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แบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน 

มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 

ประจําปงบประมาณ 2557 (รอบ 6 เดอืน) 

ประเภทความเส่ียง : ดานการปฏิบัติงาน 
โครงการ/กิจกรรม : การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 
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.เพือ่ใหการจดัการเรียน
การสอนมคีณุภาพและ
สอดคลองกับแผนพฒันา
เศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับที่ 
๑๑ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙ 

๑.๑ ยังไมสามารถ
จดัการเรียนการสอนได
สมบูรณในทุกดาน
เนื่องจากปจจัยภายนอก 

๑.๑.๑ บางคณะขาดการ
สํารวจความตองการของ
ตลาดแรงงาน 
 
 
๑.๑.๒ ขาดการมสีวนรวม

ของผูที่เก่ียวของในการ

วิเคราะหการวิจัยหลักสูตร

ใหสอดคลองกับความ

ตองการของตลาดแรงงาน 

๑.๑.๑ แตงตั้งผูรับผิดชอบ
ระดับคณะ ทาํหนาที่สาํรวจ
ความตองการของ
ตลาดแรงงานและใหขอมูลกับ
ภาควชิา 
๑.๑.๒ วเิคราะหและเปด
หลักสูตรใหเหมาะสมกับความ
ตองการของตลาดแรงงานโดย
แนบเอกสารการสาํรวจเปน
หลกัฐาน 

ไดผลบางแตไมสมบูรณ 
ลดความเสีย่งลงได 10% 

 
 
 
 

ไดผลบางแตไมสมบูรณ 
ลดความเสีย่งลงได 20% 

 

1.1 ยังไมสามารถ
จดัการเรียนการ
สอนไดสมบูรณใน
ทุกดานเนื่องจาก
ปจจัยภายนอก 

1.1.1 - 1.1.2
เรงรัดแตงตั้ง
ผูรับผิดชอบระดับ
คณะ ทําหนาที่
สํารวจความ
ตองการของ
ตลาดแรงงานและ
ใหขอมูลกับ
ภาควิชากอนการ
ปรับปรุงหลักสูตร
ใหม 
 

คณะกรรมการ
เตรียมความพรอม
มหาวิทยาลยั เพ่ือ
รองรบัการเปน

ประชาคมอาเซียน/
คณะกรรมการจัดทํา
แผนกลยุทธ ดาน

การเรยีนการสอน/
กบศ./คณะ 

ก.ย.๕๗ 
 
 
 
 

1.1.1 – 1.1.2 
มหาวิทยาลยัไดกําหนด
แนวทางการเสนอขอ
อนุมัติเปดหลักสูตรใหม
โดยใหทุกคณะตอง
ดําเนินการวิเคราะห
ความตองการของ
ตลาดแรงงาน
ประกอบการขออนุมตัิ
เปดหลักสูตรใหมทุกครั้ง          
ทุกหลักสูตร และ
รายงานความคืบหนา
ความตองการของ
ตลาดแรงงานเพ่ือ
มหาวิทยาลยัจะไดเปด
หลักสตูรมาท่ีกองบริการ
การศึกษา  
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แบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน 

มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 

ประจําปงบประมาณ 2557 (รอบ 6 เดอืน) 

ประเภทความเส่ียง : ดานการปฏิบัติงาน 
โครงการ/กิจกรรม : การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 
วัตถุประสงคของข้ันตอน

การดําเนินงานหลัก 
 
 

(1) 

ความเส่ียง 
 
 
 

(2) 

สาเหตุความเส่ียง/
ปจจัยเส่ียง 

 
 

(3) 

มาตรการควบคมุความ
เสี่ยง 

 
 

(4) 

ผลการประเมิน
มาตรการควบคุม 

ความเส่ียง            
(รอยละความสําเร็จ) 

(5) 

ความเส่ียงท่ียัง
เหลืออยู 

 
 

(6) 

มาตรการควบคุม
ความเส่ียงใหม 

 
 

(7) 

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ 

 
 

(8) 

หมายเหตุ 
(งบประมาณ/

คาใชจาย) 
 

(9) 
  ๑.๑.๓ การทาํการวจิยั

เพื่อนําผลไปใชปรับปรุง

การเรียนการสอนยงัไม

ครอบคลุมทุกสาขาวชิา 

๑.๑.๓ - กระตุนใหมีการทํา
วิจัยดานการเรียนการสอนให
มากข้ึนและนําผลมาปรับปรุง
หลักสูตร 
-  ออกมาตรการใหอาจารย
ประจําหลักสูตรตองมี
ผลงานวิจัยที่เก่ียวของกับ
ศาสตรที่สอนภายในรอบ
ระยะเวลา ๕ป 
 
 
 
 
 
 

ไดผลบางแตไมสมบูรณ 
ลดความเสีย่งลงได 10% 

 
 

ไดผลบางแตไมสมบูรณ 
ลดความเสีย่งลงได 10% 

 

 1.1.3 - กําหนดให
คณาจารยทาํวิจัย
ดานการเรียนการ
สอนและนําผลมา
ปรับหลักสูตร 
- ออกมาตรการให
อาจารยประจาํ
หลักสูตรตองมี
ผลงานวิจัยที่
เก่ียวของกับ
ศาสตรที่สอน
ภายในรอบ
ระยะเวลา ๕ป 
 

คณะกรรมการ
จัดทําแผนกลยุทธ
ดานการวิจัยและ

พฒันา/
สถาบนัวิจัย/ 

กบศ./กจ./คณะ 
ก.ย.๕๗ 
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แบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน 

มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 

ประจําปงบประมาณ 2557 (รอบ 6 เดอืน) 

ประเภทความเส่ียง : ดานการปฏิบัติงาน 
โครงการ/กิจกรรม : การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 
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) 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 หลักสูตรบางสวน
ยังไมเปนไปตามกรอบ
มาตรฐานของ สกอ.
เนื่องจากอาจารยประจํา
หลักสูตรบางทานไมมี
ผลงานวิจัย 
 
 
 
 
 
 

1.2.1 การบริหาร

หลกัสตูรขาด

ประสิทธิภาพและขาดการ

มีสวนรวมของผูที่

เก่ียวของ 

 

1.2.2 อาจารยประจํา

หลักสูตรไมเพียงพอ

เนื่องจากอาจารย

เกษียณอาย ุ

1.2.1- สงเสริมใหอาจารย
ผูสอนทาํวิจัยในชั้นเรียน และ
ทําวิจัยในสาขาที่สอน 
 
- ออกมาตรการใหทกุคณะ
ปรับปรุงหลักสูตรอยาง
ตอเนื่องตามที่ สกอ.กําหนด 
 
1.2.2-การวางแผนกําลงัคน
ใหสอดคลองกับหลักสูตร 
- สงเสริมใหอาจารยศึกษาตอ
ตรงกับหลักสูตรที่รับผิดชอบ 

ไดผลบางแตไมสมบูรณ 
ลดความเสีย่งลงได 35% 

 
 

ไมรายงาน 
 
 
 
 

ไดผลบางแตไมสมบูรณ 
ลดความเสีย่งลงได 15% 

 

1.2หลักสูตร
บางสวนยงัไม
เปนไปตามกรอบ
มาตรฐานของ 
สกอ.เนือ่งจาก
อาจารยประจาํ
หลักสูตรบางทาน
ไมมีผลงานวิจัย 

 
 
 
 

 

1.2.1 ออก
มาตรการให
อาจารยที่ขอ
ผลงานทางวชิาการ
ตองมีผลงานวิจัย
ในชั้นเรียนและ
วิจัยที่เก่ียวของกับ
ศาสตรที่สอน
ภายในรอบ
ระยะเวลา ๕ป 
1.2.2 - การ
วางแผนกําลังคน
ใหสอดคลองกับ
หลักสูตร 
-กําหนดใหอาจารย
ที่ลาศึกษาตอตอง
ศึกษาใหตรงกับ
หลักสูตรที่
รับผิดชอบ 

คณะกรรมการจัดทํา
แผนกลยุทธ ดาน

การเรยีนการสอน/
คณะกรรมการ

จัดทําแผนกลยุทธ
ดานการวิจัยและ
พฒันา/กบศ./

คณะ/สถาบันวิจยั 
ก.ย.57 

 
กบศ./คณะ 

ก.ย.57 
คณะกรรมการจัดทํา
แผนและติดตามผล 

แผนพัฒนา
บุคลากร/ 

กผ./กจ./กบศ./
คณะ 

ก.ย.57 
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แบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน 

มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 

ประจําปงบประมาณ 2557 (รอบ 6 เดอืน) 

ประเภทความเส่ียง : ดานการปฏิบัติงาน 
โครงการ/กิจกรรม : การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 
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.เพือ่ใหการจดัการเรียน
การสอนของมหาวิทยาลัยมี
การกําหนดความเปนเลิศ
ทางดานใดดานหนึ่ง 

 
 
 
 
 
 
๒.๑ การจดัการเรียน
การสอนของ
มหาวิทยาลยั ยังไมได
กําหนดความเปนเลิศ
ทางดานใดดานหนึ่ง 

๑.๒.๓ อาจารยบางทาน

ขาดความสนใจเร่ือง

มาตรฐานหลักสูตร   

 

๒.๑.๑ มหาวิทยาลัย

รามคําแหงเปนตลาดวชิา 

มีความหลากหลายจงึมิได

กําหนดความเปนเลิศ  

๑.๒.๓ - กระตุนใหผูสอน
ตระหนักถึงความสําคัญเร่ือง
มาตรฐานหลักสูตร 
- จัดฝกอบรมเร่ืองมาตรฐาน
หลักสูตร 
 
๒.๑.๑ สภามหาวิทยาลัย
รามคําแหง กําหนดความเปน
เลิศของมหาวิทยาลัย 

ไดผลบางแตไมสมบูรณ 
ลดความเสีย่งลงได 15% 
 

 
 
 

ไดผลบางแตไมสมบูรณ 

 

 
 
 
 
 
 

2.1 การจดัการ
เรียนการสอนของ
มหาวิทยาลยั ยัง
ไมไดกําหนดความ
เปนเลิศทางดานใด
ดานหนึ่ง 

1.2.3 กําหนดให
อาจารยผูสอน
ปฏิบัติตาม
มาตรฐานหลักสูตร 
 
 
2.1.1 เรง
ดําเนินการใหมีการ
กําหนดความเปน
เลิศทางดานใดดาน
หนึ่ง 

กจ./กบศ./คณะ
ก.ย.๕๗ 

 
 
 
 

สภามหาวิทยาลัย/ 
คณะกรรมการจัดทํา
แผนกลยุทธ ดาน
การเรยีนการสอน 

ก.ย.๕๗ 
 
 

 
 
 
 
 
 
2.1.1 อยูระหวาง
ดําเนินการประชุมวา
มหาวิทยาลยัจะ
กําหนดความเปนเลิศ
ทางดานใด ตามมติ 
ก.บ.ม.ร.วาระที่4.14 
คร้ังที่ 9/2557 ลว.
12 มี.ค.57 
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มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 

ประจําปงบประมาณ 2557 (รอบ 6 เดอืน) 

ประเภทความเส่ียง : ดานการปฏิบัติงาน 
โครงการ/กิจกรรม : การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 
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.เพื่อใหเกิดความพรอม
ทางดานทรัพยากร มี
คุณภาพเพียงพอและ
เหมาะสมคุมคากับการ
ดําเนินงาน 

๓.๑ ความไมพรอม
ทางดานทรัพยากรบุคคล 
 
 
 
3.2 ทรัพยากรดาน
สถานที่เรียนยงัไม
เหมาะสมและไมคุมคา
กับการดําเนินงาน 

3.1.1 การวางแผนดาน

ทรัพยากรบุคคล ยังไมมี

ประสิทธิภาพเทาที่ควร 

 

3.2.1 ยังไมมีการสํารวจ

การใชสถานที่เรียนที่เปน

ปจจุบนั 

3.1.1 วิเคราะหกําลังคนให
เหมาะสมกับกลยุทธของ
องคกร 
 
 
3.2.1 สาํรวจการใชสถานที่
เรียนใหเปนปจจุบนั 

ไดผลบางแตไมสมบูรณ 
ลดความเสีย่งลงได 15% 

 
 

 
 

ไดผลบางแตไมสมบูรณ 
ลดความเสีย่งลงได 10% 

 

๓.๑ ความไมพรอม
ทางดานทรัพยากร
บคุคล 

 
 

3.2 ทรัพยากร
ดานสถานที่เรียน
ยังไมเหมาะสมและ
ไมคุมคากับการ
ดําเนินงาน 
 
 
 

3.1.1 เรง
ดําเนินการ
วิเคราะหกําลังคน
ใหเหมาะสมกับกล
ยุทธขององคกร 
3.2.1 เรงสาํรวจ
และปรับปรุงการ
ใชสถานทีเ่รียนให
เหมาะสมกับ
ปริมาณนักศึกษา
ในปจจุบนั 

ก.ผ./กจ. 
ก.ย.๕๗ 

 
 
 

สวป./คณะ/ 
กองอาคารสถานที ่

ก.ย.๕๗ 

 

 

 

 

 

มีการปฏิบัตติามมาตรการควบคุมจริงและไดผลตามท่ีคาดหมาย × มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมจริงแตไมไดผลตามท่ีคาดหมาย 

 ?  มีการปฏิบัตติามมาตรการควบคุมจริงไดผลบางแตไมสมบูรณ O ยังไมไดปฏิบัติตามมาตรการการควบคุม 
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แบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน 

มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 

ประจําปงบประมาณ 2557 (รอบ 6 เดอืน) 

ประเภทความเส่ียง : ดานการปฏิบัติงาน 
โครงการ/กิจกรรม : การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 
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) 
4. เพื่อใหขอมูลขาวสาร
หลักสูตรตาง ๆ ไปสู
กลุมเปาหมายอยาง
ครบถวน รวดเร็วและทั่วถึง 
 
 
 
 
5. เพื่อใหไดนักศึกษาที่มี
คุณภาพและจาํนวนที่
เหมาะสม 

4.1 ขอมูลขาวสาร
หลักสูตรตาง ๆ ไปสู
กลุมเปาหมายยังไม
ทั่วถึงและลาชา 
 
 
 
 
5.1 นักศึกษาที่มี
คุณภาพไมพรอม
เทาที่ควรและจาํนวน
นักศึกษาที่ไดยังไม
เหมาะสม 

4.1.1 การประชาสัมพนัธ

เผยแพรขาวสารยังไมเปน

เชงิรุกและขาดความ

ตอเนือ่ง 

 

 

5.1.1 การแขงขัน

ระหวางสถาบันอุดมศึกษา

คอนขางสูง ทาํใหได

นักศึกษาไมพรอม

เทาที่ควรและจาํนวนไม

เหมาะสม 

4.1.1 - วเิคราะหหา
กลุมเปาหมายและ
ประชาสัมพนัธเชิงรุกอยาง
ตอเนือ่ง 
-  ประชาสัมพนัธหลักสูตรสู
สวนภูมิภาคและสูกลุม
พนกังานโรงงานอุตสาหกรรม/
การจัดตลาดนัดหลักสูตร 
5.1.1 -การทําประชาสัมพันธ
เชิงรุก 
- เพิ่มความรู ความเขาใจของ
นกัศึกษาตอกระบวนการเรียน
การสอนผานการปฐมนิเทศ/
ภาพยนตสั้น 

ไดผลบางแตไมสมบูรณ 
ลดความเสีย่งลงได 25 % 

 
 

ไดผลบางแตไมสมบูรณ 
 
 
 

ไดผลบางแตไมสมบูรณ 

 

4.1 ขอมูลขาวสาร
หลักสูตรตาง ๆ 
ไปสูกลุมเปาหมาย
ยังไมทั่วถึงและ
ลาชา 
 
 
 
5.1 นักศึกษาที่มี
คุณภาพไมพรอม
เทาที่ควรและ
จํานวนนักศึกษาที่
ไดยังไมเหมาะสม 

 

4.1.1 - เรง
ดําเนินการ
วเิคราะหหา
กลุมเปาหมายและ
ประชาสัมพนัธเชิง
รุกอยางตอเนื่อง 
-เรงประชาสัมพันธ 
สวนภูมิภาคและ
กลุมโรงงาน
อุตสาหกรรม/              
การจัดตลาดนัด
หลักสูตร 
5.1.1 ดําเนินการ
สรางความเขาใจให
นกัศึกษาในเร่ือง
กระบวนการเรียน
การสอนผานการ
ปฐมนิเทศอยาง
ตอเนือ่ง 

งานประชาสัมพนัธ 
สวป./คณะ/บว. 

ก.ย.57 
 

สวป./กบศ. 
ก.ย.57 

งานประชาสัมพนัธ 
สวป./คณะ/บว. 

ก.ย.57 
 

คณะ/
ประชาสัมพนัธ/

สวป. 
ก.ย.57 

 
 

การประชมุ
คณะกรรมการ
ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอนและการ
เทียบโอนหนวยกิต 
คร้ังที่ 1/2557 เมื่อ
วันที่ 24  มีนาคม  
2557 กําหนดเพิ่ม
นกัศึกษา
กลุมเปาหมายป 57 
คือพนักงานโรงงาน
อุตสาหกรรม 

มร.คส.7 ปรับปรุง 
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แบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน 

มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 

ประจําปงบประมาณ 2557 (รอบ 6 เดอืน) 

ประเภทความเส่ียง : ดานการปฏิบัติงาน 
โครงการ/กิจกรรม : การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 
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) 
6. เพื่อใหทราบผลสัมฤทธิ์
ของหลักสูตร ปญหา 
อุปสรรค เพือ่ใหการจดัการ
หลักสูตรมีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน 

6.1 ไมทราบผลสัมฤทธิ์
ของหลักสูตร ปญหา 
อุปสรรค เพือ่การจดัการ
หลักสูตรที่มี
ประสิทธิภาพ 

6.1.1 การติดตามและ

ประเมนิผลสัมฤทธิ์ของ

ผูใชบัณฑิตยังไม

ครอบคลุมทุกสาขาวชิา 

6.1.2 การติดตามและ

ประเมินผลหลักสูตรยังไม

เพียงพอ 

6.1.3 ขอมูลที่ไดไม

สอดคลองทําใหไม

สามารถนาํไปปรับปรุง

พัฒนาหลักสูตรใหมี

คุณภาพยิ่งข้ึน 

6.1.1 ติดตามและประเมินผล
สัมฤทธิ์ 
 
 
 
6.1.2 ติดตามและประเมิน
หลักสูตรอยางสม่ําเสมอ 
 
 
6.1.3 ปรับปรุงแบบประเมิน
ใหเหมาะสมสอดคลองกับ
สภาพปจจุบนั 

ไดผลบางแตไมสมบูรณ 
ลดความเสีย่งลงได 25 % 

 
 
 

ไมไดผลตามท่ีคาดหมาย 
 
 
 
 

ไมรายงาน 

6.1 ไมทราบ
ผลสัมฤทธิ์ของ
หลักสูตร ปญหา 
อุปสรรค เพื่อการ
จัดการหลักสูตรที่มี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 

6.1.1 เรงติดตาม
และประเมินผล
สัมฤทธิ์ 
 
 
6.1.2 เรงติดตาม
และประเมิน
หลักสูตรอยาง
สม่ําเสมอ 
6.1.3ปรับปรุง
แบบประเมนิใหทัน
กับสถานการณเพื่อ
ตอบโจทยความ
ตองการของผูใช
แรงงาน 

คณะกรรมการจัดทํา
แผนกลยุทธ ดาน

การเรยีนการสอน/
กองแผนงาน/คณะ 

ก.ย.57 
 

คณะ 
ก.ย.57 

 
 

คณะ 
ก.ย.57 

 

 

 
มีการปฏิบัตติามมาตรการควบคุมจริงและไดผลตามท่ีคาดหมาย × มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมจริงแตไมไดผลตามท่ีคาดหมาย 

 ?  มีการปฏิบัตติามมาตรการควบคุมจริงไดผลบางแตไมสมบูรณ O ยังไมไดปฏิบัติตามมาตรการการควบคุม 

 

มร.คส.7 ปรับปรุง 


