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รายงานผลการดําเนินงานตาม 

แผนบริหารความเสี่ยง  

ประจําปงบประมาณ 2561 
 

 

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561) 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวดัปทมุธาน ี
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ 2561 

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 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) 

มีการดําเนินการโดยการสงเสรมิพัฒนาหลักสตูร ดังน้ี 
1. ประชุมเตรียมความพรอม การพัฒนารูปแบบการ
บริหารหลักสตูรตามแนวคดิการจดัการเรียนรูเชิงผลิต
ภาพ  เมื่อวันท่ี 9 พฤษภาคม 2561 
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนารูปแบบ          
การบริหารหลักสูตรตามแนวคิดการจัดการเรยีนรู               
เชิงผลิตภาพ เมื่อวันท่ี 5-6 มิถุนายน 2561 
สรุปผลการดําเนินงานปงบประมาณ 2561 โดยมี
หลักสตูรท่ีเปดสอน 63 สาขาวิชา ครบรอบในการ
ปรับปรุง 18 สาขาวิชา ดําเนินการแลวเสร็จ 18 
สาขาวิชา คิดเปนรอยละ 100 

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 100 

  เทาเดิม 
  ลดลง 
  หมดไป 
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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  

กองพัฒนานักศึกษา  ยังไมดําเนินการ 
 อยูระหวางดําเนินการ 
 ดําเนินการแลวลาชากวากําหนด 
 ดําเนินการแลวเสร็จตามกําหนด 
คาเปาหมาย 
รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีมี
งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน  
1  ป เทากับ รอยละ 80 
 
ผลท่ีไดตามวัตถุประสงค 
ปงบประมาณ 2560  
รอยละ 67.21  
 
ปงบประมาณ 2561  
บัณฑิตท่ีจบ จํานวน 2,316 คน 
มีงานทํางาน จํานวน 1,568 คน 
คิดเปนรอยละ 67.70  

  เทาเดิม 
  ลดลง 
  หมดไป 

 

2.ปจฉิมนิเทศนักศึกษาสูอาชีพและปจฉิม
นักศึกษา กยศ. ประจําปการศึกษา 2560 

- จัดกิจกรรมปจฉิมนิเทศนักศึกษาสูอาชีพและปจฉิม
นักศึกษา กยศ. ประจําป 2561 วันท่ี 1 มิถุนายน 2561  

3.อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรูและ
ประสบการณวิชาชีพ 

- มีการจัดกิจกรรมศิษยเกาดเีดน มหาวิทยาลยัราช
ภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ เพ่ือสราง
ความราวมมือและเครือขายศิษยเกา และเพ่ือมอบ
ประกาศเกียรตคิุณแกศิษยเกา จํานวน 7 คณะ 1 
วิทยาลัย และ 1 มรภ.สระแกว ในวันท่ี 13 กันยายน 
2561 

4.อบรมภาษาอังกฤษ TOEIC และเตรียม
ความพรอมสูการทํางานสาํหรับนักศึกษา 

มีการจัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน TOEIC 
สําหรับนักศึกษา จาํนวน 6 กลุม มีรายละเอียด ดังน้ี 
กลุมท่ี 1 วันท่ี 10 17 24 กุมภาพันธ 2561  
กลุมท่ี 2 วันท่ี 10 17 24 กุมภาพันธ 2561  
กลุมท่ี 3 วันท่ี 10 17 24 กุมภาพันธ 2561  
กลุมท่ี 4 วันท่ี 10,17,24 มีนาคม 2561 
กลุมท่ี 5 วันท่ี 13,15,20,22,27,29 มีนาคม 2561 
กลุมท่ี 6 วันท่ี 13,15,20,22,27,29 มีนาคม 2561 

 

ศูนยภาษา 
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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
สถาบันวิจัยและพัฒนามรีะบบการ
สนับสนุนทุนวิจัยภายใน 4 ประเภทและ
จัดสรรทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอก 

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  
รอยละ 43.86 
 

 เทาเดิม 
  ลดลง 
  หมดไป 
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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 
2561 
 - 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 
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การจัดการความเส่ียง 
(1) 

โครงการ/กิจกรรม 
จัดการความเส่ียง 

(2) 

ผูรับผิดชอบ/
กําหนดเสร็จ 

(3) 

การดําเนินการตามแผน/ผลท่ี
ไดตามวัตถุประสงค 

(4) 

ผลกระทบตอ
ระดับความ

เส่ียง 
(5) 

แนวทาง 
การปรับปรุง 

(6) 

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

-จัดโครงการวันท่ี 13-15 มิถุนายน 2561  
ผูเขาอบรมตั้งเปาหมาย 44 คน เขาอบรมจริง 
39 คน คิดเปนรอยละ 88.64 
- มีความพึงพอใจ คิดเปนรอยละ 92.33 
- การประเมินความรู มีผูผานเกณฑ 36 คน คิด
เปนรอยละ 92.31 
- มีผูนําความรูไปใชประโยชน 35 คน คิดเปน
รอยละ 89.74 

ผูรับผิดชอบ 
สํานักสงเสรมิการ
เรียนรูและบริการ
วิชาการ 
กําหนดเสร็จ 
รอการตดิตามผล 

 ยังไมดําเนินการ 
 อยูระหวางดําเนินการ 
 ดําเนินการแลวลาชากวา
กําหนด 
 ดําเนินการแลวเสร็จตามกําหนด 
คาเปาหมาย 
ระดับความสําเร็จของการนอมนํา
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช
ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลยั 
เทากับ ระดับ 4 
 
ผลท่ีไดตามวัตถุประสงค 
ปงบประมาณ 2560  
ระดับ 3  
 
ปงบประมาณ 2561  
ระดับ 4 
 

  เทาเดิม 
  ลดลง 
  หมดไป 

 

2. ประชุมคัดเลือกบุคคลตนแบบแหงวิถี
ชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

-จัดกิจกรรมวันท่ี 24 กรกฎาคม 2561 
มีการมอบรางวัลบุคคลตนแบบแหงวิถีชีวิตตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 3 
รางวัล ไดแก  
1. ผูบริหาร ผศ.อนงค  อนันตริยเวช 
2. บุคลากรสายสนับสนุน น.ส.บุษบงก วินิยม 
3. นักศึกษา น.ส.บุญยนุช แกวมณ ี

ผูรับผิดชอบ 
สํานักสงเสรมิการ
เรียนรูและบริการ
วิชาการ 
กําหนดเสร็จ 
มิ.ย.- ก.ค.61 
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การจัดการความเส่ียง 
(1) 

โครงการ/กิจกรรม 
จัดการความเส่ียง (2) 

ผูรับผิดชอบ/
กําหนดเสร็จ (3) 

การดําเนินการตามแผน/ผลท่ี
ไดตามวัตถุประสงค (4) 

ผลกระทบตอ
ระดับความ
เส่ียง (5) 

แนวทาง 
การปรับปรุง (6) 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีเปนเลิศ มีธรรมาภิบาล 
ปจจัยเสี่ยง S1 จํานวนนักศึกษาคงอยูไมเปนไปตามเปาหมาย 
1.โครงการแนะแนวการศึกษา 
เพ่ือประชาสัมพันธหลักสูตรท่ี
เปดรับสมัครและสรางความรูจัก 

มีการออกประชาสัมพันธหลักสูตรของมหาวิทยาลัยและ
แนะแนวการศึกษาตอในงานตลาดนัดหลักสูตรและ
โรงเรียนในพ้ืนท่ีตางๆ ดังน้ี 
- ตลาดนัดหลักสูตร  5 ครั้ง และโรงเรียน  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  
จํานวน 7,605 คน 
 

  เทาเดิม 
  ลดลง 
  หมดไป 
 

- หลักสูตรมีการปรับปรุง
ตลอดเวลาไมชัดเจน  บุคลากร
ประชาสมัพันธใหขอมูลแบบ
กลางๆ และขอความรวมมือ
ทาง สสว. และคณะ หลักสตูร 
ใหสรุปขอมลู เน้ือหา ท่ี
เหมาะสม ทําเปนเอกสาร
ใบปลิว เพ่ือใชในการเผยแพร 
- อุปกรณการออกแนะแนวไม
เพียงพอ ไมเอ้ือตอการออกแนะ
แนว ในกรณี ท่ีโรงเรยีนน้ันๆ 
ไมไดจัดอุปกรณในการแนะแนว
ให   จึง ใชอุปกรณสวนตัวของ
บุคลากรท่ีออกไปแนะแนว และ
จัดหาอุปกรณเครื่องมือสื่อสาร 
และเผยแพรเพ่ิม เพ่ือให
สามารถใชปฏิบัติงานได 

2.พัฒนาทักษะการใชชีวิต - มีการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการใชชีวิต สําหรับ 
นักศึกษา เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตใหแกนักศึกษา   ในวันท่ี 
11 พฤศจิกายน 2561  

ผูรับผิดชอบ 
กองพัฒนานักศึกษา
กําหนดแลวเสร็จ 
ต.ค. 60 - ก.ย. 61 3. การบังคบัใชระเบียบการศกึษา

ใหเขมงวด กิจกรรมรณรงคการ 
- มีการจัดกิจกรรมรณรงคการแตงกายใหถูกระเบียบของ
นักศึกษา เพ่ือสรางจิตสํานึก กระตุนใหนักศึกษาเห็น
ความสําคญัของการแตงกายดวยชุดนักศึกษาท่ีถูกระเบียบ 
เพ่ือใหเกิดภาพลักษณท่ีดีท้ังตอตัวหนักศึกษา
สถาบันการศึกษา และทําใหเกิดความเปนเอกภาพในการ
แตงกายของนักกศึกษา ณ พ้ืนท่ีบริเวณมหาวิทยาลัย เชน 
อาคารเรยีน และบริเวณโดยรอบมกีารติดปาย
ประชาสมัพันธรณรงคการแตงกายถูกระเบียบไมนอยกวา 
รอยละ 90 ของบริเวณมหาวิทยาลัย 
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การจัดการความเส่ียง 
(1) 

โครงการ/กิจกรรม 
จัดการความเส่ียง (2) 

ผูรับผิดชอบ/
กําหนดเสร็จ (3) 

การดําเนินการตามแผน/ผลท่ี
ไดตามวัตถุประสงค (4) 

ผลกระทบตอ
ระดับความ
เส่ียง (5) 

แนวทาง 
การปรับปรุง (6) 

ปจจัยเสี่ยง O1 จํานวนอาจารยวุฒิ ป.เอกยังมีไมครบตามเกณฑ 
1.จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
ศึกษาตอระดับปรญิญาเอก 

งานบริหารงานบุคคล สังกัดกองกลาง สํานักงานอธิการบดี 
ไดจัดทําแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรระยะ 5 ป 
(พ.ศ.2561-2565) และในแผนดังกลาวมีการจัดทําแผนใน
การสนับสนุน และสงเสริมใหอาจารยไปศึกษาตอในระดับ
ปริญญาเอก โดยมีท้ังการใหทุนไปศึกษาตอในประเทศ 
และตางประเทศ หรือการอนุมตัิเวลาใหไปศึกษาตอ โดยไม
รับทุนการศึกษา ซึ่งจะปรากฏในหวัขอ “ขอมูลคณุวุฒิ/
สาขาท่ีขอรับทุนพัฒนาอาจารย”   โดย ไมถือวาเปนสาขา
ขาดแคลน ในหัวขอน้ี มหาวิทยาลยัไดกําหนดจํานวนทุนท่ี
จะสนับสนุนจํานวน 91 ทุน ใน 41 สาขาวิชา โดยผาน
ความเห็นชอบตามมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของ
พนักงานมหาวิทยาลัย(ก.บ.พ.) ครัง้ท่ี 8/2560 วันพุธท่ี 20 
ธันวาคม 2560 และเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลยั เมื่อ
วันท่ี 1 กุมภาพันธ 2561 

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

 ยังไมดําเนินการ 
 อยูระหวางดําเนินการ 
 ดําเนินการแลวลาชากวา
กําหนด 
 ดําเนินการแลวเสร็จตามกําหนด 
คาเปาหมาย 
รอยละของอาจารยท่ีมีคณุวุฒิ 
ปริญญาเอก เทากับ รอยละ 40 
 
ผลท่ีไดตามวัตถุประสงค 
ปงบประมาณ 2560  
รอยละ 27.57 
 
ปงบประมาณ 2561  
อาจารยจํานวน 449 คน  
วุฒิปริญญาเอก จํานวน 84 คน 
คิดเปนรอยละ 18.70 
 

  เทาเดิม 
  ลดลง 
  หมดไป 

- 

2.ทุนสงเสรมิการศึกษาตอระดับ
ปริญญาเอก 

-ปงบประมาณ 2557-2561 มีอาจารยศึกษาตอระดับ
ปริญญาเอก จํานวน 30 คน 
-รับทุนมหาวิทยาลยั จํานวน 26 คน 
-ไมรับทุน จํานวน 4 คน 

ผูรับผิดชอบ 
ศูนยพัฒนาอาจารย 
กําหนดแลวเสร็จ 
ต.ค. 60 - ก.ย. 61 
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การจัดการความเส่ียง 
(1) 

โครงการ/กิจกรรม 
จัดการความเส่ียง (2) 

ผูรับผิดชอบ/
กําหนดเสร็จ (3) 

การดําเนินการตามแผน/ผลท่ี
ไดตามวัตถุประสงค (4) 

ผลกระทบตอ
ระดับความ
เส่ียง (5) 

แนวทาง 
การปรับปรุง (6) 

ปจจัยเสี่ยง O2 อาจารยไมไดตําแหนงทางวิชาการตามเปาหมายท่ีกําหนด 
1. โครงการทําผลงานอยางไรให
เสร็จเร็วและครั้งเดียวผาน ครั้ง
ท่ี 3 รุน2 

ดําเนินโครงการวันท่ี 18-20 ต.ค. 2560 
ผลลัพธเชิงคุณภาพของโครงการ คือ ความเขาใจอยูใน
ระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.34 

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

 ยังไมดําเนินการ 
 อยูระหวางดําเนินการ 
 ดําเนินการแลวลาชากวา
กําหนด 
 ดําเนินการแลวเสร็จตามกําหนด 
คาเปาหมาย 
รอยละอาจารยประจาํสถาบันท่ี
ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
เทากับ รอยละ 40 
 
ผลท่ีไดตามวัตถุประสงค 
ปงบประมาณ 2560  
รอยละ 22.94 
 
ปงบประมาณ 2561  
มีอาจารย จํานวน 449 คน 
ดํารงตําแหนงทางวิชาการ จํานวน 
111 คน 
คิดเปนรอยละ 24.72 

  เทาเดิม 
  ลดลง 
  หมดไป 

 

2. โครงการทําผลงานอยางไรให
เสร็จเร็วและครั้งเดียวผาน ครั้ง
ท่ี 4 รุน2 

ดําเนินโครงการวันท่ี 10-12 ม.ค. 2561 
ผลลัพธเชิงคุณภาพของโครงการ คือ ความเขาใจอยูใน
ระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.42 

3. โครงการทําผลงานอยางไรให
เสร็จเร็วและครั้งเดียวผาน ครั้ง
ท่ี 5 รุน2 

ดําเนินโครงการวันท่ี 14-16 มี.ค. 2561 
ผลลัพธเชิงคุณภาพของโครงการ คือ ความเขาใจอยูใน
ระดับมากท่ีสุด คาเฉลีย่เทากับ 4.52 

4. โครงการการเขียนบทความ
ทางวิชาการและบทความวิจยั 

ผลลัพธเชิงปริมาณของโครงการ คอื ผูเขารวมโครงการ
ท้ังสิ้น 80 คน คิดเปนรอยละ 94.12 
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การจัดการความเส่ียง 
(1) 

โครงการ/กิจกรรม 
จัดการความเส่ียง (2) 

ผูรับผิดชอบ/
กําหนดเสร็จ (3) 

การดําเนินการตามแผน/ผลท่ี
ไดตามวัตถุประสงค (4) 

ผลกระทบตอ
ระดับความ
เส่ียง (5) 

แนวทาง 
การปรับปรุง (6) 

ปจจัยเสี่ยง O3 ผลการประเมินความผูกพันของบุคลากรตอองคกรไมเปนไปตามเปาหมาย 

1.การสรางกิจกรรมพนักงาน
สัมพันธ 

ในป 2561 มหาวิทยาลัย ไดดําเนินการเพ่ือใหผลการการ
ประเมินความผูกพันของบุคลากรตอองคกรเปนไปตาม
เปาหมาย โดยไดจดัตั้งคณะกรรมการเสริมสรางกิจกรรม
สัมพันธ ปรากฏตามคาํสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ท่ี 2930/2560 ลงวันท่ี 
16 ธันวาคม 2560 -รวมกิจกรรม”อุนไอรัก คลายความ
หนาว”ในวันศุกรท่ี 9 มีนาคม 2561  ณ สวนอัมพร 
กรุงเทพมหานคร อันจะเปนการกระชับความสัมพันธของ
บุคลากรในมหาวิทยาลยัท่ีไดไปรวมงานดังกลาวอันจะทํา
ใหเกิดความสมานสามัคคีในหมูคณะ 

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

 ยังไมดําเนินการ 
 อยูระหวางดําเนินการ 
 ดําเนินการแลวลาชากวา
กําหนด 
 ดําเนินการแลวเสร็จตามกําหนด 
คาเปาหมาย 
คาเฉลี่ยระดับความผูกพันของ
บุคลากรตอองคกร  
เทากับ มากกวา 4.50 
 
ผลท่ีไดตามวัตถุประสงค 
ปงบประมาณ 2560  
คาเฉลี่ย 4.03 
 
ปงบประมาณ 2561 
คาเฉลี่ย 4.10 
 

  เทาเดิม 
  ลดลง 
  หมดไป 

-กําหนดเวลาในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมให
ชัดเจน และกําหนด
ชวงเวลาใหมีความ
เหมาะสมมากข้ึน 
-กําหนดงบประมาณท่ี
เหมาะสมและเปนไปได
ปรากฏในแผนปฏิบัติการ
มหาวิทยาลัยในป งปม.
2562 แลว 2.การปรับปรุงหรือเพ่ิมเติม

สวัสดิการใหตรงกับความ
ตองการของบุคลากร 

คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย
จัดการประชุมครั้งท่ี 1/2561 เมื่อวันอังคารท่ี 6 กุมภาพันธ 
2561 และมีมติจากท่ีประชุมในการปรับและจัดสวัสดิการ
เพ่ิมเตมิใหกับพนักงานมหาวิทยาลัย  อาทิเชน ประกัน
สุขภาพหมู  การจัดทํารางประกาศสวัสดิการของพนักงาน
มหาวิทยาลยัใหสอดคลองกับสวัสดิการท่ีเพ่ิมข้ึน  
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การจัดการความเส่ียง 
(1) 

โครงการ/กิจกรรม 
จัดการความเส่ียง (2) 

ผูรับผิดชอบ/
กําหนดเสร็จ (3) 

การดําเนินการตามแผน/ผลท่ี
ไดตามวัตถุประสงค (4) 

ผลกระทบตอ
ระดับความเส่ียง 

(5) 

แนวทาง 
การปรับปรุง (6) 

ปจจัยเสี่ยง O5 ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาตามเกณฑ สกอ. เปนไปตามเปาหมาย 
1.โครงการ QA sharing ทุก
ระดับ 

มีการดําเนินการจดัโครงการ QA Sharing อาจารย และ
บุคลากร จํานวน 4 ครั้ง มีรายละเอียดการดาํเนินการดังน้ี 
คร้ังท่ี 1 วันท่ี 31 มกราคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น. 
คณะสาธารณสุขศาสตร และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  
คร้ังท่ี 2 เวลา 13.00-16.30 น. คณะครุศาสตร คณะวิทยา
ศาตรและเทคโนโลยี และคณะมนุษศาสตรฯ  
คร้ังท่ี 3 วันท่ี 14 กุมภาพันธ 2561 คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
คร้ังท่ี 4 วันท่ี 21 กุมภาพันธ 2561 คณะวิทยาการจดัการ  

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

 ยังไมดําเนินการ 
 อยูระหวางดําเนินการ 
 ดําเนินการแลวลาชากวา
กําหนด 
 ดําเนินการแลวเสร็จตามกําหนด 
คาเปาหมาย  
ผลการประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในตามเกณฑ สกอ.  
เทากับ คาคะแนนเฉลี่ยมากกวา 
4.50 
 
ผลท่ีไดตามวัตถุประสงค 
ปงบประมาณ 2560  
คาคะแนนเฉลี่ย 4.44 
 
ปงบประมาณ 2561  
คาคะแนนเฉลี่ย 4.28 
 
 
 

  เทาเดิม 
  ลดลง 
  หมดไป 

-ใหหนวยงานกลางท่ีมี
หนาท่ีรับผิดชอบดูแล
องคประกอบตางๆ มี
การกํากับติดตามใหมาก
ยิ่งข้ึน เชน งานวิชาการ 
งานบุคคล และวิจัย 
เปนตน 

2.โครงการอบรม ใหความรูเรื่อง
เกณฑมาตรฐานตัวบงช้ีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน (IQA) สําหรบั อาจารย 

มีการจัดโครงการอบรมใหความรู เรื่องเกณฑมาตรฐานตัว
บงช้ีการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน (IQA) สําหรบั
อาจารย ประจําปการศึกษา 2560  ณ หองประชุมราช
พฤกษ ช้ัน 1 เมื่อวันท่ี 12 มกราคม 2561 

3.โครงการสัมมนาการยกระดับ
คุณภาพการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน IQA เพ่ือขอ
ข้ึนทะเบียนเผยแพรหลักสตูรท่ีมี
คุณภาพ TQR 

มีการจัดโครงการสัมมนาการยกระดับคณุภาพการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน IQA เพ่ือขอข้ึนทะเบียนเผยแพร
หลักสตูรท่ีมีคณุภาพ TQR โดยจัดจํานวน 2 ครั้ง ดังน้ี 
คร้ังท่ี 1 วันอังคารท่ี 6 กุมภาพันธ 2561  
คร้ังท่ี 2 วันพุธท่ี 28 กุมภาพันธ 2561  

4. อบรมเชิง ปฏิบัติการใชงาน 
ระบบ CHE QA Online System 

รุนท่ี 1 - 2 วันศุกรท่ี 6 กรกฎาคม 2561 ระดับหลักสูตร รุน
ท่ี 3 วันอังคารท่ี 14 สิงหาคม 2561 ระดับคณะ 

5. 5.ประชุมวิพากษ รายงาน
การประเมิน ตนเอง (SAR) 
ระดับ มหาวิทยาลยั ประจาํป 
การศึกษา 2560 

-ดําเนินโครงการวันท่ี 3 กันยายน 2561 
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การจัดการความเส่ียง 
(1) 

โครงการ/กิจกรรม 
จัดการความเส่ียง (2) 

ผูรับผิดชอบ/กําหนด
เสร็จ (3) 

การดําเนินการตามแผน/ผลท่ีได
ตามวัตถุประสงค (4) 

ผลกระทบตอระดับ
ความเส่ียง (5) 

แนวทาง 
การปรับปรุง 

(6) 
ปจจัยเสี่ยง O6 มหาวิทยาลยัยังไมไดรับการจดัอันดับเปนมหาวิทยาลัยสเีขียวจากหนวยงานท่ีจดัอันดับ (UI Green Metric)   
1.จัดทําคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการมหาวิทยาลัยสี
เขียวโดยใหทุกคณะและ
หนวยงานมีสวนรวมในการ
วางแผนดําเนินการ   

- มีการขอความรวมมือจากทุกหนวยงานเพ่ือรวมเปน
คณะกรรมการมหาวิทยาลัยสีเขียวเพ่ือจัดทําคําสั่ง 
- มีการจัดสงขอมูลเพ่ือรวมจัดลําดับมหาวิทยาลัยสีเขียว 
- มีการวางแผนการดําเนินการมหาวิทยาลัยสีเขียว 
 

ผูรับผิดชอบ 
1. ผศ.ดร.นิสา พักตรวิไล 
2. นางสาววราภรณ เมืองพรม 
3. นายมานพ สุขสุเดช 

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 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศไดดําเนินการ
กิจกรรมหองสมุดสีเขียว (Green Library) โดยแบง
ออกเปนกิจกรรมยอยท้ังหมด 6 กิจกรรม โดยมีการ
ดําเนินการในแตละกิจกรรมยอยดงัตอไปน้ี 
1. กิจกรรมการปรับภูมิทัศนฯของสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  เริ่มดําเนินการในวันท่ี 19 - 23 
กุมภาพันธ 2561  
2. กิจกรรม Do it yourself (DIY) การประดิษฐของ
จากวัสดุเหลือใชสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารส
เทศมีการจดั กิจกรรม Do it yourself (DIY) ในทุกวันพุธ 
เวลา 14.00-16.30 โดยไดดําเนินการ  
2.1 กิจกรรม Green LibraryDiy arit  ในวันท่ี 28 
กุมภาพันธ 2561  
2.2  กิจกรรม DIY พับถุงกระดาษรีไซคเคิล ในวันท่ี 7 
มีนาคม 2561  
2.3 กิจกรรม Green LibraryDiy arit  ในวันท่ี 14 มีนาคม  
2.4 กิจกรรม DIY พับหูถุงกระดาษรีไซคเคิล ในวันท่ี 21 
มีนาคม 2561  

ผูรับผิดชอบ 
สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
กําหนดแลวเสร็จ 
ต.ค. 60 – ก.ย. 61 
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การจัดการความเส่ียง 
(1) 

โครงการ/กิจกรรม 
จัดการความเส่ียง (2) 

ผูรับผิดชอบ/กําหนด
เสร็จ (3) 

การดําเนินการตามแผน/ผลท่ีได
ตามวัตถุประสงค (4) 

ผลกระทบตอระดับ
ความเส่ียง (5) 

แนวทาง 
การปรับปรุง 

(6) 
2.5 กิจกรรม DIY กระถางตนไมจากขวดพลาสติก ในวันท่ี 
28 มีนาคม  
3. กิจกรรมการอนุรักษพลังงาน การใชพลังงานทดแทน  
วันท่ี 26 ธันวาคม 2560  
4. การประชาสัมพันธการแยกขยะและการใชน้ํา 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศมีการจดัทํา
โครงการGreen Libraryโดยการรณรงคการคัดแยกขยะ
และจัดทําการประชาสัมพันธในการคัดแยกขยะ ดังน้ี  
4.1 ปายประชาสัมพันธสําหรบัการคัดแยกประเภทขยะ  
4.2  ปายประชาสัมพันธสาํหรับการลดใช 

 
ผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ 2561 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)  สรุปผลมาจากการติดตาม

ความกาวหนาตามแบบการติดตามผลการจัดการความเสี่ยง (RM-4) โดยมีปจจัยเสี่ยงตามแผนการบริหารความเสี่ยง จํานวน 10 เรื่อง มีกรดําเนินการครบทุกกิจกรรม   ผล
จากการใชมาตรฐานการจัดการความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงภายหลังการบริหารความเสี่ยงสรุปไดมีดังนี้ 

-ระดับความเสี่ยง “หมดไป” มีปจจัยเสี่ยงจํานวน 2 เรื่อง ไดแก จํานวนหลักสูตรท่ีมีการจัดการเรียนรูเชิงผลิตภาพไมเปนไปตามเปา และระดับความสําเร็จของการ
นอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไมเปนไปตามเปาหมาย 

-ระดับความเสี่ยง “ลดลง” มีปจจัยเสี่ยงจํานวน 4 เรื่อง ไดแก 1) บัณฑิตระดับปริญญาตรีไมมีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ 2) จํานวนอาจารยท่ีสรางสรรค
งานวิจัยมีนอย 3) อาจารยไมไดตําแหนงทางวิชาการ และ 4) มหาวิทยาลัยยังไมไดรับการจัดอันดับเปนมหาวิทยาลัยสีเขียวจากหนวยงานท่ีจัดอันดับ (UI Green Metric)   

-ระดับความเสี่ยง “เทาเดิม” ปจจัยเสี่ยงจํานวน 4 เรื่อง ไดแก 1) จํานวนนักศึกษาคงอยูไมเปนไปตามเปาหมาย 2) จํานวนอาจารยวุฒิ ป.เอกยังมีไมครบตาม
เกณฑ 3) ผลการประเมินความผูกพันของบุคลากรตอองคกรไมเปนไปตามเปาหมาย และ4) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ สกอ. ไมเปนไปตามเปาหมาย 

 


