
แบบ RM-3

แบบแสดงแนวทางตอบสนองความเสี่ยง/แผนบริหารความเสี่ยง

หนวยงาน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปีงบประมาณ 2566
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ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง KPI (เป าหมาย) ระดับความเสี่ยง แผนงาน/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ/
ผูรับผิดชอบหลัก

ระยะเวลา
ดําเนินการ

หลักสูตรที่เปิด
สอนบางหลักสูตร
อาจไมสามารถ
จัดการเรียนการ
สอนไดเน่ืองจากมี
นักศึกษาไมเพียง
พอ

(ภายนอก)
1. มีมหาวิทยาลัย  ทัง้ภายในและ
ภายนอกประเทศ ที่เป็นทางเลือกให
แกนักเรียนจํานวนมาก
2. จํานวนประชากรนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  มี
อัตราลดลง
3. นโยบายการจัดการศึกษารูปแบบ
ใหมของกระทรวง อว. ทําใหการ
จัดการศึกษาเปิดกวางขึ้น ระหวาง
มหาวิทยาลัย
(ภายใน)
1. กิจกรรมแนะแนวและการ
ประชาสัมพันธหลักสูตรยังไมเขาถึง
กลุมเป าหมาย
2. สื่อประชาสัมพันธยังไมดึงดูด
ความนาสนใจ และไมเนนจุดเดน
ของหลักสูตร

1. จํานวนหลักสูตรที่มี
นักศึกษาเป็นไปตาม
เกณฑในการเปิดหลัก
สูตร (10 หลักสูตร)
2. จํานวนชองทางการ
ประชาสัมพันธ
หลักสูตรที่มีความนา
สนใจและเขาถึงกลุม
เป าหมาย (ไมน อยกวา
3 ชองทาง)
3. จํานวนกิจกรรม
ประชาสัมพันธและ
แนะแนวหลักสูตรทัง้
ในและนอกมหาวิทยา
ลัย
(3 กิจกรรม)

ความเสี่ยงสูง 1. จัดโครงการเปิดบานมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร (OPEN HOUSE)
2. จัดทําสื่อประชาสัมพันธที่นาสนใจ
หลากหลายชองทาง อาทิ สื่อมัลติมิเดีย
สื่ออิเล็กทรอนิกส สื่อออนไลน แผนพับ
และโปสเตอร
3. สอดแทรกการประชาสัมพันธ
หลักสูตรในโครงการบริการวิชาการ
4. จัดประชาสัมพันธเชิงรุกและจัด
กิจกรรมประชาสัมพันธและแนะแนว
หลักสูตรตามโรงเรียนในพื้นที่ตางๆ
รวมกับมหาวิทยาลัย

- รองคณบดีฝ ายวิชาการ , รอง
คณบดีฝ ายกิจการนักศึกษาฯ ,
ประธานโปรแกรมวิชา 10
โปรแกรมวิชา
- รองคณบดีฝ ายวิชาการ , รอง
คณบดีฝ ายกิจการนักศึกษาฯ ,
ประธานโปรแกรมวิชา 10
โปรแกรมวิชา
- ประธานโปรแกรมวิชา 10
โปรแกรมวิชา
- รองคณบดีฝ ายวิชาการ , รอง
คณบดีฝ ายกิจการนักศึกษาฯ ,
ประธานโปรแกรมวิชา 10
โปรแกรมวิชา

- 22-23 พ.ย. 65
- พ.ย. 65 - มิ.ย. 66
- พ.ย. 65 - มิ.ย. 66
- พ.ย. 65 - มิ.ย. 66

จํานวนนักศึกษา
ออกกลางคันเพิ่ม
ขึ้น

(ภายนอก)
1. รายไดของครอบครัวลดลง
2. คาครองชีพเพิ่มสูงขึ้น
(ภายใน)
1. การดูแลใหคําปรึกษายังไมเป็นระ
บบ

1. รอยละของ
นักศึกษาที่ออกกลาง
คันลดลง (รอยละ 20)
2. มีระบบติดตามการ
ดูแลใหคําปรึกษา
(จํานวน 1 ระบบ)

ความเสี่ยงปานกลาง 1. พัฒนานักศึกษาตามกรอบ TQF
2. นักศึกษาพบอาจารยที่ปรึกษา
3. จัดชองทางใหนักศึกษารองเรียน
/สะทอนปัญหาทางการเรียนและปัญหา
สวนตัว
4. ประชาสัมพันธแหลงทุนการศึกษา
และแหลงงานนอกเวลา

- รองคณบดีฝ ายกิจการนัก
ศึกษาฯ , ประธานโปรแกรมวิ
ชา 10 โปรแกรมวิชา
- ประธานโปรแกรมวิชา 10
โปรแกรมวิชา , อาจารยที่
ปรึกษาทุกหมูเรียน
- คณบดี , รองคณบดีฝ าย
กิจการนักศึกษาฯ , ประธาน
โปรแกรมวิชา 10 โปรแกรมวิ
ชา
- รองคณบดีฝ ายกิจการนัก
ศึกษาฯ

- ต.ค. 65 – ก.ย. 66
- ต.ค. 65 – ก.ย. 66
- ต.ค. 65 – ก.ย. 66
- ต.ค. 65 – ก.ย. 66

https://e-rms.kpru.ac.th/
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ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง KPI (เป าหมาย) ระดับความเสี่ยง แผนงาน/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ/
ผูรับผิดชอบหลัก

ระยะเวลา
ดําเนินการ

สัดสวนอาจารยที่
ไดรับทุนวิจัย/งบ
ประมาณสนับสนุน
ดานบริการ
วิชาการจากหนวย
งานภายนอกยังมี
น อย

(ภายนอก)
1. มีการแขงขัน ในการขอรับทุน
สนับสนุนงานวิจัย/งบประมาณ
สนับสนุนดานบริการวิชาการสูง
2. นโยบายของแตละแหลงทุนมีการ
ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณอยาง
รวดเร็ว
(ภายใน)
1. ไมมีที่ปรึกษาที่เป็นผูเชี่ยวชาญ
จากภายนอกมาใหคําแนะนําในดาน
การจัดทําโครงรางงานวิจัยเพื่อเสนอ
ตอแหลงทุนวิจัยภายนอก
2. บุคลากรสวนมากยังขาด
ประสบการณในการยื่นขอทุนวิจัย
จากแหลงทุนวิจัยภายนอก

1. รอยละของอาจารย
ที่ยื่นขอรับทุนวิจัย
และงบประมาณ
สนับสนุนดานบริการ
วิชาการจากแหลงทุน
ภายนอก (รอยละ20)
2. จํานวนกิจกรรม
สนับสนุนใหอาจารยได
รับทุนวิจัยและงบ
ประมาณสนับสนุน
ดานบริการวิชาการ
จากแหลงทุนภายนอก
(2 กิจกรรม)

ความเสี่ยงปานกลาง 1. กิจกรรมสงเสริมการตีพิมพเผยแพร
ผลงานวิจัย งานสรางสรรคและนวัต
กรรม
2. กิจกรรมการสนับสนุน งานวิจัย งาน
สรางสรรคและนวัตกรรมทาง
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
3. มีอาจารยพี่เลีย้งที่ปรึกษาในการขอ
ทุนจากแหลงทุนภายนอก
4. กระบวนการถายทอดองคความรู
จากการ KM

- รองคณบดีฝ ายวิจัยและ
บริการวิชาการ
- รองคณบดีฝ ายวิจัยและ
บริการวิชาการ
- คณบดี , รองคณบดีฝ ายวิจัย
และบริการวิชาการ , ประธาน
โปรแกรมวิชา
- รองคณบดีฝ ายวิจัยและ
บริการวิชาการ

- มค. - มิ.ย. 66
- ต.ค. 65 – มี.ค. 66
- พ.ย. 65 – มิ.ย. 66
- ม.ค. 66 – มิ.ย. 66

https://e-rms.kpru.ac.th/

