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R-ERM.F3

ยุทธศาสตรและ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงคโครงการ/

กิจกรรม

ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู การจัดการความเสี่ยง กําหนดเสร็จ/

ผูรับผิดชอบ

สถานภาพ

การดําเนินงาน

วิธีการติดตาม (Monitoring)

และปญหาอุปสรรค

ผลสัมฤทธิ์

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1. ความเสี่ยงดานนโยบายและยุทธศาสตร (หรือกลยุทธ)  ตามวิสัยทัศนและพันธกิจ

1) ดานการเรียนการ

สอน

1 3

1. การจัดการเรียน

การสอน

1.1 เพื่อวิเคราะห

แนวโนมของความเสี่ยง

เพื่อปองกัน แกไขความ

เสียหายที่อาจเกิดขึ้นใน

อนาคต

1.1.1 ความเสี่ยงอัน

เนื่องมาจากการ

เปลี่ยนแปลงนโยบายดาน

การศึกษาของประเทศ

1.1.1.1 เชิญวิทยากร

ผูทรงคุณวุฒิมาแลกเปลี่ยน

เรียนรูเพื่อกําหนดแนว

ทางการดําเนินการจัดการ

เรียนการสอนเชิงรุก

30 ก.ย.61/

คณบดี/

คณะกรรมการ

ประจําคณะฯ

 วิธีการติดตาม

1) คณะกรรมการประจําคณะฯ ประชุมหารือถึงแนวทางการเชิญ

ผูมีความรูความเชี่ยวชาญ ดานการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก 

มาบรรยายพิเศษใหกับคณาจารยและบุคลากรของคณะฯ ในการประชุม

คณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันพุธที่ 10 มกราคม 2561 

(วาระที่ 3.5)

2) จัดสัมมนาประจําป พ.ศ 2561 โดยกําหนดใหมีการบรรยายพิเศษและ

แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก เปนเวลา 1 

วัน 

3) เชิญ ศ.ดร.บุญเรียง ขจรศิลป ผูทรงคุณวุฒิภายนอก มาบรรยายพิเศษ เรื่อง 

"การเขาสูตําแหนงทางวิชาการอยางมั่นใจ และการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก"

 ในวันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 - 16.30 น. 

ณ หองสัมมนาคณะฯ

ปญหาอุปสรรค

 - ไมมี




คณาจารยและบุคลากรของคณะฯ 

รูและเขาใจรูปแบบและวิธีการ

จัดการเรียนการสอน

เชิงรุงยิ่งขึ้น และมีความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับการเขาสู

ตําแหนงทางวิชาการ

อยางชัดเจน เปนผลให

มีคณาจารยยื่นเสนอผลงาน

เพื่อขอกําหนดตําแหนงทาง

วิชาการที่สูงขึ้น จํานวน 7 คน ใน

รอบเดือนมกราคม - สิงหาคม 2561

แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงในงวดกอน ประจําป 2561

หนวยงาน   คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

ขอมูล  ณ  วันที่ 24 สิงหาคม 2561
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ยุทธศาสตรและ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงคโครงการ/

กิจกรรม

ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู การจัดการความเสี่ยง กําหนดเสร็จ/

ผูรับผิดชอบ

สถานภาพ

การดําเนินงาน

วิธีการติดตาม (Monitoring)

และปญหาอุปสรรค

ผลสัมฤทธิ์

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1.1.1.2 มอบหมาย

ผูรับผิดชอบดําเนินการ

วิเคราะหตนเอง

เปรียบเทียบ/ เชื่อมโยงกับ

สถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป

 วิธีการติดตาม

1) คณะกรรมการประจําคณะฯ ประชุมติดตามความคืบหนาการบริหารความ

เสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวัน

พุธที่ 21 กุมภาพันธ 2561 (วาระที่ 3.5) และในการประชุมครั้งที่ 3/2561 

เมื่อวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 (วาระที่ 3.4)

ปญหาอุปสรรค

 - คณะฯ มีการมอบหมายผูรับผิดชอบดําเนินการวิเคราะหขอมูลระดับ

หลักสูตร/ภาควิชาฯ แตยังมิไดมอบหมายผูรับผิดชอบทําการวิเคราะหภาพรวม

ในระดับคณะฯ




การดําเนินงานเปนไปตามแผนที่

กําหนด โดยคณะฯ มอบรองคณบดี

ฝายบริหาร เปนผูรับผิดชอบ

ขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผน

บริหารความเสี่ยง และมีการ

ติดตามอยางตอเนื่อง ดังปรากฎใน

รายงานการประชุมคณะกรรมการ

ประจําคณะฯ
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ยุทธศาสตรและ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงคโครงการ/

กิจกรรม

ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู การจัดการความเสี่ยง กําหนดเสร็จ/

ผูรับผิดชอบ

สถานภาพ

การดําเนินงาน

วิธีการติดตาม (Monitoring)

และปญหาอุปสรรค

ผลสัมฤทธิ์

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1.1.2.1 จัดทํารายงานผล

การวิเคราะหแนวโนมของ

ความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิด

ความเสียหายตอการ

กําหนดนโยบายการผลิต

บัณฑิตของคณะฯ

 วิธีการติดตาม

1) คณะกรรมการประจําคณะฯ มีการมอบหมายใหภาควิชาพิจารณา

ดําเนินการจัดทําวิจัยสถาบัน เพื่อวิเคราะหแนวโนมของความเสี่ยงที่อาจ

กอใหเกิดความเสียหายตอการกําหนดนโยบายการผลิตบัณฑิตในหลักสูตรที่

รับผิดชอบจัดการเรียนการสอน 

2) ภาควิชาฯ มีการแตงตั้งคณะกรรมการวิจัยสถาบันหลักสูตร เพื่อดําเนินการ

จัดทําวิจัยสถาบันของหลักสูตร 

3) ภาควิชาฯ มีการจัดทําวิจัยสถาบันเพื่อวิเคราะหแนวโนมของความเสี่ยงที่

อาจกอใหเกิดความเสียหายตอการกําหนดนโยบายการผลิตบัณฑิตในหลักสูตร

ที่รับผิดชอบจัดการเรียนการสอน เพื่อนําไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน

และการบริหารจัดหลักสูตรในรอบปการศึกษา 2564 

4) มีการนําผลการวิจัยสถาบันฯ ไปปรับปรุงรายวิชาใหม/หลักสูตร และการ

จัดการเรียนการสอน ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐานที่ 

สกอ. กําหนด

ปญหาอุปสรรค

 - ยังไมมีการจัดทําวิจัยสถาบันในภาพรวมระดับคณะฯ




ในปการศึกษา 2560 ภาควิชาฯ มี

การจัดทําวิจัยสถาบันหลักสูตร 

จํานวน 3 เลม  จําแนกเปนวิจัย

สถาบันระดับปริญญาตรี 1 เลม 

ระดับปริญญาโท 1 เลม และ

ปริญญาเอก 1 เลม

2)  ดานการบริหาร

งานวิจัย

 - ไมมี -

3)  ดานการบริการ

วิชาการแกสังคม

 - ไมมี -









ภาพกิจกรรม/ขอมูลการดําเนินงาน “การบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561” 

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

 

1) โครงการสัมมนาสรุปผลการปฏิบัติงานและจัดทําแผนปฏิบัติงาน ประจําป พ.ศ. 2561  

กิจกรรม : การบรรยายพิเศษ เรื่อง "การเขาสูตําแหนงทางวิชาการอยางม่ันใจและการจัดการเรียน     

การสอนเชิงรุก" ในวันอังคารท่ี 26 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ หองสัมมนา           

อาคารปฏิบัติการคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2) สรุปสถานะการขอตําแหนงทางวิชาการ ประจําป พ.ศ. 2561 คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
 

 

 

 

สรุปสถานะการขอตําแหนงทางวิชาการ ประจําป พ.ศ. 2561 

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
                

ท่ี 

คํา

นําหนา ช่ือ - นามสกุล ตําแหนงวิชาการ ประเภท สาขา สนง. รับเรื่อง กจน. รับเรื่อง 

ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน 

1 นาย นิรันดร ยิ่งยวด ผศ. พนักงานมหาวิทยาลัย การศึกษา 6 มี.ค. 61 28 มิ.ย. 61 

2 นาย วิทัศน ฝกเจริญผล ผศ. พนักงานมหาวิทยาลัย การสอนวิทยาศาสตร 24 พ.ค. 61 20 ก.ค. 61 

ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา 

3 นาง สุพรทิพย พูพะเนียด  ผศ. พนักงานมหาวิทยาลัย สุขศึกษา 31 พ.ค. 61   

โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา 

1 นางสาว มลิวัลย กาญจนชาตรี ผศ. พนักงานมหาวิทยาลัย     8 พ.ค. 61 

2 นางสาว กนกวรรณ เหลืองน้ําเพ็ชร ผศ. พนักงานมหาวิทยาลัย พลศึกษา 4 มิ.ย. 61 11 ก.ค. 61 

3 นาง ภารดี กลอมดี ผศ. พนักงานมหาวิทยาลัย การศึกษา 22 มิ.ย. 61   

4 นาง กิติศาอร เหลาเหมมณี ผศ. พนักงานมหาวิทยาลัย ศึกษาศาสตร (วิทยาศาสตรศึกษา) 3 ส.ค. 61   

    

ขอมูล ณ วันท่ี 23 สิงหาคม 2561 

    
โดย : นางสาวผจงจิต มวงพารา 

    

งานบริหารและธุรการ สํานักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 



3) รายงานการประชุมท่ีเกี่ยวของ 

 -  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ในการประชุม 

ครั้งท่ี 1/ 2561 เม่ือวันพุธท่ี 10 มกราคม 2561 (วาระท่ี 3.5) 

-  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ในการประชุม 

ครั้งท่ี 2/ 2561 เม่ือวันพุธท่ี 21 กุมภาพันธ 2561 (วาระท่ี 3.5) 

-  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ในการประชุม 

ครั้งท่ี 3/ 2561 เม่ือวันพุธท่ี 14 มีนาคม 2561 (วาระท่ี 3.4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















4) คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการวิจัยสถาบันท่ีเกี่ยวของ 

 -  คําสั่งคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน              

ท่ี 6/2561 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการวิจัยสถาบัน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรและ

สิ่งแวดลอมศึกษา 
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