญ และเทคนิคการเลือก
คําตอบในขอสอบ TOEIC โดยใชพ้ืนฐานความรูตางๆ 
ของภาษาอังกฤษแกนศ. ท่ีสนใจและมีความตองการ
สอบ TOEIC จากคณะตางๆ,หลักสูตรตางๆ โดยจํากัด
จํานวน 6 กลุม มีรายละเอียด ดังน้ี 
กลุมท่ี 1 วันท่ี 10 17 24 กุมภาพันธ 2561  
เวลา 16.30 – 19.00 น. ศูนยภาษา อาคาร 75 ป  
วไลยอลงกรณ ช้ัน 4 หอง LC401 ผูเขารวมโครงการ  
คิดเปนรอยละ 100 ผลการประเมนิโครงการโดย
ภาพรวม คาคะแนนเฉลี่ย 4.33 จําแนกเปนดาน
วิทยากร มคีาคะแนนเฉลีย่ 4.67 ดานสถานท่ี/ะยะ
เวลา/การบริการของผุรับผิดชอบโครงการ มีคาคะแนน
เฉลี่ย 4.47 ดานความรูความเขาใจหลังการอบรม คา
คะแนนเฉลีย่ 3.77 และสามารถนําไปประยุกตใชในการ
สอบTOEIC ไดจริง คาคะแนนเฉลีย่ 4.15 
กลุมท่ี 2 วันท่ี 10 17 24 กุมภาพันธ 2561  
เวลา 16.30 – 19.00 น. ศูนยภาษา อาคาร 75 ป    
วไลยอลงกรณ ช้ัน 4 หอง LC403 เวลา 16.30 – 
19.00 น. ศูนยภาษา อาคาร 75 ป วไลยอลงกรณ ช้ัน 
4 หอง LC401  ผูเขารวมโครงการ คิดเปนรอยละ 
100 ผลการประเมินโครงการโดยภาพรวม คาคะแนน
เฉลี่ย 4.26 จําแนกเปนดานวิทยากร มีคาคะแนนเฉลี่ย 
4.48 ดานสถานท่ี /ระยะเวลา/การบริการของ
ผูรับผิดชอบโครงการ มีคาคะแนนเฉลี่ย 4.35 ดาน
ความรูความเขาใจหลังการอบรม คาคะแนนเฉลี่ย 

ศูนยภาษา    



การจัดการความเส่ียง 
(1) 

โครงการ/กิจกรรม 
จัดการความเส่ียง 

(2) 

ผูรับผิดชอบ/
กําหนดเสร็จ 

(3) 

การดําเนินการตามแผน/ผลท่ีได
ตามวัตถุประสงค 

(4) 

ผลกระทบตอระดับ
ความเส่ียง 

(5) 

แนวทาง 
การปรับปรุง 

(6) 
3.18 และสามารถนําไปประยุกตใชในการสอบ TOEIC 
ไดจริง คาคะแนนเฉลี่ย 4.09 
กลุมท่ี 3 วันท่ี 10 17 24 กุมภาพันธ 2561  
เวลา 16.30 – 19.00 น. ศูนยภาษา อาคาร 75 ป         
วไลยอลงกรณ ช้ัน 4 หอง LC404 เวลา 16.30 – 
19.00 น. ศูนยภาษา อาคาร 75 ป วไลยอลงกรณ ช้ัน 
4 หอง LC401 ผูเขารวมโครงการ คิดเปนรอยละ 100 
ผลการประเมินโครงการโดยภาพรวม คาคะแนนเฉลี่ย 
4.27 จําแนกเปนดานวิทยากร มีคาคะแนนเฉลี่ย 4.45 
ดานสถานท่ี /ระยะเวลา/การบริการของผูรับผิดชอบ
โครงการ มีคาคะแนนเฉลี่ย 4.42 ดานความรูความ
เขาใจหลังการอบรม คาคะแนนเฉลี่ย 3.77 และ
สามารถนําไปประยุกตใชในการสอบ TOEIC ไดจริง 
คาคะแนนเฉลี่ย 4.29 
กลุมท่ี 4 วันท่ี 10,17,24 มีนาคม 2561 
เวลา 09.00 – 16.00 น. ศูนยภาษา อาคาร 75 ป         
วไลยอลงกรณ ช้ัน 4 หอง LC603 เวลา 16.30 – 
19.00 น. ศูนยภาษา อาคาร 75 ป วไลยอลงกรณ ช้ัน 
4 หอง LC401 ผูเขารวมโครงการ คิดเปนรอยละ 100 
ผลการประเมินโครงการโดยภาพรวม คาคะแนนเฉลี่ย 
4.44 จําแนกเปนดานวิทยากร มีคาคะแนนเฉลี่ย 4.82 
ดานสถานท่ี /ระยะเวลา/การบริการของผูรับผิดชอบ
โครงการ มีคาคะแนนเฉลี่ย 4.57 ดานความรูความ
เขาใจหลังการอบรม คาคะแนนเฉลี่ย 3.98 และ
สามารถนําไปประยุกตใชในการสอบ TOEIC ไดจริง 
คาคะแนนเฉลี่ย 4.29 
 



การจัดการความเส่ียง 
(1) 

โครงการ/กิจกรรม 
จัดการความเส่ียง 

(2) 

ผูรับผิดชอบ/
กําหนดเสร็จ 

(3) 

การดําเนินการตามแผน/ผลท่ีได
ตามวัตถุประสงค 

(4) 

ผลกระทบตอระดับ
ความเส่ียง 

(5) 

แนวทาง 
การปรับปรุง 

(6) 
กลุมท่ี 5 วันท่ี 13,15,20,22,27,29 มีนาคม 2561 
เวลา 16.30 – 19.00 น. ศูนยภาษา อาคาร 75 ป          
วไลยอลงกรณ ช้ัน 4 หอง LC601 เวลา 16.30 – 
19.00 น. ศูนยภาษา อาคาร 75 ป วไลยอลงกรณ ช้ัน 
4 หอง LC401 ผูเขารวมโครงการ คิดเปนรอยละ 100 
ผลการประเมินโครงการโดยภาพรวม คาคะแนนเฉลี่ย 
4.47 จําแนกเปนดานวิทยากร มีคาคะแนนเฉลี่ย 4.48 
ดานสถานท่ี /ระยะเวลา/การบริการของผูรับผิดชอบ
โครงการ มีคาคะแนนเฉลี่ย 4.47 ดานความรูความ
เขาใจหลังการอบรม คาคะแนนเฉลี่ย 4.28 และ
สามารถนําไปประยุกตใชในการสอบ TOEIC ไดจริง 
คาคะแนนเฉลี่ย 4.44 
กลุมท่ี 6 วันท่ี 13,15,20,22,27,29 มีนาคม 2561 

วลา 16.30 – 19.00 น. ศูนยภาษา อาคาร 75 ป         
วไลยอลงกรณ ช้ัน 4 หอง LC603 เวลา 16.30 – 
19.00 น. ศูนยภาษา อาคาร 75 ป วไลยอลงกรณ ช้ัน 
4 หอง LC401 ผูเขารวมโครงการ คิดเปนรอยละ 100 
ผลการประเมินโครงการโดยภาพรวม คาคะแนนเฉลี่ย 
4.66 จําแนกเปนดานวิทยากร มีคาคะแนนเฉลี่ย 4.88 
ดานสถานท่ี /ระยะเวลา/การบริการของผูรับผิดชอบ
โครงการ มีคาคะแนนเฉลี่ย 4.82 ดานความรูความ
เขาใจหลังการอบรม คาคะแนนเฉลี่ย 4.33 และ
สามารถนําไปประยุกตใชในการสอบ TOEIC ไดจริง 
คาคะแนนเฉลี่ย 4.67 

 
 
 



การจัดการความเส่ียง 
(1) 

โครงการ/กิจกรรม 
จัดการความเส่ียง 

(2) 

ผูรับผิดชอบ/
กําหนดเสร็จ 

(3) 

การดําเนินการตามแผน/ผลท่ีได
ตามวัตถุประสงค 

(4) 

ผลกระทบตอระดับ
ความเส่ียง 

(5) 

แนวทาง 
การปรับปรุง 

(6) 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองตอการแกไขปญหาของทองถ่ิน 
ปจจัยเสี่ยง O1 จํานวนอาจารยท่ีสรางสรรคงานวิจยัมีนอย 
แผนงานสงเสริมงานวิจัยและสรางสรรค 

กิจกรรม 1 ระบบการบริหารจัดการวิจัย
เชิงรุก เพ่ือใหบรรลุ 5 เปาหมายตามทิศทาง
วิจัยของมหาวิทยาลัย และการมีสวนรวม
ของแตละคณะในรูปแบบของโหนด ซึ่ง
สถาบันวิจัยและพัฒนามรีะบบการสนับสนุน
ทุนวิจัยภายใน 4 ประเภทและจัดสรรทุน
วิจัยจากแหลงทุนภายนอก 

1.โครงการจดัทําวารสารวิจัยและพัฒนาสาย
วิทยาศาสตรและสายสังคมศาสตร 
 
2.จัดทําคูมือวิจัยแบบบูรณาการพันธกิจสัมพันธ 
 
3.สนับสนุนทุนวิจัยเพ่ือพัฒนาทองถ่ินจังหวัดสระแกว 
82โครงการ 
 
4.สนับสนุนทุนวิจัยตามกรอบและทิศทางการวิจัยเชิง
รุกของมหาวิทยาลัย ดังน้ี  
4.1.ทุน วช 61 ไดรับอนุมัติท้ังสิ้น 23 โครงการ 
จํานวนงบประมาณ 17,023,400.-บาท แตทําสัญญา
จํานวน 21 โครงการ เปนเงินจํานวน 14,732,942 
บาท และอีก 2 สัญญา ยังไมไดทําสัญญา เน่ืองจาก
นักวิจัยขอยกเลิกโครงการ  
 4.2. ทุน วจ.61 (ทุนใน) ทําสัญญาท้ังสิ้น  จํานวน 10 
โครงการ (จํานวน 2 ครั้ง ) รวมเปนเงินท้ังสิ้น 
623,700.- บาท และ สสส. จํานวน 90 โครงการ เปน
เงินจํานวน 8,500,000.-บาท 
 
5.สงเสรมิการเขาถึง/การประชาสมัพันธดวยโครงการ
ประกวดโลโก โดยการจัดโครงการประกวดโลโก
สถาบันวิจัยและพัฒนามผีูเขารวมโครงการ 19 คน คิด
เปนรอยละ 100 บรรลุวัตถุประสงคของโครงการ 
 

ผูรับผิดชอบ
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
กําหนดเสร็จ 
ต.ค.60–ก.ย. 61 

 

 ยังไมดําเนินการ 
 อยูระหวางดําเนินการ 
 ดําเนินการแลวลาชากวากําหนด 
 ดําเนินการแลวเสร็จตามกําหนด 
คาเปาหมาย  
รอยละของอาจารยและนักวิจัยท่ีทําวิจัย
ตอจํานวนอาจารยและนักวิจยัท้ังหมด 
เทากับ รอยละ 50 
 
ผลท่ีไดตามวัตถุประสงค 
ปงบประมาณ 2560  
รอยละ 35.94  
 
ปงบประมาณ 2561  
อยูระหวางดําเนินการรวมขอมูล 
 

  เทาเดิม 
  ลดลง 
  หมดไป 

 



การจัดการความเส่ียง 
(1) 

โครงการ/กิจกรรม 
จัดการความเส่ียง 

(2) 

ผูรับผิดชอบ/
กําหนดเสร็จ 

(3) 

การดําเนินการตามแผน/ผลท่ีได
ตามวัตถุประสงค 

(4) 

ผลกระทบตอระดับ
ความเส่ียง 

(5) 

แนวทาง 
การปรับปรุง 

(6) 
กิจกรรมท่ี 2 อบรม สัมมนาเพ่ือพัฒนา
สมรรถนะดานการวิจัยผลตินวัตกรรมเพ่ือ
สรางสรรค หรือแกไขปญหาชุมชุน  
(คลินิกวิจัย) 

1.การจัดอบรมสมัมนาเพ่ือพัฒนา/เสริมสมรรถนะ
ใหแกนักวิจัย ดังน้ี 
1.1 จัดคลินิกวิจัยรวมกับคณะ ในประเด็นตางๆ  
- การจัดทําขอเสนอโครงการ 
- การดําเนินการผานระบบMIS 
- การดําเนินการจัดซื้อจดัจางตาม พรบ. 2560 จัดการ
บรรยายเก่ียวกับการเบิกจายงบประมาณตามแนว
ทางการดําเนินงานวิจัยตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ วันท่ี 15 มกราคม 
2561คิดเปนรอยละ 100 และความพึงพอใจของ
ผูเขารวมโครงการรอยละ 83.00 คาคะแนนเฉลี่ย 
4.15 บรรลุวัตถุประสงคของโครงการ 
 - การสัมมนาเชิงปฏิบัติการใชเครือ่งมือวิจัยชุมชน 
- การแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือเสริมสมรรถนะการทําวิจัย
แบบบูรณาการพันธกิจสมัพันธ 
- จัดโครงการสนับสนุนการเสรมิสรางขวัญกําลังใจ 
(นักวิจัยดีเดน ซึ่งกําลังดําเนินการ) 
- เก่ียวกับการใหขอมูลเก่ียวกับประกาศตางๆ ของ
สถาบันวิจัย เชนการนําเสนอเผยแพรผลงานท้ังใน
ประเทศและตางประเทศ การคิดคาถวงนํ้าหนักผลงาน
เผยแพรรวมถึงข้ันตอนในการเบิกเงินรางวัลในการ
เผยแพรผลงาน ตลอดจนวารสารท่ีไมสามารถนํามาคิด
เปนผลงานทางวิชาการเปนตน 
 
 
 
 

ผูรับผิดชอบ
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
กําหนดเสร็จ 
ธ.ค.60 – ก.ค. 61 



การจัดการความเส่ียง 
(1) 

โครงการ/กิจกรรม 
จัดการความเส่ียง 

(2) 

ผูรับผิดชอบ/
กําหนดเสร็จ 

(3) 

การดําเนินการตามแผน/ผลท่ีได
ตามวัตถุประสงค 

(4) 

ผลกระทบตอระดับ
ความเส่ียง 

(5) 

แนวทาง 
การปรับปรุง 

(6) 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนางานพันธกจิสัมพันธและถายทอด เผยแพรโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ปจจัยเสี่ยง O4 ระดับความสาํเร็จของการนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลยั ไมเปน ไปตามเปาหมาย 
1. โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสูการปฏิบัติใหกับบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน 
 
 
 

อยูระหวางการดําเนินงาน 
(โดยจะดําเนินโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติใหกับบุคลากรสาย
วิชาการ และสายสนับสนุน ภายในวันท่ี 6-8 มิ.ย.61) 
 
 

ผูรับผิดชอบ 
สํานักสงเสรมิการ
เรียนรูและบริการ
วิชาการ 
กําหนดเสร็จ 
มิ.ย.- ก.ค.61 

 ยังไมดําเนินการ 
 อยูระหวางดําเนินการ 
 ดําเนินการแลวลาชากวากําหนด 
 ดําเนินการแลวเสร็จตามกําหนด 
คาเปาหมาย 
ระดับความสําเร็จของการนอมนํา
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใน
การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย 
เทากับ ระดับ 4 
 
ผลท่ีไดตามวัตถุประสงค 
ปงบประมาณ 2560  
ระดับ 3  
 
ปงบประมาณ 2561  
มีการดําเนินการในวันท่ี 6-8 มิถุนายน 
2561 

  เทาเดิม 
  ลดลง 
  หมดไป 

 

2. ประชุมคัดเลือกบุคคลตนแบบแหงวิถี
ชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

อยูระหวางการดําเนินงาน 
(ไดมีการประชุมคณะกรรมการบรหิารสํานักฯ โดยมีใน
วาระการประชุม ครั้งท่ี 1 ในวันจันทรท่ี  29  ม.ค. 61 
วาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ และในท่ีประชุมไดเห็นชอบใหมี
การจัดประชุมคัดเลือกบุคคลตนแบบแหงวิถีชีวิตตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และกําหนดหลักเกณฑ
ในเดือน มิ.ย. 61) 
 

ผูรับผิดชอบ 
สํานักสงเสรมิการ
เรียนรูและบริการ
วิชาการ 
กําหนดเสร็จ 
มิ.ย.- ก.ค.61 

 

 

 



การจัดการความเส่ียง 
(1) 

โครงการ/กิจกรรม 
จัดการความเส่ียง 

(2) 

ผูรับผิดชอบ/
กําหนดเสร็จ 

(3) 

การดําเนินการตามแผน/ผลท่ีได
ตามวัตถุประสงค 

(4) 

ผลกระทบตอระดับ
ความเส่ียง 

(5) 

แนวทาง 
การปรับปรุง 

(6) 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีเปนเลิศ มีธรรมาภิบาล 
ปจจัยเสี่ยง S1 จํานวนนักศึกษาคงอยูไมเปนไปตามเปาหมาย 
1.โครงการแนะแนวการศึกษา เพ่ือ
ประชาสัมพันธหลักสูตรท่ีเปดรับสมัครและ
สรางความรูจัก 

มีการออกประชาสัมพันธหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
และแนะแนวการศึกษาตอในงานตลาดนัดหลักสูตร
และโรงเรียนในพ้ืนท่ีตางๆ ดังน้ี 
- ตลาดนัดหลักสูตร  5 ครั้ง 
- โรงเรียนในจังหวัดปทุมธานี  12 โรงเรยีน 
- โรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  42 โรงเรยีน 
- โรงเรียนในจังหวัดอางทอง  21 โรงเรียน 
- โรงเรียนในจังหวัดสุพรรณบุร ี 15 โรงเรียน 
- โรงเรียนในจังหวัดสิงหบุร ี 12 โรงเรียน 
- โรงเรียนในจังหวัดปราจีนบุร ี  10 โรงเรียน 
- โรงเรียนในจังหวัดนครนายก 4 โรงเรียน 
- โรงเรียนในจังหวัดสระแกว 4 โรงเรียน 
- โรงเรียนในจังหวัดนนทบุร ี 3 โรงเรียน 
- โรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมา  3 โรงเรียน 
- โรงเรียนในจังหวัดสระบุร ี 2 โรงเรียน 
รวมท้ังสิ้น  133 โรงเรียน 

ผูรับผิดชอบ 
งานประชาสัมพันธ 
กําหนดแลวเสร็จ 
ต.ค. 60 - ก.ย. 61 

 ยังไมดําเนินการ 
 อยูระหวางดําเนินการ 
 ดําเนินการแลวลาชากวากําหนด 
 ดําเนินการแลวเสร็จตามกําหนด 
คาเปาหมาย  
จํานวนนักศึกษาภาคปกตคิงอยู 
เทากับ จํานวน 12,000 คน 
 
ผลท่ีไดตามวัตถุประสงค 
ปงบประมาณ 2560  
จํานวน 7,830 คน 
 
ปงบประมาณ 2561  
อยูระหวางการดําเนินการ 
 

  เทาเดิม 
  ลดลง 
  หมดไป 
 

 



การจัดการความเส่ียง 
(1) 

โครงการ/กิจกรรม 
จัดการความเส่ียง 

(2) 

ผูรับผิดชอบ/
กําหนดเสร็จ 

(3) 

การดําเนินการตามแผน/ผลท่ีได
ตามวัตถุประสงค 

(4) 

ผลกระทบตอระดับ
ความเส่ียง 

(5) 

แนวทาง 
การปรับปรุง 

(6) 
2.พัฒนาทักษะการใชชีวิต - มีการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการใชชีวิต สําหรับ 

นักศึกษา เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตใหแกนักศึกษา   ใน
วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00-16.30 น. ณ 
หองประชุมราชพฤกษ ช้ัน 1 คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี โดยวิทยากร (อาจารย ดร.วรางคณา   โสม
นันทน) อาจารยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ภาควิชาจิตวิทยา บรรยายวัตถุประสงคของโครงการ 
เพ่ือใหนักศึกษา สรางความตะหนักรูเห็นคณุคาใน
ตนเองและผูอ่ืน เกิดการคิดวิเคราะหตัดสินใน และ
การแกปญหาอยางสรางสรรค การจัดการกับอารมณ
ความเครยีดและการสรางสัมพันธภาพท่ีดีกับผูอ่ืน 
-มีนักศึกษาเขารวมโครงการ 150 คน และมผีลการ
ประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมไมนอยกวา 
3.51 

ผูรับผิดชอบ 
กองพัฒนานักศึกษา
กําหนดแลวเสร็จ 
ต.ค. 60 - ก.ย. 61 

   

3. โครงการเตรียมความพรอมของนักศึกษา
กอนเขาเรียน 

คณะครุศาสตร มีหลักสูตรเปดสอนท้ังหมด จํานวน 9 
หลักสูตร  
มีหลักสูตรท่ีจัดกิจกรรม เตรียมความพรอมของ
นักศึกษากอนเขาศึกษา 2 หลักสูตร 
1. ช่ือหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
(5 ป)   ช่ือโครงการ/กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสูการ
เปนครูมืออาชีพ   จากรุนพ่ีสูรุนนอง” จํานวน 39 คน 
2. ช่ือหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร 
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ช่ือโครงการ/กิจกรรมคายสงเสริม
ภาษาอังกฤษ เพ่ือความเปนครูมืออาชีพ (Intensive 
English Camp for Math Student Teachers) จํานวน 
16 คน 

ผูรับผิดชอบ 
สํานักสงเสรมิ
วิชาการและงาน
ทะเบียน 
กําหนดแลวเสร็จ 
ต.ค. 60 - ก.ย. 61 

   



การจัดการความเส่ียง 
(1) 

โครงการ/กิจกรรม 
จัดการความเส่ียง 

(2) 

ผูรับผิดชอบ/
กําหนดเสร็จ 

(3) 

การดําเนินการตามแผน/ผลท่ีได
ตามวัตถุประสงค 

(4) 

ผลกระทบตอระดับ
ความเส่ียง 

(5) 

แนวทาง 
การปรับปรุง 

(6) 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีหลักสูตรเปดสอน
ท้ังหมด จํานวน 11 หลักสูตร มีหลักสูตรท่ีจัดกิจกรรม 
เตรียมความพรอมของนักศึกษากอนเขาศึกษา 2 
หลักสูตร 
1. ช่ือหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
เพ่ือนวัตกรรมการสื่อสาร ช่ือโครงการ/กิจกรรมทักษะ
ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาภาษาไทย จํานวน 62 คน 
2. ช่ือหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
ภาษาอังกฤษ              ช่ือโครงการ/กิจกรรม 
Intensive English Preparation จํานวน 52 คน 
คณะวิทยาการจัดการ มีหลักสูตรเปดสอนท้ังหมด 
จํานวน 9 หลักสูตร มีหลักสูตรท่ีจดักิจกรรม เตรียม
ความพรอม ของนักศึกษากอนเขาศึกษา 9 หลักสูตร 
1. ช่ือหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการทองเท่ียว ช่ือโครงการ/กิจกรรมเตรยีมความ
พรอมเพ่ือพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ สูงานใน
อุตสาหกรรมทองเท่ียว ช่ือโครงการ/กิจกรรมเตรยีม
ความพรอมทางดานการศึกษาสําหรับนักศึกษาช้ันปท่ี 
1 สาขาวิชาการจัดการทองเท่ียว 
2. ช่ือหลักสูตรเศรษศาสตรบัณฑติ สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร ช่ือโครงการ/กิจกรรมเตรียมความพรอม
ทางดานคณิตศาสตรสําหรับนักศึกษา เศรษฐศาสตร
ช้ันปท่ี 1  
3. ช่ือหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ ช่ือโครงการ/กิจกรรมเตรยีมความ
พรอมและพัฒนาทักษะคอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษา 
ช้ันปท่ี 1  



การจัดการความเส่ียง 
(1) 

โครงการ/กิจกรรม 
จัดการความเส่ียง 

(2) 

ผูรับผิดชอบ/
กําหนดเสร็จ 

(3) 

การดําเนินการตามแผน/ผลท่ีได
ตามวัตถุประสงค 

(4) 

ผลกระทบตอระดับ
ความเส่ียง 

(5) 

แนวทาง 
การปรับปรุง 

(6) 
4. ช่ือหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติสาขาวิชาการ
จัดการโลจสิติกสและซัพพลายเชน ช่ือโครงการ/
กิจกรรม เตรียมความพรอมความรูพ้ืนฐานดาน
คณิตศาสตรสําหรับโลจสิติกส  
5. ช่ือหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการจดัการ
ธุรกิจคาปลีก ช่ือโครงการ/กิจกรรม เตรียมความพรอม
ของนักศึกษา เพ่ือพัฒนาทักษะพ้ืนฐานดานการ จัดการ
ธุรกิจคาปลีก 
6. ช่ือหลักสูตรบัญชีบัณฑติ สาขาวิชาการบัญชี ช่ือ
โครงการ/กิจกรรม เตรียมความพรอมกอนเรียนบัญชี  
7. ช่ือหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการ
บริหารธุรกิจ ช่ือโครงการ/กิจกรรม เตรยีมความพรอม
นักศึกษาบริหารธุรกิจ  
8. ช่ือหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑติ สาขาวิชานิเทศ
ศาสตร ช่ือโครงการ/กิจกรรม เตรยีมความพรอมของ
นักศึกษา เพ่ือพัฒนาทักษะ  ดานนิเทศศาสตร 
9. ช่ือหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการ
จัดการท่ัวไป ช่ือโครงการ/กิจกรรม เตรยีมความพรอม
สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการท่ัวไป 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  อยูระหวางดําเนิน
โครงการ     
คณะสาธารณสุขศาสตร -    
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ -    
คณะเทคโนโลยีการเกษตร -    
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม – 
 



การจัดการความเส่ียง 
(1) 

โครงการ/กิจกรรม 
จัดการความเส่ียง 

(2) 

ผูรับผิดชอบ/
กําหนดเสร็จ 

(3) 

การดําเนินการตามแผน/ผลท่ีได
ตามวัตถุประสงค 

(4) 

ผลกระทบตอระดับ
ความเส่ียง 

(5) 

แนวทาง 
การปรับปรุง 

(6) 
4. การบังคบัใชระเบียบการศกึษาใหเขมงวด 
กิจกรรมรณรงคการ 

- ยังไมไดดําเนินการจะดําเนินการเดือนมิถุนายน 
2561 

ผูรับผิดชอบ 
กองพัฒนานักศึกษา
กําหนดแลวเสร็จ 
ต.ค. 60 - ก.ย. 61 

   

ปจจัยเสี่ยง O1 จํานวนอาจารยวุฒิ ป.เอกยังมีไมครบตามเกณฑ 
1.จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรศึกษาตอระดับ
ปริญญาเอก 

งานบริหารงานบุคคล สังกัดกองกลาง สํานักงาน
อธิการบดี ไดจัดทําแผนการบริหารและพัฒนา
บุคลากรระยะ 5 ป (พ.ศ.2561-2565) และในแผน
ดังกลาวมีการจัดทําแผนในการสนับสนุน และสงเสริม
ใหอาจารยไปศึกษาตอในระดับปรญิญาเอก โดยมีท้ัง
การใหทุนไปศึกษาตอในประเทศ และตางประเทศ 
หรือการอนุมตัิเวลาใหไปศึกษาตอ โดยไมรับ
ทุนการศึกษา ซึ่งจะปรากฏในหัวขอ ดังน้ี 
1.“ขอมูลคุณวุฒิ/สาขาท่ีขอรับทุนพัฒนาอาจารย”    
โดย ไมถือวาเปนสาขาขาดแคลน ในหัวขอน้ี 
มหาวิทยาลยัไดกําหนดจํานวนทุนท่ีจะสนับสนุน
จํานวน 91 ทุน ใน 41 สาขาวิชา โดยผานความ
เห็นชอบตามมติคณะกรรมการบรหิารงานบุคคลของ
พนักงานมหาวิทยาลัย(ก.บ.พ.) ครัง้ท่ี 8/2560 วันพุธท่ี 
20 ธันวาคม 2560 และเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย 
เมื่อวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2561 

ผูรับผิดชอบ 
งานบริหารบุคคล 
กําหนดแลวเสร็จ 
ต.ค. 60 - ก.ย. 61 

 ยังไมดําเนินการ 
 อยูระหวางดําเนินการ 
 ดําเนินการแลวลาชากวากําหนด 
 ดําเนินการแลวเสร็จตามกําหนด 
คาเปาหมาย 
รอยละของอาจารยท่ีมีคณุวุฒิ 
ปริญญาเอก เทากับ รอยละ 40 
 
ผลท่ีไดตามวัตถุประสงค 
ปงบประมาณ 2560  
รอยละ 27.57 
 
ปงบประมาณ 2561  
อยูระหวางการดําเนินการ 
 

  เทาเดิม 
  ลดลง 
  หมดไป 

 

2.ทุนสงเสรมิการศึกษาตอระดับปริญญาเอก ยังไมมีการรายงานความกาวหนา ผูรับผิดชอบ 
ศูนยพัฒนาอาจารย 
กําหนดแลวเสร็จ 
ต.ค. 60 - ก.ย. 61 
 
 

   



การจัดการความเส่ียง 
(1) 

โครงการ/กิจกรรม 
จัดการความเส่ียง 

(2) 

ผูรับผิดชอบ/
กําหนดเสร็จ 

(3) 

การดําเนินการตามแผน/ผลท่ีได
ตามวัตถุประสงค 

(4) 

ผลกระทบตอระดับ
ความเส่ียง 

(5) 

แนวทาง 
การปรับปรุง 

(6) 
ปจจัยเสี่ยง O2 อาจารยไมไดตําแหนงทางวิชาการตามเปาหมายท่ีกําหนด 
1. โครงการทําผลงานอยางไรใหเสร็จเร็ว
และครั้งเดียวผาน ครั้งท่ี 3 รุน2 

ผลลัพธเชิงปริมาณของโครงการ คอื มีผูเขารวม
โครงการท้ังสิ้น 45 คน คิดเปนรอยละ 80.35 
ผลลัพธเชิงคุณภาพของโครงการ คือ ความเขาใจอยูใน
ระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.34 

ผูรับผิดชอบ 
ศูนยพัฒนาอาจารย 
กําหนดแลวเสร็จ 
ต.ค. 60 - ก.ย. 61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ยังไมดําเนินการ 
 อยูระหวางดําเนินการ 
 ดําเนินการแลวลาชากวากําหนด 
 ดําเนินการแลวเสร็จตามกําหนด 
คาเปาหมาย 
รอยละอาจารยประจาํสถาบันท่ีดาํรง
ตําแหนงทางวิชาการ 
เทากับ รอยละ 40 
 
ผลท่ีไดตามวัตถุประสงค 
ปงบประมาณ 2560  
รอยละ 22.94 
 
ปงบประมาณ 2561  
มีการดําเนินการจดักิจกรรมเรียบรอย
แลว อยูระหวางการเก็บขอมลู 
 

  เทาเดิม 
  ลดลง 
  หมดไป 

 

2. โครงการทําผลงานอยางไรใหเสร็จเร็ว
และครั้งเดียวผาน ครั้งท่ี 4 รุน2 

ผลลัพธเชิงปริมาณของโครงการ คอื มีผูเขารวม
โครงการท้ังสิ้น 40 คน คิดเปนรอยละ 71.42 
ผลลัพธเชิงคุณภาพของโครงการ คือ ความเขาใจอยูใน
ระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.42 

3. โครงการทําผลงานอยางไรใหเสร็จเร็ว
และครั้งเดียวผาน ครั้งท่ี 5 รุน2 

ผลลัพธเชิงปริมาณของโครงการ คอื มีผูเขารวม
โครงการท้ังสิ้น 25 คน คิดเปนรอยละ 44.64 
ผลลัพธเชิงคุณภาพของโครงการ คือ ความเขาใจอยูใน
ระดับมากท่ีสุด คาเฉลีย่เทากับ 4.52 

4. โครงการการเขียนบทความทางวิชาการ
และบทความวิจยั 

ผลลัพธเชิงปริมาณของโครงการ คอื มีผูเขารวม
โครงการท้ังสิ้น 80 คน คิดเปนรอยละ 94.12 
ผลลัพธเชิงคุณภาพของโครงการ คือ ความเขาใจอยูใน
ระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.39 

ปจจัยเสี่ยง O3 ผลการประเมินความผูกพันของบุคลากรตอองคกรไมเปนไปตามเปาหมาย 

1.การสรางกิจกรรมพนักงานสัมพันธ ในป 2561 มหาวิทยาลัย ไดดําเนินการเพ่ือใหผลการ
การประเมินความผูกพันของบุคลากรตอองคกรเปนไป
ตามเปาหมาย โดยไดจัดตั้งคณะกรรมการเสริมสราง
กิจกรรมสัมพันธ ปรากฏตามคําสั่งมหาวิทยาลยัราช
ภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ท่ี 
2930/2560 ลงวันท่ี 16 ธันวาคม 25 
60 ซึ่งคณะกรรมการชุดน้ี  มีหนาท่ี ดังน้ี 
 1. พัฒนาระบบ กลไกท่ีทําใหบุคลากรมคีวามสุขหรือ

ผูรับผิดชอบ 
งานบริหารบุคคล 
กําหนดแลวเสร็จ 
ต.ค. 60 - ก.ย. 61 

 ยังไมดําเนินการ 
 อยูระหวางดําเนินการ 
 ดําเนินการแลวลาชากวากําหนด 
 ดําเนินการแลวเสร็จตามกําหนด 
คาเปาหมาย 
คาเฉลี่ยระดับความผูกพันของบุคลากร
ตอองคกร เทากับ รอยละ 40 

  เทาเดิม 
  ลดลง 
  หมดไป 

 



การจัดการความเส่ียง 
(1) 

โครงการ/กิจกรรม 
จัดการความเส่ียง 

(2) 

ผูรับผิดชอบ/
กําหนดเสร็จ 

(3) 

การดําเนินการตามแผน/ผลท่ีได
ตามวัตถุประสงค 

(4) 

ผลกระทบตอระดับ
ความเส่ียง 

(5) 

แนวทาง 
การปรับปรุง 

(6) 
ภาคภูมิใจท่ีเปนสวนหน่ึงขององคกร  
2. วางแผนการดําเนินการสรรหากิจกรรม สรางเสรมิ
สิ่งแวดลอมในการทํางานของพนักงาน ทําใหพนักงาน
รูสึกรักองคกร และมคีวามสมัครสมาน สามัคค ี
3. ติดตามการดําเนินการ กิจกรรมสรางความสมัพันธ
และรายงานผลการดําเนินงานขณะน้ีคณะกรรมการ
ดําเนินงานกําลังอยูในชวงดําเนินการ จัดทําแผนการ
เสรมิสรางกิจกรรมสมัพันธ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ (อยูในชวงรวบรวม
ขอมูลเพ่ิมเติม)  และไดดําเนินกิจกรรมแรกคือ
โครงการบริหารจัดการพนักงานสมัพันธ(อุนไอรัก
สัมพันธ ) โดยการนําบุคลากรในเครือขาย ประกอบไป
ดวยอาจารย และบุคลากรสายสนับสนุน ไปรวม
กิจกรรม”อุนไอรัก คลายความหนาว”ในวันศุกรท่ี 9 
มีนาคม 2561  ณ สวนอัมพร กรุงเทพมหานคร อันจะ
เปนการกระชับความสมัพันธของบุคลากรใน
มหาวิทยาลยัท่ีไดไปรวมงานดังกลาวอันจะทําใหเกิด
ความสมานสามัคคีในหมูคณะ 

ผลท่ีไดตามวัตถุประสงค 
ปงบประมาณ 2560  
รอยละ 22.94 
 
ปงบประมาณ 2561 
อยูระหวางดําเนินการ 
 

2.การปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมสวัสดกิารใหตรง
กับความตองการของบุคลากร 

คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย
จัดการประชุมครั้งท่ี 1/2561 เมื่อวันอังคารท่ี  6 
กุมภาพันธ 2561 และมีมติจากท่ีประชุมในการปรับ
และจัดสวัสดิการเพ่ิมเติมใหกับพนักงานมหาวิทยาลัย  
อาทิเชน ประกันสุขภาพหมู  การจัดทํารางประกาศ
สวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับ
สวัสดิการท่ีเพ่ิมข้ึน เพ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการ
กองทุนฯ และเสนอตอคณะกรรมการบริหารพนักงาน
มหาวิทยาลยั ตอไป 

ผูรับผิดชอบ 
งานบริหารบุคคล 
กําหนดแลวเสร็จ 
ต.ค. 60 - ก.ย. 61 



การจัดการความเส่ียง 
(1) 

โครงการ/กิจกรรม 
จัดการความเส่ียง 

(2) 

ผูรับผิดชอบ/
กําหนดเสร็จ 

(3) 

การดําเนินการตามแผน/ผลท่ีได
ตามวัตถุประสงค 

(4) 

ผลกระทบตอระดับ
ความเส่ียง 

(5) 

แนวทาง 
การปรับปรุง 

(6) 
3.การปรับปรุงการใหบริการตางๆ แก
บุคลากร 

งานบริหารงานบุคคล ไดดําเนินการปรับปรุงการ
ใหบริการตางๆ แกบุคลากร ดังน้ี 
1. ดําเนินการปรับปรุงระบบการจัดทําบัตรพนักงาน

มหาวิทยาลัย  โดยมีเปาประสงคเพ่ือใหเกิดความ
สะดวกแกบุคลากรมหาวิทยาลัย 
ก) จัดทําบัตรแบบครบวงจรใชเวลาไมเกิน 10 นาที  

(บริการเครื่องแบบ/บริการถายภาพ/พิมพบัตรสําเร็จ) 
ข) สามารถใชบัตรกับงานอ่ืนๆได เชน ใชบริการ
หองสมุด/ใชบริการในการซื้ออาหารในโรงอาหารของ
มหาวิทยาลยั 
2. ปรับปรุงระบบการตอสัญญาใหมีความสะดวกกับ

บุคลากรมากขึน้  โดยการกรอกขอมูลในแบบฟอรม
การตอสญัญาเดิมตองผานงานบรหิารงานบุคคลในการ
ตรวจสอบท้ังหมด แตในอนาคต จะมีการกลั่นกรอง 
ตรวจสอบตั้งแตหนวยงานท่ีบุคลากรสังกัด และหัวหนา
หนวยงานใหการรับรอง ขอดีคือ  
1.สะดวกในการกรอกขอมูลและการแกไขขอมลู 
2.ใชเวลาในการดําเนินการตอสัญญาสั้นลง 
3.ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานของงานบริหารงานบุคคล 
3. ปรับปรุงการจัดทําแบบสํารวจโดยใช Google 
Forms  งานบริหารงานบุคคลไดเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
ในการจัดทําแบบสํารวจตางๆ โดยเปลี่ยนมาใชเอกสาร 
Google Forms เพ่ือใหเกิดความสะดวกในการกรอก
ขอมูล และการจัดสงขอมูลกลับของหนวยงานตางๆ 
ตัวอยางเชน แบบสํารวจความผูกพันของบุคลากรตอ
มหาวิทยาลยั ในปงบประมาณ 2560 เปนตน 
 

ผูรับผิดชอบ 
งานบริหารบุคคล 
กําหนดแลวเสร็จ 
ต.ค. 60 - ก.ย. 61 

   



การจัดการความเส่ียง 
(1) 

โครงการ/กิจกรรม 
จัดการความเส่ียง 

(2) 

ผูรับผิดชอบ/
กําหนดเสร็จ 

(3) 

การดําเนินการตามแผน/ผลท่ีได
ตามวัตถุประสงค 

(4) 

ผลกระทบตอระดับ
ความเส่ียง 

(5) 

แนวทาง 
การปรับปรุง 

(6) 
ปจจัยเสี่ยง O5 ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาตามเกณฑ สกอ. เปนไปตามเปาหมาย 
1.โครงการ QA sharing ทุกระดับ มีการจัดโครงการ QA Sharing อาจารย และบุคลากร 

จํานวน 4 ครั้ง มีวัตถุประสงคเพ่ือสรางความรูความ
เขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน รวมถึงเปนเวทีใหอาจารยและบุคลากรทุก
ระดับ ไดรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณดาน
ประกันคณุภาพรวมกัน มีรายละเอียดการดาํเนินการ
ดังน้ี 
คร้ังท่ี 1 วันท่ี 31 มกราคม 2561  
เวลา 08.30-12.00 น. คณะสาธารณสุขศาสตร และ
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ประชุมราชนครินทร 
ช้ัน 5 อาคาร 100 ป 
คร้ังท่ี 2 เวลา 13.00-16.30 น. คณะครุศาสตร คณะ
วิทยาศาตรและเทคโนโลยี และคณะมนุษศาสตรและ
สังคมศาสตร ประชุมราชนครินทร ช้ัน 5 อาคาร100 ป 
คร้ังท่ี 3 วันท่ี 14 กุมภาพันธ 2561 คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร และคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม หองประชุมศูนยวิทยาศาสตร 
คร้ังท่ี 4 วันท่ี 21 กุมภาพันธ 2561 คณะวิทยาการ
จัดการ ณ หองประชุม MS216 คณะวิทยาการจัดการ 
 
 
 
 
 
 
 

ผูรับผิดชอบ 
งานมาตรฐานและ
จัดการคณุภาพ 
กําหนดแลวเสร็จ 
ต.ค. 60 - ก.พ. 61 

 ยังไมดําเนินการ 
 อยูระหวางดําเนินการ 
 ดําเนินการแลวลาชากวากําหนด 
 ดําเนินการแลวเสร็จตามกําหนด 
คาเปาหมาย  
ผลการประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในตามเกณฑ สกอ.  
เทากับ คาคะแนนเฉลี่ยมากกวา 4.50 
 
ผลท่ีไดตามวัตถุประสงค 
ปงบประมาณ 2560  
คาคะแนนเฉลี่ย 4.44 
 
ปงบประมาณ 2561  
มีการดําเนินการไปแลว 2 กิจกรรม เหยัง
ไมไดดําเนินการ จํานวน 2 กิจกรรม โดย
จะมีการดําเนินการระหวางเดือน
มิถุนายน– กันยายน 2561 
 

  เทาเดิม 
  ลดลง 
  หมดไป 

 



การจัดการความเส่ียง 
(1) 

โครงการ/กิจกรรม 
จัดการความเส่ียง 

(2) 

ผูรับผิดชอบ/
กําหนดเสร็จ 

(3) 

การดําเนินการตามแผน/ผลท่ีได
ตามวัตถุประสงค 

(4) 

ผลกระทบตอระดับ
ความเส่ียง 

(5) 

แนวทาง 
การปรับปรุง 

(6) 
2.โครงการอบรม ใหความรูเรื่องเกณฑ
มาตรฐานตัวบงช้ีการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน (IQA) สําหรับ อาจารย 

มีการจัดโครงการอบรมใหความรู เรื่องเกณฑ
มาตรฐานตัวบงช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
(IQA) สําหรับอาจารย ประจําปการศึกษา 2560 
 ณ หองประชุมราชพฤกษ ช้ัน 1 โดยวิทยากรอบรม 
รศ.ศรสีมรัก อินทุจันทรยง เมื่อวันท่ี 12 มกราคม 
2561 มีผูเขารับการอบรม จํานวน 40 คน คิดเปนรอย
ละ 100 จากกลุมเปาหมาย ผลการประเมินโครงการ
โดยภาพรวม คาคะแนนเฉลี่ย 3.78 จําแนกออกเปน
รายดานพบวา ดานวิทยากร คาคะแนนเฉลี่ย 4.23 
ดานสถานท่ี/ระยะเวลา/การบริการของผูรับผดิชอบ
โครงการ มีคาคะแนนเฉลี่ย 4.02 สําหรับดานการ
บรรลุวัตถุประสงคของโครงการ ผูเขาอบรมมีความรู
ความเขาใจในเรื่องการประกันคณุภาพการศึกษา
ภายใน เพ่ิมข้ึนรอยละ 27.78 และสามารถนําความรูท่ี
ไดรับไปปรับใชในการปฏิบัติงานจริงและถายทอดไป
ยังผูเก่ียวของ มีคาเฉลี่ย 3.69  และสามารถนําไปปรับ
ใชในการเขียนรายงาน SAR คาคะแนนเฉลี่ย 3.73 

ผูรับผิดชอบ 
งานมาตรฐานและ
จัดการคณุภาพ 
กําหนดแลวเสร็จ 
ต.ค. 60 – ม.ค. 61 

   

3.โครงการสัมมนาการยกระดับคณุภาพการ
ประกันคณุภาพการศึกษาภายใน IQA เพ่ือ
ขอข้ึนทะเบียนเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพ 
TQR 

มีการจัดโครงการสัมมนาการยกระดับคณุภาพการ
ประกันคณุภาพการศึกษาภายใน IQA เพ่ือขอข้ึน
ทะเบียนเผยแพรหลักสตูรท่ีมคีุณภาพ TQR 
วัตถุประสงคเพ่ือใหผูเขาสัมมนามคีวามรูความเขาใจ
เก่ียวกับ TQR และเกณฑประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร โดยจัดจํานวน 2 ครั้ง มี
รายละเอียดดังน้ี 
คร้ังท่ี 1 วันอังคารท่ี 6 กุมภาพันธ 2561 ผูเขารวม
สัมมนาคดิเปนรอยละ 98.86 ผลการประเมินโครงการ
โดยภาพรวม คาคะแนนเฉลี่ย 4.00 จําแนกออกเปน

ผูรับผิดชอบ 
งานมาตรฐานและ
จัดการคณุภาพ 
กําหนดแลวเสร็จ 
ต.ค. 60 – ก.พ. 61 



การจัดการความเส่ียง 
(1) 

โครงการ/กิจกรรม 
จัดการความเส่ียง 

(2) 

ผูรับผิดชอบ/
กําหนดเสร็จ 

(3) 

การดําเนินการตามแผน/ผลท่ีได
ตามวัตถุประสงค 

(4) 

ผลกระทบตอระดับ
ความเส่ียง 

(5) 

แนวทาง 
การปรับปรุง 

(6) 
รายดานพบวา ดานวิทยากร คาคะแนนเฉลี่ย 4.11 
ดานสถานท่ี/ระยะเวลา/การบริการของผูรับผดิชอบ
โครงการ มีคาคะแนนเฉลี่ย 4.09 สําหรับดานการ
บรรลุวัตถุประสงคของโครงการ ผูเขาอบรมมีความรู
ความเขาใจในเรื่องการประกันคณุภาพการศึกษา
ภายใน เพ่ิมข้ึนรอยละ 25 และสามารถนําความรูท่ี
ไดรับไปปรับใชในการปฏิบัติงานจริงและถายทอดไป
ยังผูเก่ียวของ มีคาเฉลี่ย 3.73  และสามารถนําไปปรับ
ใชในการเขียนรายงาน SAR คาคะแนนเฉลี่ย 3.60 
คร้ังท่ี 2 วันพุธท่ี 28 กุมภาพันธ 2561 มีผูเขารวม
สัมมนาคดิเปนรอยละ 92.03 ผลการประเมินโครงการ
โดยภาพรวม คาคะแนนเฉลี่ย 3.67 จําแนกออกเปน
รายดานพบวา ดานวิทยากร คาคะแนนเฉลี่ย 3.67 
ดานสถานท่ี/ระยะเวลา/การบริการของผูรับผดิชอบ
โครงการ มีคาคะแนนเฉลี่ย 3.77 สําหรับดานการ
บรรลุวัตถุประสงคของโครงการ ผูเขาอบรมมีความรู
ความเขาใจในเรื่องการประกันคณุภาพการศึกษา
ภายใน เพ่ิมข้ึนรอยละ 20.34 และสามารถนําความรูท่ี
ไดรับไปปรับใชในการปฏิบัติงานจริงและถายทอดไป
ยังผูเก่ียวของ มีคาเฉลี่ย 3.59  และสามารถนําไปปรับ
ใชในการเขียนรายงาน SAR คาคะแนนเฉลี่ย 3.53 

 

 

 

 



การจัดการความเส่ียง 
(1) 

โครงการ/กิจกรรม 
จัดการความเส่ียง 

(2) 

ผูรับผิดชอบ/
กําหนดเสร็จ 

(3) 

การดําเนินการตามแผน/ผลท่ีได
ตามวัตถุประสงค 

(4) 

ผลกระทบตอระดับ
ความเส่ียง 

(5) 

แนวทาง 
การปรับปรุง 

(6) 
4. อบรมเชิง ปฏิบัติการใชงาน 
ระบบ CHE QA Online System 

- ยังไมไดดําเนินการจะดําเนินการเดือนมิถุนายน 
2561 

ผูรับผิดชอบ 
งานมาตรฐานและ
จัดการคณุภาพ 
กําหนดแลวเสร็จ 
มถุินายน 2561 

 
 

  

5.ประชุมวิพากษ รายงานการประเมิน 
ตนเอง (SAR) ระดับ มหาวิทยาลัย ประจําป 
การศึกษา 2560 

- ยังไมไดดําเนินการจะดําเนินการเดือนสิงหาคม 
2561 

ผูรับผิดชอบ 
งานมาตรฐานและ
จัดการคณุภาพ 
กําหนดแลวเสร็จ 
กันยายน 2561 

ปจจัยเสี่ยง O6 มหาวิทยาลยัยังไมไดรับการจดัอันดับเปนมหาวิทยาลัยสเีขียวจากหนวยงานท่ีจดัอันดับ (UI Green Metric)   
1.จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
มหาวิทยาลยัสีเขียวโดยใหทุกคณะและ
หนวยงานมีสวนรวมในการวางแผน
ดําเนินการ   

- มีการขอความรวมมือจากทุกหนวยงานเพ่ือรวมเปน
คณะกรรมการมหาวิทยาลัยสีเขียวเพ่ือจัดทําคําสั่ง 
- มีการจัดสงขอมูลเพ่ือรวมจัดลําดับมหาวิทยาลัยสี
เขียว 
- มีการวางแผนการดําเนินการมหาวิทยาลัยสีเขียว 
 

ผูรับผิดชอบ 
1. ผศ.ดร.นิสา  
พักตรวิไล 
2. นางสาววราภรณ 
เมืองพรม 
3. นายมานพ สุขสุ
เดช 
กําหนดแลวเสร็จ 
ต.ค. 60 – ก.ย. 61 

 ยังไมดําเนินการ 
 อยูระหวางดําเนินการ 
 ดําเนินการแลวลาชากวากําหนด 
 ดําเนินการแลวเสร็จตามกําหนด 
คาเปาหมาย 
ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว
(ระดับเอเชีย) เทากับ อันดับ 200 
 
ผลท่ีไดตามวัตถุประสงค 
ปงบประมาณ 2560  
ลําดับ 0 
 
ปงบประมาณ 2561  
ลําดับท่ี 206 

  เทาเดิม 
  ลดลง 
  หมดไป 

 

2.หองสมุดส ีเขียว ( Green Library) 
พลังงานทดแทน, แผน Solar 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศได
ดําเนินการกิจกรรมหองสมดุสเีขียว (Green Library) 
โดยแบงออกเปนกิจกรรมยอยท้ังหมด 6 กิจกรรม โดย
มีการดําเนินการในแตละกิจกรรมยอยดังตอไปน้ี 
1. กิจกรรมการปรับภูมิทัศนฯของสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ  เริ่มดาํเนินการในวันท่ี 19 
- 23 กุมภาพันธ 2561 โดยเริ่มจากการกําหนดพ้ืนท่ีใน

ผูรับผิดชอบ 
สํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
กําหนดแลวเสร็จ 
ต.ค. 60 – ก.ย. 61 



การจัดการความเส่ียง 
(1) 

โครงการ/กิจกรรม 
จัดการความเส่ียง 

(2) 

ผูรับผิดชอบ/
กําหนดเสร็จ 

(3) 

การดําเนินการตามแผน/ผลท่ีได
ตามวัตถุประสงค 

(4) 

ผลกระทบตอระดับ
ความเส่ียง 

(5) 

แนวทาง 
การปรับปรุง 

(6) 
การปรับภูมิทัศนซึ่งสํานักวิทยบริการไดเลือกบันไดทาง
ข้ึน-ลง ระหวางช้ัน 1-ช้ัน 2 และทําการวัดขนาดความ
กวาง ความยาวของบันได  กําหนดรูปการปรับปรุง
บันไดใหสวยงาม ทําความสะอาด และตดิสติกเกอร 
โดยกลุมผูเขารวมกิจกรรมไดแก เจาหนาท่ีของสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและนักศึกษาท่ี
เขาใชบริการภายในสํานัก 
2. กิจกรรม Do it yourself (DIY) การประดิษฐ
ของจากวัสดุเหลือใช 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสเทศมีการจดั 
กิจกรรม Do it yourself (DIY) ในทุกวันพุธ เวลา 
14.00-16.30 โดยไดดําเนินการ  
2.1 กิจกรรม Green LibraryDiy arit  ในวันท่ี 28 
กุมภาพันธ 2561 เปนกิจกรรมการนําแกวนํ้าพลาสติกท่ี
ใชแลวเอากลับมาใชประโยชนโดยการนํามาทําเปน
กระถางปลูกตนไมเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวภายใน/นอก
บริเวณของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
โดยมีนักศึกษาและเจาหนาท่ีของสํานักวิยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเขารวมกิจกรรม  
2.2  กิจกรรม DIY พับถุงกระดาษรีไซคเคิล ในวันท่ี 7 
มีนาคม 2561 เปนการนําซองจดหมายราชการท่ีไม
สามารถนํามาใชสงตอไดอีกครั้งมาทําการพับถุง
กระดาษเพ่ือใชในการใสของชํารวยสําหรับผูเขามาดูงาน 
2.3 กิจกรรม Green LibraryDiy arit  ในวันท่ี 14 
มีนาคม 2561 โดยการนํากะลามะพราวท่ีใชแลวเอา
กลับมาใชประโยชนโดยการนํามาทําเปนกระถางปลูก
ตนไมเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวภายใน/นอกบริเวณของ



การจัดการความเส่ียง 
(1) 

โครงการ/กิจกรรม 
จัดการความเส่ียง 

(2) 

ผูรับผิดชอบ/
กําหนดเสร็จ 

(3) 

การดําเนินการตามแผน/ผลท่ีได
ตามวัตถุประสงค 

(4) 

ผลกระทบตอระดับ
ความเส่ียง 

(5) 

แนวทาง 
การปรับปรุง 

(6) 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยมี
นักศึกษาและเจาหนาท่ีของสํานักวิยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเขารวมกิจกรรม 
2.4 กิจกรรม DIY พับหูถุงกระดาษรีไซคเคิล ในวันท่ี 
21 มีนาคม 2561 เปนการนําซองจดหมายราชการท่ี
ไมสามารถนํามาใชสงตอไดอีกครั้งมาทําการพับหูถุง
กระดาษเพ่ือใชในการใสของชํารวยสําหรับผูเขามาดู
งาน โดยมีนักศึกษาและเจาหนาท่ีของสํานัก         
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเขารวมกิจกรรม 
2.5 กิจกรรม DIY กระถางตนไมจากขวดพลาสติก ใน
วันท่ี 28 มีนาคม 2561 เปนกิจกรรมการนําขวดนํ้า
พลาสติกท่ีใชแลวเอากลับมาใชประโยชนโดยการนํามา
ทําเปนกระถางปลูกตนไมเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวภายใน/
นอกบริเวณของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยมีนักศึกษาและเจาหนาท่ีของสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเขารวมกิจกรรม 
3. กิจกรรมการอนุรักษพลังงาน การใชพลังงานทดแทน  
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศมีการ
อบรมสงเสรมิใหบุคลากรสํานักและผูรับบริการมี
ความรูความเขาใจและมีความตระหนักรูในเรื่องการ
อนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมในหัวขอกิจกรรม 

Greenoffice@VRU Library วันท่ี 26 ธันวาคม 2560 โดย
เจาหนาท่ีของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศเขารวมกิจกรรม 
4. การประชาสัมพันธการแยกขยะและการใชน้ํา 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศมีการ
จัดทําโครงการGreen Libraryโดยการรณรงคการคัด



การจัดการความเส่ียง 
(1) 

โครงการ/กิจกรรม 
จัดการความเส่ียง 

(2) 

ผูรับผิดชอบ/
กําหนดเสร็จ 

(3) 

การดําเนินการตามแผน/ผลท่ีได
ตามวัตถุประสงค 

(4) 

ผลกระทบตอระดับ
ความเส่ียง 

(5) 

แนวทาง 
การปรับปรุง 

(6) 
แยกขยะและจัดทําการประชาสัมพันธในการคัดแยก
ขยะ ดังน้ี  
4.1 ปายประชาสัมพันธสําหรบัการคัดแยกประเภท
ขยะดังน้ี ขยะท่ัวไป ขยะพลาสติก ขยะรีไซเคิล ขยะ
อันตราย และจัดตั้งสถานท่ีสําหรบัท้ิงขยะ  โดย
เจาหนาท่ีของสํานักวิยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศและนักศึกษาเขารวมกิจกรรม  
4.2  ปายประชาสัมพันธสาํหรับการลดใชพลังงาน เชน
ปายสัญลักษณปดเมื่อเหลือใชเปดเทาท่ีจําเปน ปาย
สัญลักษณลดการลิฟต และปายสญัลักษณการ 

 
ผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ 2561 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)  สรุปผลมาจากการติดตาม

ความกาวหนาตามแบบการติดตามผลการจัดการความเสี่ยง (RM-4) โดยมีปจจัยเสี่ยงตามแผนการบริหารความเสี่ยง จํานวน 10 เรื่อง อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 9 
เรื่อง ซ่ึงมีการดําเนินการกิจกรรม/โครงการบางสวนหรือรอเก็บขอมูล และมีปจจัยเสี่ยง จํานวน 1 เรื่อง ยังไมมีการดําเนินการกิจกรรม/โครงการ ไดแก ปจจัยเสี่ยง O4 
ระดับความสําเร็จของการนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไมเปนไปตามเปาหมาย ซ่ึงจะมีการดําเนินการระหวางเดือน มิถุนายน – 
กรกฎาคม 2561  


