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แบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน 

มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 

ประจําปงบประมาณ 2557 (รอบ 6 เดอืน) 

ประเภทความเส่ียง : ดานกลยุทธ 
โครงการ/กิจกรรม : ก.ทบทวน/ปรับปรุงวิสัยทัศน/พันธกิจ เปาประสงคของหนวยงาน 
วัตถุประสงคของข้ันตอน

การดําเนินงานหลัก 
 
 

(1) 

ความเส่ียง 
 
 
 

(2) 

สาเหตุความเส่ียง/
ปจจัยเส่ียง 

 
 

(3) 

มาตรการควบคมุความ
เส่ียง 

 
 

(4) 

ผลการประเมิน
มาตรการควบคุม 

ความเส่ียง            
(รอยละความสําเร็จ) 

(5) 

ความเส่ียงท่ียัง
เหลืออยู 

 
 

(6) 

มาตรการควบคุม
ความเส่ียงใหม 

 
 

(7) 

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ 

 
 

(8) 

หมายเหตุ 
(งบประมาณ/

คาใชจาย) 
 

(9) 
1.เพื่อใหไดแผนปฏิบัติ
ราชการประจาํปที่
สอดคลองกับ
สภาพแวดลอมสนับสนนุ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย 

1.1 การจดัทําแผน             
กลยุทธบางสวนไม
สอดคลองกับ
สภาพแวดลอมและ
แผนปฏิบัติราชการ ๔ ป 
และไมบรรลุวิสัยทัศน
ของมหาวิทยาลัย 
 
 
 
๑.๒ ประเด็นยุทธศาสตร
ของหนวยงานอาจจะไม
สนับสนนุวิสัยทัศน                 
พนัธกิจใหบรรลตุาม
เปาหมาย 

๑.๑.๑ *การวเิคราะห
สถานการณของประเทศ
ในกลุมประชาคมอาเซียน
ยังไมทั่วถึงเพียงพอ 
๑.๑.๒ การตดิตามการ
เปลี่ยนแปลงของธุรกิจ
ภายในประเทศและ
ตางประเทศยงัไม
ครอบคลุมทั่วถึง 
1.2.๑ *การศึกษาขอมลู/
การวเิคราะห
สภาพแวดลอมไมทั่วถึง/
ไมสะทอนความจริง 

๑.๑.๑-๑.๑.๒ จัดอบรม
บุคลากรใหมีความรูความ
เขาใจในการจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการ 
  
 
 
 
 
1.2.๑ ฝกอบรมบคุลากรทกุ
ระดับใหมีความรู ความเขาใจ
ในการวเิคราะห
สภาพแวดลอม 

ไดผลบางแตไมสมบูรณ 
ลดความเสีย่งลงได ๕๐% 

 
 
 
 
 
 
 

ไดผลบางแตไมสมบูรณ 
ลดความเสีย่งลงได ๕๐% 

 
 

1.1 การจดัทาํกล
ยุทธบางสวนไม
สอดคลองกับ
สภาพแวดลอม
และแผนปฏิบตัิ
ราชการ ๔ ปและ
ไมบรรลุวิสัยทัศน
ของมหาวิทยาลัย 
 
1.2 ประเดน็
ยุทธศาสตรของ
หนวยงานอาจจะ
ไมสนบัสนุน
วิสัยทัศน                 
พนัธกิจใหบรรลุ
ตามเปาหมาย 

1.1.1-1.1.2      
- มอบหมาย
คณะทํางานให
ติดตามสถานการณ  
เชนแผน  การศึกษา 

ของประเทศใน
กลุมประชาคม
อาเซียนใหมากข้ึน 
- มีการจัดประชุม 
ชี้แจงเก่ียวกับแผน
อาเซียนใหกับ
บุคลากรอยาง
ทั่วถึง 
1.2.1 จดัฝกอบรม
ใหเกิดความเขาใจ
ในการวเิคราะห
สถานการณและ
สภาพองคการให
มากข้ึน 

คณะกรรมการจัดทํา
แผนปฏบิตัริาชการ/

คณะกรรมการ
ประสานงานและ

ติดตามแผนกลยุทธ 
มหาวิทยาลยั
รามคําแหง/

คณะกรรมการ
เตรียมความพรอม
มหาวิทยาลยั เพ่ือ
รองรบัการเปน

ประชาคมอาเซียน/ 
กองแผนงาน/           
ฝายวิชาการ/
สถาบันภาษา/

สถาบันการศึกษา
นานาชาติ/คณะ/
สํานัก/สถาบัน 

ก.ย.57 
 

 

๑.จดัโครงการเสวนา
เชิงปฏิบัติการ เร่ือง
การถายทอด
แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ 
๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙
พ.ย.๕๖ 

การดําเนินการตาม
มาตรการควบคุม
ความเสี่ยง 

๒. จดัโครงการประชมุ
เสวนาเครือขายดาน
นโยบายและแผนการ
คลัง ประจาํป
งบประมาณ ๒๕๕๗ 
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แบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน 

มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 

ประจําปงบประมาณ 2557 (รอบ 6 เดอืน) 

ประเภทความเส่ียง : ดานกลยุทธ 
โครงการ/กิจกรรม : ก.ทบทวน/ปรับปรุงวิสัยทัศน/พันธกิจ เปาประสงคของหนวยงาน 
วัตถุประสงคของข้ันตอน

การดําเนินงานหลัก 
 
 

(1) 

ความเส่ียง 
 
 
 

(2) 

สาเหตุความเส่ียง/
ปจจัยเส่ียง 

 
 

(3) 

มาตรการควบคมุความ
เส่ียง 

 
 

(4) 

ผลการประเมิน
มาตรการควบคุม 

ความเส่ียง            
(รอยละความสําเร็จ) 

(5) 

ความเส่ียงท่ียัง
เหลืออยู 

 
 

(6) 

มาตรการควบคุม
ความเส่ียงใหม 

 
 

(7) 

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ 

 
 

(8) 

หมายเหตุ 
(งบประมาณ/

คาใชจาย) 
 

(9) 
 ๑.๓ กลยุทธดาน

การศึกษาไมชัดเจนตาม
ขอเสนอแนะของสภา
มหาวิทยาลยั 

1.3.๑ ไมไดนําจุดแข็งที่มี
อยูมาสงเสริมใหเดนชัด
ยิ่งข้ึน (เชน สาขาวิชา
บัญชี,สาขาวชิานิติศาสตร) 
 

1.3.๑ ตองมโีครงการกิจกรรม
ที่สนบัสนนุการสรางความเปน
เลศิทางวิชาการ เชน                 
ดานบัญชี,กฎหมาย 

ยังไมไดปฏิบัตติาม
มาตรการควบคุม 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1.3  กลยุทธดาน
การศึกษาไม
ชัดเจนตาม
ขอเสนอแนะของ
สภามหาวิทยาลัย 

 
 
 
 

 

เรงดาํเนนิการให
แตละคณะคนหา
จดุแข็งในสาขาวชิา
ที่เปดสอนและ
สรางจุดเดนให
ชัดเจนยิ่งข้ึน 

คณะกรรมการจัดทํา
แผนกลยุทธ ดาน

การเรยีนการสอน/ 
กองแผนงาน/กบศ.

คณะ 
ก.ย.57 

 
 
 
 
 
 
 

3.1.1 ยังไมได
ดําเนินการ 

 

 

 

 

 

มีการปฏิบัตติามมาตรการควบคุมจริงและไดผลตามท่ีคาดหมาย × มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมจริงแตไมไดผลตามท่ีคาดหมาย 

 ?  มีการปฏิบัตติามมาตรการควบคุมจริงไดผลบางแตไมสมบูรณ O ยังไมไดปฏิบัติตามมาตรการการควบคุม 
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แบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน 

มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 

ประจําปงบประมาณ 2557 (รอบ 6 เดอืน) 

ประเภทความเส่ียง : ดานกลยุทธ 
โครงการ/กิจกรรม : ก.ทบทวน/ปรับปรุงวิสัยทัศน/พันธกิจ เปาประสงคของหนวยงาน 
วัตถุประสงคของข้ันตอน

การดําเนินงานหลัก 
 
 

(1) 

ความเส่ียง 
 
 
 

(2) 

สาเหตุความเส่ียง/
ปจจัยเส่ียง 

 
 

(3) 

มาตรการควบคมุความ
เส่ียง 

 
 

(4) 

ผลการประเมิน
มาตรการควบคุม 

ความเส่ียง            
(รอยละความสําเร็จ) 

(5) 

ความเส่ียงท่ียัง
เหลืออยู 

 
 

(6) 

มาตรการควบคุม
ความเส่ียงใหม 

 
 

(7) 

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ 

 
 

(8) 

หมายเหตุ 
(งบประมาณ/

คาใชจาย) 
 

(9) 
 1.๔ การกําหนดกลยทุธ

ไมครบถวนตาม
สถานการณทีว่เิคราะห
ได 
 

๑.๔.๑ การดําเนินการ
วางแผนไมครบถวน 

๑.๔.๑ คณะกรรมการจดัทาํ
แผนของมหาวทิยาลัย ควรมี
การประชมุรวมกันเพื่อ
ประเมินแผนวาแผนทุกระดบัมี
ความสอดคลองกันหรือไมกอน
นําแผนสูการปฏิบัติ  

ไดผลบางแตไมสมบูรณ 
ลดความเสีย่งลงได ๘๐% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1.4 การกําหนด
กลยุทธไมครบถวน
ตามสถานการณที่
วเิคราะหได 

 
 
 
 
 
 

 

มคีณะกรรมการ
ติดตาม
สภาพแวดลอม
และประชุมรวมกัน
เพื่อปรับกลยุทธ
และแผนให
สอดคลองกับ
สถานการณ 

คณะกรรมการ
ประสานงานและ
ติดตามแผนกล

ยุทธ มร./ 
กองแผนงาน 

ก.ย.57 
 
 
 
 
 

 

๑.๔.๑มีคณะกรรมการ
ประสานงานและ
ติดตามแผนกลยุทธ 
มร. เพือ่เสนอแนวทาง
ของการดําเนินงาน
จัดทําแผนกลยุทธตาม
พันธกิจของ
มหาวิทยาลยัและ
ติดตามการจัดทาํแผน
และผลของการ
ดําเนินงานแผนกลยทุธ
พรอมทั้งใหคําปรึกษา
และขอเสนอแนะใน
การแกไขปรับปรุงแผน
กลยุทธตามพนัธกิจ
ของมหาวิทยาลัย 
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มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 
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ประเภทความเส่ียง : ดานกลยุทธ 
โครงการ/กิจกรรม : ก.ทบทวน/ปรับปรุงวิสัยทัศน/พันธกิจ เปาประสงคของหนวยงาน 
วัตถุประสงคของข้ันตอน

การดําเนินงานหลัก 
 
 

(1) 

ความเส่ียง 
 
 
 

(2) 

สาเหตุความเส่ียง/
ปจจัยเส่ียง 

 
 

(3) 

มาตรการควบคมุความ
เส่ียง 

 
 

(4) 

ผลการประเมิน
มาตรการควบคุม 

ความเส่ียง            
(รอยละความสําเร็จ) 

(5) 

ความเส่ียงท่ียัง
เหลืออยู 

 
 

(6) 

มาตรการควบคุม
ความเส่ียงใหม 

 
 

(7) 

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ 

 
 

(8) 

หมายเหตุ 
(งบประมาณ/

คาใชจาย) 
 

(9) 
๒. เพื่อใหไดแผนปฏิบัติงาน
ทีต่อบสนองสอดคลองกับ
ประเด็นยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลยั 

๒.๑ แผนปฏิบัติงานบาง
หนวยงานยังไม
สอดคลองกับประเดน็
ยุทธศาสตร พนัธกิจ           
ของมมหาวิทยาลัย 

๒.๑.๑ แผนปฏิบัติงานยัง
ขาดรายละเอียดของ
โครงการและกิจกรรรม 
๒.๑.๒ การสอบทาน 
วตัถุประสงคระดบั
กิจกรรม/โครงการ ไม
ครบถวนสอดคลองกับ
แผนยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลยั 

๒.๑.๑-๒.๑.๒ คณะกรรมการ
จัดทําแผนประชุม วิเคราะห
ทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ  
เปาประสงคของมหาวิทยาลัย 
และถายทอดสูแผนปฏิบัต ิ

ไดผลบางแตไมสมบูรณ 
ลดความเสีย่งลงได ๘๐% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2.1 แผนปฏิบตัิ
งานบางหนวยงาน
ยังไมสอดคลองกับ
ประเด็นยุทธศาสตร 
พันธกิจ ของ
มหาวิทยาลยั 

สรางความเขาใจ
ใหกับหนวยงานที่
แผนปฏิบัติงานยัง
ไมสอดคลองกับ
ประเดน็
ยุทธศาสตร               
พันธกิจของ
มหาวิทยาลยั 

คณะกรรมการ
จัดทําแผนดาน 

ตาง ๆของ
มหาวิทยาลยัและ
คณะกรรมการ
ประสานและ
ติดตามแผน      

กลยุทธ
มหาวิทยาลยั 

ก.ย.57 
 
 
 

 
 

๑.จดัโครงการเสวนา
เชิงปฏิบัติการ เร่ือง
การถายทอด
แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ 
๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙
พ.ย.๕๖ 
๒. จดัโครงการประชมุ
เสวนาเครือขายดาน
นโยบายและแผนการ
คลัง ประจาํป
งบประมาณ ๒๕๕๗ 
 
 

 

 

 

มีการปฏิบัตติามมาตรการควบคุมจริงและไดผลตามท่ีคาดหมาย × มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมจริงแตไมไดผลตามท่ีคาดหมาย 

 ?  มีการปฏิบัตติามมาตรการควบคุมจริงไดผลบางแตไมสมบูรณ O ยังไมไดปฏิบัติตามมาตรการการควบคุม 
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การดําเนินงานหลัก 
 
 

(1) 

ความเส่ียง 
 
 
 

(2) 

สาเหตุความเส่ียง/
ปจจัยเส่ียง 

 
 

(3) 

มาตรการควบคมุความ
เส่ียง 

 
 

(4) 

ผลการประเมิน
มาตรการควบคุม 

ความเส่ียง            
(รอยละความสําเร็จ) 

(5) 

ความเส่ียงท่ียัง
เหลืออยู 

 
 

(6) 

มาตรการควบคุม
ความเส่ียงใหม 

 
 

(7) 

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ 

 
 

(8) 

หมายเหตุ 
(งบประมาณ/

คาใชจาย) 
 

(9) 
๓. เพื่อใหบุคลากรไดรับ
ทราบและเขาใจวิสัยทัศน 
พันธกิจ และกลยทุธของ
มหาวิทยาลยั รวมทั้ง
บทบาทหนาที่และความ
รับผิดชอบอยางถูกตอง 
โปรงใส ตรวจสอบได 

๓.๑บุคลากรบางสวนยัง
ไมทราบและไมเขาใจ
วิสัยทัศน พนัธกิจและ
กลยุทธของมหาวิทยาลัย 
รวมทั้งบทบาทหนาที่
ความรับผิดชอบอยาง
ถูกตอง โปรงใส
ตรวจสอบได 

๓.๑.๑ การสือ่สาร
วิสัยทัศน พนัธกิจ กลยุทธ
และแผนปฏิบัตไิปสู
บุคลากรยังไมทั่วถึงทุก
ระดบั 
 
 
 
 
 
๓.๑.๒ หนวยงานบางสวน
ยงัขาดการสือ่สารและ
ประสานงานความรวมมือ
กัน 

๓.๑.๑ ประชุมชี้แจงวิสยัทัศน 
พันธกิจ กลยุทธและถายทอด
แผนสูผูปฏิบัตทิุกระดับ 
 
 
 
 
 
 
 
๓.๑.๒ ใหทุกหนวยงานมีสวน
รวมในการจัดทําแผนปฏิบัติ
งานทีส่อดคลองกับวิสยัทัศน 
พันธกิจ และกลยทุธของ
มหาวิทยาลยั 

ไดผลบางแตไมสมบูรณ 
ลดความเสีย่งลงได ๘๐% 

 
 
 
 
 
 
 

 
ไดผลบางแตไมสมบูรณ 

ลดความเสีย่งลงได ๘๐% 

 

3.1 ยังมีบุคลากร
บางสวนไมเขาใจ
วิสัยทัศน พนัธกิจ
และกลยุทธของ
มหาวิทยาลยั
รวมทั้งบทบาท
หนาที่ความ
รับผิดชอบอยาง
ถูกตอง โปรงใส
ตรวจสอบได 
 
 

3.1.1 ประชุม
ชี้แจงวิสัยทัศน 
พันธกิจ กลยุทธ
และถายทอดแผน
สูผูปฏิบัติทุกระดับ
อยางตอเนือ่ง 

 
 
 

 
3.1.2ทําความ
เขาใจและกระตุน
หนวยงานที่ยังขาด
การประสานงาน
ความรวมมือกัน 

ทกุหนวยงานใน
มหาวิทยาลยั  

ก.ย.๕๗ 
 
 
 
 
 
 

 
คณะกรรมการ

ประสานและติดตาม
แผนกลยทุธ มร./             
กองแผนงาน/  

กองการเจาหนาที/่
คณะ/สํานัก/

สถาบนั 
ก.ย.๕๗ 

๑.จดัโครงการเสวนา
เชิงปฏิบัติการ เร่ือง
การถายทอด
แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ 
๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙
พ.ย.๕๖ 
๒. จดัโครงการประชมุ
เสวนาเครือขายดาน
นโยบายและแผนการ
คลัง ประจาํป
งบประมาณ ๒๕๕๗ 
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(1) 

ความเส่ียง 
 
 
 

(2) 

สาเหตุความเส่ียง/
ปจจัยเส่ียง 

 
 

(3) 

มาตรการควบคมุความ
เส่ียง 

 
 

(4) 

ผลการประเมิน
มาตรการควบคุม 

ความเส่ียง            
(รอยละความสําเร็จ) 

(5) 

ความเส่ียงท่ียัง
เหลืออยู 

 
 

(6) 

มาตรการควบคุม
ความเส่ียงใหม 

 
 

(7) 

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ 

 
 

(8) 

หมายเหตุ 
(งบประมาณ/

คาใชจาย) 
 

(9) 
๔. เพื่อใหการจัดสรร
ทรัพยากรสอดคลองกับ
แผนฯมีความเพียงพอ
เหมาะสม โปรงใสเปนธรรม
ตรวจสอบได 

๔.๑ การจดัสรร
ทรัพยากรไมสอดคลอง
กับแผนฯไมเพียงพอและ
ไมเหมาะสม 

๔.๑.๑* การจดัสรร
ทรัพยากรไมสอดคลองกับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 
๔.๑.๒ ฐานขอมูลทาง  
การเงินยังไมกระจายตาม
กิจกรรมอยางชดัเจน 

๔.๑.๑-๔.๑.๒ *วางแผน
จดัสรรทรัพยากรใหสอดคลอง
กับแผนงาน/โครงการ ตาม
ยุทธศาสตร  
 
 
 
 
 
 
 

ไดผลบางแตไมสมบูรณ 
ลดความเสีย่งลงได ๕๐% 

 
 

ไดผลบางแตไมสมบูรณ 
ลดความเสีย่งลงได ๓๐% 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

4.1 การจัดสรร
ทรัพยากรไม
สอดคลองกับแผน
ฯไมเพียงพอและไม
เหมาะสม 

4.1.1 เรง
ดําเนินการปรับปรุง
แผนกําลังคนใหแลว
เสร็จทุกดาน 

4.1.2 เรงพัฒนา
ฐานขอมูลดาน
ทรัพยากรให
สมบูรณ 

กองแผนงาน/ 
กองการเจาหนาที/่

คณะ/สํานัก/
สถาบนั 
ก.ย.๕๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔.๑.๑-๔.๑.๒ 
มหาวิทยาลยัได
ดําเนินการวางแผน
อัตรากําลังคนในสาย
วชิาการเสร็จเรียบรอย
แลว สําหรับสาย
สนับสนนุอยูระหวาง
ดําเนินการ 
4.1.2 ดําเนินการ
พฒันาระบบ
สารสนเทศดาน
การเงินและการบนัทึก
เบิกจายงบประมาณ 
 

 

 

 

 

มีการปฏิบัตติามมาตรการควบคุมจริงและไดผลตามท่ีคาดหมาย × มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมจริงแตไมไดผลตามท่ีคาดหมาย 

 ?  มีการปฏิบัตติามมาตรการควบคุมจริงไดผลบางแตไมสมบูรณ O ยังไมไดปฏิบัติตามมาตรการการควบคุม 

 

มร.คส.7   ปรับปรุง 



แบบตดิตามและประเมนิผลการดาํเนินงานตามแผน ประจาํปงบประมาณ 2557 (รอบ 6 เดอืน) ดานกลยทุธ Page 7 
 

แบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน 

มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 

ประจําปงบประมาณ 2557 (รอบ 6 เดอืน) 

ประเภทความเส่ียง : ดานกลยุทธ 
โครงการ/กิจกรรม : ก.ทบทวน/ปรับปรุงวิสัยทัศน/พันธกิจ เปาประสงคของหนวยงาน 
วัตถุประสงคของข้ันตอน

การดําเนินงานหลัก 
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(2) 

สาเหตุความเส่ียง/
ปจจัยเส่ียง 

 
 

(3) 

มาตรการควบคมุความ
เส่ียง 

 
 

(4) 

ผลการประเมิน
มาตรการควบคุม 

ความเส่ียง            
(รอยละความสําเร็จ) 

(5) 

ความเส่ียงท่ียัง
เหลืออยู 

 
 

(6) 

มาตรการควบคุม
ความเส่ียงใหม 

 
 

(7) 

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ 

 
 

(8) 

หมายเหตุ 
(งบประมาณ/

คาใชจาย) 
 

(9) 
๕.เพื่อใหการดําเนินงาน
บรรลวุตัถุประสงคและ
เปนไปตามระยะเวลาที่
กําหนดไวในแผน 

๕.๑ การดําเนินงานไม
บรรลวุตัถุประสงคและ
ไมเปนไปตามระยะเวลา
ที่กําหนดไวในแผน ฯ 

๕.๑.๑ บุคลากรบางสวน
ของหนวยงานยงัขาด
ความรูและทักษะที่ลึกซึ้ง
เพียงพอในการดําเนนิงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการ
และการใชจายเงนิ
งบประมาณตามแผน 
๕.๑.๒ บุคลากรบางสวน
ยังไมปรับตัวใหทันตอการ
เปลีย่นแปลงของ
สิ่งแวดลอม 

๕.๑.๑ อบรมการนําแผนสูการ
ปฏิบัต ิ
 
 
 
 
 
๕.๑.๒ การสรางคานิยมและ
วฒันธรรมองคการและอบรม
เร่ืองการบริหารเพือ่การ
เปลี่ยนแปลง 
 
 
 
 

ไดผลบางแตไมสมบูรณ 

 
 
 
 
 

 
ไดผลบางแตไมสมบูรณ 

 
 

 
 

 
 

5.1  การ
ดําเนินงานไมบรรลุ
วัตถุประสงคและ
ไมเปนไปตาม
ระยะเวลาที่
กําหนดไวในแผนฯ 

5.1.1 กําหนด
มาตรการกระตุน
ใหปฏิบัติตามแผน
ในระยะเวลาที่
กําหนด 
 
 
5.1.2 ดําเนินการ
อบรมและกระตุน
ใหเกิดการเรียนรู
ในงานและ
ปรับปรุงอยาง
ตอเนือ่ง 

 
 
 

คณะกรรมการ
ประสานและตดิตาม

แผนกลยทุธ มร./
กองแผนงาน/ 
กองคลงั/คณะ/

สํานัก 
ก.ย.๕๗ 

กองการเจาหนาที/่
กองแผนงาน/
คณะ/สํานัก 

 ก.ย.๕๗ 
 

๕.๑.๑-๕.๑.๒ มร.ใหมี
การตดิตามผลการ
ดําเนินงานตามแผน ฯ 
เพื่อใหบรรลุตาม
วัตถุประสงคโดยใหมี
การติดตามปละ ๒ ครั้ง 
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(1) 

ความเส่ียง 
 
 
 

(2) 

สาเหตุความเส่ียง/
ปจจัยเส่ียง 

 
 

(3) 

มาตรการควบคมุความ
เส่ียง 

 
 

(4) 

ผลการประเมิน
มาตรการควบคุม 

ความเส่ียง            
(รอยละความสําเร็จ) 

(5) 

ความเส่ียงท่ียัง
เหลืออยู 

 
 

(6) 

มาตรการควบคุม
ความเส่ียงใหม 

 
 

(7) 

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ 

 
 

(8) 

หมายเหตุ 
(งบประมาณ/

คาใชจาย) 
 

(9) 
๖.เพือ่ใหทราบผลการ
ดําเนินงานที่แทจริงและเปน
ปจจุบนั พรอมทั้งปญหา
และอุปสรรค 

๖.๑ ไมทราบผลการ
ดําเนินงานที่ถูกตองเปน
จริงและเปนปจจบุันและ
ไมทราบปญหาและ
อุปสรรค 

๖.๑.๑ ผูบริหารบาง
หนวยงานยังให
ความสําคัญกับการ
ติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงานนอย 
๖.๑.๒ รูปแบบการ
ประเมินผลไมชดัเจนและ
เกณฑการประเมนิไมครบ
ทุกดาน ทาํใหไมทราบ
ปญหาและอุปสรรค 

๖.๑.๑-๖.๑.๒ ติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
(ติดตามการดาํเนินงานตาม
แผน) จัดทาํเกณฑการ
ประเมินผลใหครบทุกดานเพื่อ
ทราบปญหาและอุปสรรค 
 
 
 

ไดผลบางแตไมสมบูรณ 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

6.1 ไมทราบผลการ
ดําเนินงานท่ีถูกตอง
เปนจรงิและเปน
ปจจุบันและไมทราบ
ปญหาและอุปสรรค 

6.1.1-6.1.3             
ติดตามประเมนิผล
การดําเนินงานตาม
แผนเปนระยะๆ 
เพื่อทราบปญหา 
อุปสรรคและ
ดําเนินการแกไข
ทันท ี

 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการ
จดัทาํแผนและ
คณะกรรมการ
ประสานติดตาม

แผน 
ก.ย.๕๗ 

 

๖.๑.๑ มกีารดาํเนินการ
จัดทํารายงานการ
ติดตามผลการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัด
ของแผนปฏิบัติ
ราชการ เปนประจาํป
งบประมาณ โดยให
ดําเนินการปละ ๒ คร้ัง 
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มร.คส.7   ปรับปรุง 
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แบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน 

มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 

ประจําปงบประมาณ 2557 (รอบ 6 เดอืน) 

ประเภทความเส่ียง : ดานกลยุทธ 
โครงการ/กิจกรรม : ก.ทบทวน/ปรับปรุงวิสัยทัศน/พันธกิจ เปาประสงคของหนวยงาน 
วัตถุประสงคของข้ันตอน

การดําเนินงานหลัก 
 
 

(1) 

ความเส่ียง 
 
 
 

(2) 

สาเหตุความเส่ียง/
ปจจัยเส่ียง 

 
 

(3) 

มาตรการควบคมุความ
เส่ียง 

 
 

(4) 

ผลการประเมิน
มาตรการควบคุม 

ความเส่ียง            
(รอยละความสําเร็จ) 

(5) 

ความเส่ียงท่ียัง
เหลืออยู 

 
 

(6) 

มาตรการควบคุม
ความเส่ียงใหม 

 
 

(7) 

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ 

 
 

(8) 

หมายเหตุ 
(งบประมาณ/

คาใชจาย) 
 

(9) 
  ๖.๑.๓ บางหนวยงานขาด

การนาํผลการประเมนิที่
ไดมาทาํการวิเคราะหและ
นําไปปรับปรุงแกไขการ
บริหารงานในครั้งตอไป 

๖.๑.๓ จัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน
และนาํไปวิเคราะหเพื่อ
ปรับปรุง 
 
 
 

ไดผลบางแตไมสมบูรณ 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 - 
 
 
 
 
 
 

กองแผนงาน/
คณะ/สํานัก/

สถาบนั 
ก.ย.๕๗ 

 

๖.๑.๒-๖.๑.๓ มกีาร
ประเมินผลการ
ดําเนินงานตามตัวช้ีวัด
ของแผนกลยทุธ 
(แผนปฏิบัติราชการ ๔ ป 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง  
เพ่ือรายงานประเมินผล
แผนกลยทุธของ
มหาวิทยาลยัวาเปนไป
ตามเปาหมายท่ีกําหนด
ตามประเด็นยุทธศาสตร 
กลยุทธ เปาประสงค
หรือไม  รวมท้ังศึกษา
ปญหา อุปสรรคและ
ขอเสนอแนะจากการ
ดําเนินงานพรอมวิธี
พัฒนาปรบัปรงุ 

 

 
มีการปฏิบัตติามมาตรการควบคุมจริงและไดผลตามท่ีคาดหมาย × มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมจริงแตไมไดผลตามท่ีคาดหมาย 

 ?  มีการปฏิบัตติามมาตรการควบคุมจริงไดผลบางแตไมสมบูรณ O ยังไมไดปฏิบัติตามมาตรการการควบคุม 

 

มร.คส.7  ปรับปรุง 



แบบตดิตามและประเมนิผลการดาํเนินงานตามแผน ประจาํปงบประมาณ 2557 (รอบ 6 เดอืน) ดานกลยทุธ Page 10 
 

 

แบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ประจําปงบประมาณ 2557 (รอบ 6 เดอืน) 

ประเภทความเส่ียง : ดานกลยุทธ 
โครงการ/กิจกรรม : ข.ความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรม/กลยุทธ ประจําปงบประมาณ  ๒๕๕๗ 
วัตถุประสงคของข้ันตอน

การดําเนินงานหลัก 
 
 

(1) 

ความเส่ียง 
 
 
 

(2) 

สาเหตุความเส่ียง/
ปจจัยเส่ียง 

 
 

(3) 

มาตรการควบคมุความ
เส่ียง 

 
 

(4) 

ผลการประเมิน
มาตรการควบคุม 

ความเส่ียง            
(รอยละความสําเร็จ) 

(5) 

ความเส่ียงท่ียัง
เหลืออยู 

 
 

(6) 

มาตรการควบคุม
ความเส่ียงใหม 

 
 

(7) 

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ 

 
 

(8) 

หมายเหตุ 
(งบประมาณ/

คาใชจาย) 
 

(9) 
๑.เพือ่ใหโครงการ/กิจกรรม 
สรางความเสมอภาคและ
ความเปนธรรมทาง
การศึกษาทกุระดบั
การศึกษา บรรลตุาม
วัตถุประสงคตามเปาหมาย
ของแผนปฏิบัติราชการ 

๑.๑ กลยุทธยังไม
สามารถสรางความเสมอ
ภาคและความเปนธรรม
ทางการศึกษาและการ
เรียนรูอยางตอเนื่องได
อยางมีประสทิธิภาพ 
 
 
 
๑.๒ บางหนวยงานยงันาํ
โครงการ/กิจกรรรม ไป
ดําเนินการไมเสร็จสิ้น
ตามกําหนด 

๑.๑.๑ ไมนําจุดแข็งของ
การเปดโอกาสทางการ
ศึกษาและการเรียนรู
ตลอดชีวิตมากําหนด
โครงการ/กิจกรรมที่
ชัดเจน  รวมทั้งจาํนวน
หลักสูตรที่ไดมาตรฐาน 
TQF ไมเปนไปตาม
เปาหมาย 
๑.๒.๑ บุคลากรบางสวน
ขาดความสนใจใน
แผนงาน ทาํใหเร่ิม
โครงการลาชา 

๑.๑.๑- จดัโครงการ
แลกเปลี่ยนอาจารย นักศึกษา 
กับมหาวิทยาลัยในกลุม
อาเซยีน 
- จัดอบรมภาษาใหกับ
บุคลากร 
- มอบหมายบุคคลรับผิดชอบ
ติดตามหลักสูตรใหได
มาตรฐาน TQF ตามเปาหมาย 
๑.๒.๑ ผูบริหารทุกระดับควร
ใหพนักงานมีสวนรวมในการ
กําหนดแผนปฏิบัติงานที่
สอดคลองและสนบัสนนุ
ภารกิจของมหาวิทยาลัย 

ไดผลบางแตไมสมบูรณ 
 
 
 

ยังไมไดปฏิบัตติาม
มาตรการควบคุม 

 
 
 

ไดผลบางแตไมสมบูรณ 

 
 
 

 
 

๑.๑ กลยุทธยังไม
สามารถสรางความ
เสมอภาคและ
ความเปนธรรมทาง
การศึกษาและการ
เรียนรูอยาง
ตอเนื่องไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 
๑.๒ บางหนวยงาน
ยังนําโครงการ/กิจ
กรรรม ไป
ดําเนินการไมเสร็จ
สิ้นตามกําหนด 
  

1.1.1-จดัโครงการ
แลกเปลี่ยน
อาจารยนกัศึกษา
กับมหาวิทยาลัยใน
กลุมอาเซียนอยาง
ตอเนือ่ง 
- จัดอบรมภาษา
ประเทศเพื่อนบาน
ใหกบับคุลากร 
1.2.1 กระตุนการ
มีสวนรวม โดยมี
รางวลัใหกบั
หนวยงานที่
ดําเนินการเสร็จสิน้
ตามกําหนด 
 

คณะกรรมการ
บริหารงาน บริการ
วชิาการแกสงัคม

และชุมชน/ 
คณะ/กบศ.  

ก.ย.๕๗ 
 
 

กองการเจาหนาที ่
ก.ย.๕๗ 

 
 
 

คณะ/สํานัก 
ก.ย.๕๗ 

๑.๑.๑ มีแผนเตรียม

ความพรอมสูประชาคม

อาเซียน ๒๕๕๘ 

1.1.1 โครงการอบรม

ภาษาจะเร่ิมดําเนินการ

เดือนเมษายน 2557 

๑.๒.๑ ใหมี

คณะกรรมการจดัทาํ

แผนแตละหนวยงาน 

เพื่อจัดทําแผนและ

ติดตามผลการ

ดําเนินงานตามแผนฯ 

 

 
มีการปฏิบัตติามมาตรการควบคุมจริงและไดผลตามท่ีคาดหมาย × มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมจริงแตไมไดผลตามท่ีคาดหมาย 

 ?  มีการปฏิบัตติามมาตรการควบคุมจริงไดผลบางแตไมสมบูรณ O ยังไมไดปฏิบัติตามมาตรการการควบคุม 

 

 

มร.คส.7   ปรับปรงุ 
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แบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน 

มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 

ประจําปงบประมาณ 2557 (รอบ 6 เดอืน) 

ประเภทความเส่ียง : ดานกลยุทธ 
โครงการ/กิจกรรม : ข.ความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรม/กลยุทธ ประจําปงบประมาณ  ๒๕๕๗ 
วัตถุประสงคของข้ันตอน

การดําเนินงานหลัก 
 
 

(1) 

ความเส่ียง 
 
 
 

(2) 

สาเหตุความเส่ียง/
ปจจัยเส่ียง 

 
 

(3) 

มาตรการควบคมุความ
เส่ียง 

 
 

(4) 

ผลการประเมิน
มาตรการควบคุม 

ความเส่ียง            
(รอยละความสําเร็จ) 

(5) 

ความเส่ียงท่ียัง
เหลืออยู 

 
 

(6) 

มาตรการควบคุม
ความเส่ียงใหม 

 
 

(7) 

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ 

 
 

(8) 

หมายเหตุ 
(งบประมาณ/

คาใชจาย) 
 

(9) 
๒.เพือ่ใหโครงการ/กิจกรรม
การยกระดบัคุณภาพและ
มาตรฐานของผลผลติให
เปนที่ยอมรับในภูมิภาค
อาเซียน บรรลุตาม
วัตถุประสงคตามเปาหมาย
ของแผนปฏิบัติราชการ 

๒.๑ การดําเนินการ
โครงการ/กิจกรรม            
การยกระดบัคุณภาพ
และมาตรฐานของ
ผลผลติใหเปนที่ยอมรับ
ในภูมิภาคอาเซียน
บางสวนยงัไมเปนไปตาม
วตัถุประสงค 

๒.๑.๑ การพัฒนา
หลักสูตรการเรียน             
การสอนใหสอดคลองกับ
สาขาวชิาชีพที่เคลื่อนยาย
ในกลุมอาเซียน ยังมีนอย 
 
๒.๑.๒ การพัฒนาดาน
ภาษาและเรียนรูดาน
วฒันธรรมของประเทศใน
กลุมอาเซียน ยังไม
เพียงพอ 

๒.๑.๑ เรงพฒันาหลกัสตูรใน
สายวชิาชีพที่ยนิยอมใหมีการ
เคลื่อนยายในกลุมอาเซียน 
 
 
 
๒.๑.๒ กระตุนใหเกิดการ
เรียนรูภาษาและวฒันธรรม
ของประเทศในกลุมอาเซียน 

ยังไมไดปฏิบัตติาม
มาตรการควบคุม 

 
 
 
 

ยังไมไดปฏิบัตติาม
มาตรการควบคุม 

 
 

 

2.1 การ
ดําเนินการ
โครงการ/กิจกรรม            
การยกระดบั
คุณภาพและ
มาตรฐานของ
ผลผลติใหเปนที่
ยอมรับในภูมิภาค
อาเซียนบางสวนยัง
ไมเปนไปตาม
วตัถุประสงค 
  

๒.๑.๑ เรงพัฒนา
หลกัสตูรในสาย
วิชาชีพที่ยนิยอมให
มีการเคลื่อนยายใน
กลุมอาเซียน 
 
๒.๑.๒ กระตุนให
เกิดการเรียนรู
ภาษาและ
วฒันธรรมของ
ประเทศในกลุม
อาเซยีน 
 
 
 

คณะกรรมการ
เตรียมความพรอม
มหาวิทยาลยั เพ่ือ
รองรบัการเปน

ประชาคมอาเซียน/
คณะกรรมการจัดทํา
แผนกลยทุธดานการ

เรยีนการสอน/          

กบศ./คณะ/    
กองการเจาหนาที่  

ก.ย.๕๗ 
 
 
 
 

 

 

 

 

2.1.2 โครงการอบรม

ภาษาจะเร่ิมดําเนินการ

เดือนเมษายน 2557 

 

 

 

 
มีการปฏิบัตติามมาตรการควบคุมจริงและไดผลตามท่ีคาดหมาย × มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมจริงแตไมไดผลตามท่ีคาดหมาย 

 ?  มีการปฏิบัตติามมาตรการควบคุมจริงไดผลบางแตไมสมบูรณ O ยังไมไดปฏิบัติตามมาตรการการควบคุม 
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แบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน 

มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 

ประจําปงบประมาณ 2557 (รอบ 6 เดอืน) 

ประเภทความเส่ียง : ดานกลยุทธ 
โครงการ/กิจกรรม : ข.ความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรม/กลยุทธ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๗ 
วัตถุประสงคของข้ันตอน

การดําเนินงานหลัก 
 
 

(1) 

ความเส่ียง 
 
 
 

(2) 

สาเหตุความเส่ียง/
ปจจัยเส่ียง 

 
 

(3) 

มาตรการควบคมุความ
เส่ียง 

 
 

(4) 

ผลการประเมิน
มาตรการควบคุม 

ความเส่ียง            
(รอยละความสําเร็จ) 

(5) 

ความเส่ียงท่ียัง
เหลืออยู 

 
 

(6) 

มาตรการควบคุม
ความเส่ียงใหม 

 
 

(7) 

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ 

 
 

(8) 

หมายเหตุ 
(งบประมาณ/

คาใชจาย) 
 

(9) 
๓. เพ่ือใหโครงการ/กิจกรรม
การพฒันาศักยภาพของ
เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ
การศึกษาบรรลตุาม
วัตถุประสงคตามเปาหมาย
ของแผนปฏิบัติราชการ 
 
๔.เพือ่ใหโครงการ/กิจกรรม 
การพัฒนาศักยภาพ ดาน
การวจิยัหรืองานสรางสรรค
ไดรบัการเผยแพรและ
นําไปใชประโยชน บรรลุ
ตามวัตถุประสงคตาม
เปาหมายของแผนปฏิบัติ
ราชการ 

๓.๑ การดําเนินการ
โครงการ/กิจกรรม การ
พัฒนาศักยภาพของ
เทคโนโลยสีารสนเทศ
เพื่อการศึกษายังไม
ตอบสนองใหบรรลุตาม
วัตถุประสงคได 
๔.๑ ผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคยังตีพิมพ
เผยแพรไมไดตาม
เปาหมาย 

๓.๑.๑ การเขาถึงขอมลู
อิเล็กทรอนิกสคอนขาง
ลําบาก 
 
 
 
 
๔.๑-4.2 บคุลากรที่
เก่ียวของยังใหความสําคัญ
ตอการทําวิจัยและ
เผยแพรงานวิจัยรวมทั้ง
การนํางานวิจัยมาใช
ประโยชนนอย 

๓.๑.๑ ปรับปรุงระบบการ
สืบคนขอมูลใหดําเนนิการได
งายข้ึน 
 
 
 
 
๔.๑.๑ -  จัดสรรทุนวิจัยและ
พฒันา 
-   สนับสนนุการตีพิมพ
เผยแพรงานวิจัยของอาจารย
และนกัศึกษา 
 

ยังไมไดปฏิบัตติาม
มาตรการควบคุม 

 
 
 
 

 
ไดผลบางแตไมสมบูรณ 

 
ไดผลบางแตไมสมบูรณ 

 
 

 

3.1 การดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม 
การพัฒนาศักยภาพ
ของเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือ
การศึกษายังไม
ตอบสนองใหบรรลุ
ตามวัตถุประสงคได 

4.1 ผลงานวิจัย
หรืองานสรางสรรค
ยังตีพิมพเผยแพร
ไมไดตามเปาหมาย 
  

๓.๑.๑ ปรับปรุง
ระบบการสบืคน
ขอมูลให
ดําเนินการ ไดงาย
ข้ึน 
4.1.1. -  4.1.2
จดัหาแหลงเงนิทนุ
การวิจัยเพิ่มเติม 
- เพิ่มแรงจูงใจดวย
การพจิารณาทนุ
วิจัยใหสะดวกและ
รวดเร็ว 
-  ใหรางวลักับ
ผลงานวิจัยที่
สามารถพิมพ
เผยแพรในวารสาร
ระดบัประเทศและ
ตางประเทศ 

คณะกรรมการ
เทคโนโลยี

สารสนเทศและ 

การสื่อสาร/สํานัก
หอสมดุกลาง/
สถาบนัคอม 

ก.ย.๕๗ 
 

คณะกรรมการจัดทํา
แผนกลยทุธดานการ

วิจัยและพัฒนา/ 

กบศ./คณะ/
สถาบนัวิจัย 

ก.ย.๕๗ 
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แบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน 

มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 

ประจําปงบประมาณ 2557 (รอบ 6 เดอืน) 

ประเภทความเส่ียง : ดานกลยุทธ 
โครงการ/กิจกรรม : ข.ความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรม/กลยุทธ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๗ 
วัตถุประสงคของข้ันตอน

การดําเนินงานหลัก 
 
 

(1) 

ความเส่ียง 
 
 
 

(2) 

สาเหตุความเส่ียง/
ปจจัยเส่ียง 

 
 

(3) 

มาตรการควบคมุความ
เส่ียง 

 
 

(4) 

ผลการประเมิน
มาตรการควบคุม 

ความเส่ียง            
(รอยละความสําเร็จ) 

(5) 

ความเส่ียงท่ียัง
เหลืออยู 

 
 

(6) 

มาตรการควบคุม
ความเส่ียงใหม 

 
 

(7) 

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ 

 
 

(8) 

หมายเหตุ 
(งบประมาณ/

คาใชจาย) 
 

(9) 
 ๔.๒ การดําเนินงาน

โครงการ/กิจกรรมการ
พัฒนาศักยภาพดานการ
วจิยัหรืองานสรางสรรค
ยงัไมไดรบัการเผยแพร
และนาํไปใชประโยชน
บรรลุตามวัตถุประสงค
ตามเปาหมายของ
แผนปฏิบัติราชการ 

 ๔.๒ ใหรางวัลกับผลงานวิจัย 
ดีเดนที่จะนําไปใชประโยชน 

ไดผลบางแตไมสมบูรณ 
 

 

 ๔.๒ การดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม
การพัฒนาศักยภาพ
ดานการวิจัยหรือ
งานสรางสรรคยัง
ไมไดรบัการเผยแพร
และนําไปใช
ประโยชนบรรลุตาม
วัตถุประสงคตาม
เปาหมายของ
แผนปฏบิตัริาชการ 
 

 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

 

คณะกรรมการดาน
การวิจัยและพัฒนา/
คณะ/สถาบันวิจยั

และพัฒนา 
ก.ย.๕๗ 
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มร.คส.7  ปรับปรุง 



แบบตดิตามและประเมนิผลการดาํเนินงานตามแผน ประจาํปงบประมาณ 2557 (รอบ 6 เดอืน) ดานกลยทุธ Page 14 
 

แบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน 

มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 

ประจําปงบประมาณ 2557 (รอบ 6 เดอืน) 

ประเภทความเส่ียง : ดานกลยุทธ 
โครงการ/กิจกรรม : ข.ความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรม/กลยุทธ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๗ 
วัตถุประสงคของข้ันตอน

การดําเนินงานหลัก 
 
 

(1) 

ความเส่ียง 
 
 
 

(2) 

สาเหตุความเส่ียง/
ปจจัยเส่ียง 

 
 

(3) 

มาตรการควบคมุความ
เส่ียง 

 
 

(4) 

ผลการประเมิน
มาตรการควบคุม 

ความเส่ียง            
(รอยละความสําเร็จ) 

(5) 

ความเส่ียงท่ียัง
เหลืออยู 

 
 

(6) 

มาตรการควบคุม
ความเส่ียงใหม 

 
 

(7) 

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ 

 
 

(8) 

หมายเหตุ 
(งบประมาณ/

คาใชจาย) 
 

(9) 
๕. เพือ่ใหโครงการ/
กิจกรรม การสงเสริม
การศึกษาเพื่อความมั่นคง
ของประเทศ  
 
 
 
๖. เพือ่ใหโครงการ/
กิจกรรมการพฒันาระบบ
บริหารจดัการการศึกษาให
ไดมาตรฐาน บรรลุตาม
วัตถุประสงคตามเปาหมาย
ของแผนปฏิบัติราชการ 

๕.๑ การดําเนิน
โครงการ/กิจกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเพื่อ
ความมั่นคงของประเทศ
ยังไมตอบสนองตอการ
บรรลวุตัถุประสงค 
 
๖.๑ การดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม การ
พัฒนาระบบบริหาร
จดัการการศึกษาใหได
มาตรฐาน ยังไมบรรลุ
วัตถุประสงคได 

๕.๑.๑ ผูศกึษาขาดการคิด
วเิคราะห 
 
 
 
 
 
๖.๑.๑ การใหความรูและ
สรางความตระหนกัใน
เร่ืองความรับผิดชอบตอ
สังคมยังไมเพียงพอ 

๕.๑.๑ ปรับแนวทางการเรียน
การสอนใหมกีารคิดวเิคราะห
มากข้ึน 
 
 
 
 
๖.๑.๑ใหความรูในเร่ือง
บทบาทหนาที่ของพลเมือง 
กระตุนใหเกิดการเรียนรูที่จะ
นําไปสูการมีจิตสาธารณะ 

ไดผลบางแตไมสมบูรณ 
 

 
 
 
 

 
 

ไดผลบางแตไมสมบูรณ 
 

5.1 การดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม
การสงเสริม
การศึกษาเพ่ือความ
มัน่คงของประเทศ
ยังไมตอบสนองตอ
การบรรลุ
วัตถุประสงค 
6.1 การดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม 
การพัฒนาระบบ
บริหารจดัการ
การศึกษาใหได
มาตรฐาน ยังไม
บรรลุวัตถุประสงค
ได 
  

๕.๑.๑ -  ปรับ
แนวทางการเรียน
การสอนใหมกีาร
คิดวเิคราะหหา
เหตผุลใหมากข้ึน 
-   ใหความเขาใจ
เร่ืองความขัดแยง
และวิธีแกไขปญหา
ความขัดแยง 
 

 
 
 

 
 

คณะกรรมการ
ดําเนินงานโครงการ
ช้ีนํา ปองกัน และ

แกปญหาของสังคม/
คณะกรรมการจัดทํา

แผนพัฒนาและ
สงเสริมกิจกรรม

นักศกึษา/
คณะกรรมการ

บริหารงานบริการ
วิชาการแกสังคม

และชุมชน/            
กองแผนงาน/คณะ/
กบศ./หนวยงานท่ี

เก่ียวของ 
ก.ย.๕๗ 
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