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ยุทธศาสตร์/ด้าน

ความเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู่

เสี่ยงระดับปฏิบัติการ (Operation risks)
๑. ด้านชื่อเสียง
๑. วิทยาลัยยังเป็น
(Reputation
ที่รู้จักกับชุมชน
risk)
สังคม และ
ประชาชนภายนอก
น้อย

๒. ด้านวิชาการ ๑. ทุกคณะวิชาไม่
(Academic risks) เป็นที่นิยมและไม่
ถูกเลือกเป็น ๓
อันดับแรกของ
นักเรียนที่สอบเข้า
มหาวิทยาลัย

แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
การวิเคราะห์ความเสี่ยง
ปัจจัยความเสี่ยง
การจัดการความเสี่ยง
โอกาส ผลกระทบ ระดับ
๕

๔

๔

๕

สูง
มาก

สูง
มาก

ตัวชี้วัดของการจัดการ
ความเสี่ยง

๑. ยังขาดการประชาสัมพันธ์สว่ น
งานและผลงานของส่วนงานใน
เชิงรุก
๒. บุคลากรของวิทยาลัยยังไม่
เป็นที่ยอมรับของสังคม/ชุมชน
ภายนอก เนื่องจากเป็นวิทยาลัย
ที่จัดตั้งใหม่
๓. ขาดความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอก

๑.ปรับปรุงการประชาสัมพันธ์ทาง ๑.จำนวนช่องทาง
ช่องทางต่าง ๆ
ประชาสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ้น

๑. วิทยาลัยมีหลักสูตรแต่ยังไม่
เป็นที่รู้จัก
๒. ผู้ปกครอง/นักเรียน ยังขาด
ความเข้าใจในรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนแบบใหม่

๑. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรใน
หลายรูปแบบ
๒. สร้างความเข้าใจการจัดการ
เรียนการสอน/หลักสูตรรูปแบบ
ใหม่ให้แก่ผู้ปกครองและนักเรียน

กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ
กันยายน ๒๕๖๓/
ฝ่ายวิชาการ

๒. สร้างความร่วมมือกับเครือข่าย ๒. จำนวนโครงการความ
ภายนอกเพื่อแก้ไขปัญหาสังคม
ร่วมมือไม่น้อยกว่า ๑
โครงการ
๓. จัดทำความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอก

๓. จำนวนหน่วยงาน
ภายนอกที่ทำความร่วมมือ
กับวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า ๒
หน่วยงาน
๑. จำนวนนิสิตเป็นไปตาม
แผนการรับนิสิต

กันยายน ๒๕๖๓/
ฝ่ายวิชาการ

ยุทธศาสตร์/ด้าน

๔. ด้านการ
ดำเนินงาน
(Operation
risks)

ความเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู่
๒. การจัดการเรียน
การสอนวิชาบูรณา
การบางรายวิชายัง
ไม่ทันสมัย
๓. จำนวนผู้เรียน
Non Degree ยัง
ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้

การวิเคราะห์ความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยง

๔

๔

สูง

๑. รายวิชาบูรณาการยังไม่
ตอบสนองความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย

๔

๔

สูง

๑. ยังขาดการประชาสัมพันธ์
เนื้อหาหลักสูตรในเชิงรุก

๔. เกิด
กระบวนการ
ทำงานทีไ่ ม่มี
ประสิทธิภาพ

๔

๔

สูง

๕. วิทยาลัยยังไม่มี
แผนที่กำกับ
ทิศทางและ
แผนการ
ดำเนินงานที่ชัดเจน

๔

๔

สูง

การจัดการความเสี่ยง
๑. ติดตามและทบทวนเนื้อหา
รายวิชาเพื่อปรับปรุงรายวิชา

๑.ปรับปรุงการประชาสัมพันธ์ทาง
ช่องทางต่าง ๆ
๒. สร้างความร่วมมือกับเครือข่าย
ภายนอก
๓. ขอรับทุนสนับสนุน
เนื่องจากเป็นวิทยาลัยตั้งใหม่ ทำ ๑. พัฒนากระบวนการดำเนินงาน
ให้ยังไม่มีแผนทีส่ อดคล้องกับ
ในระบบต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ
เป้าหมายและภารกิจของส่วน
และประสิทธิผลพร้อมใช้งานได้ใน
งานได้อย่างชัดเจน รวมทัง้ ระบบ ทุกภารกิจ
การดำเนินงานและบุคลากรของ ๒. ขอรับการจัดสรรอัตรากำลัง
วิทยาลัย ยังต้องพัฒนาและวาง จากมหาวิทยาลัยเพิ่ม
ระบบเพื่อการดำเนินงานตั้งแต่ ๓. เร่งดำเนินการจัดทำแผนที่
แรกเริ่ม
สอดคล้องกับเป้าหมายและ
ภารกิจของส่วนงาน

ตัวชี้วัดของการจัดการ
ความเสี่ยง
๑.จำนวนรายวิชาที่
ปรับปรุง

กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ
กันยายน ๒๕๖๓/
ฝ่ายวิชาการ

๑.จำนวนผู้เรียน Non
Degree เพิ่มสูงขึ้น

กันยายน ๒๕๖๓/
ฝ่ายวิชาการ

๑. มีระบบสารสนเทศเพื่อ
กันยายน ๒๕๖๓/
รองรับการดำเนินงาน ๑
ฝ่ายวิชาการ/
ระบบ (ระบบสารสนเทศ
สำนักงานเลขานุการ
ธนาคารหน่วยกิต)
๒. ได้รับอัตราบรรจุ
พนักงานมหาวิทยาลัย
๓. มีแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการประจำปีที่
สอดคล้องกับเป้าหมายและ
ภารกิจของวิทยาลัย

ชื่อผู้จัดทำ...........................................................................
(
)
ตำแหน่ง คณบดี/ผู้อำนวยการ ........................................................
วันที่............../...................../...............

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
ความเสี่ยงระดับมก.
๑. การแสดง
ความคิดเห็นใน
เชิงวิชาการของ
มหาวิทยาลัยต่อ
การแก้ไขปัญหา
ชุมชน สังคม
ประเทศยังมีน้อย

๒.ความผูกพัน
ระหว่างมก.
กับชุมชน
สังคมน้อยลง

3 * 3 = ปานกลาง

2 * 3 = ปานกลาง

ความเสี่ยงระดับส่วนงาน

ระดับยุทธศาสตร์
๓.ลำดับ QS
Ranking ทั้งระดับ
มก.และราย
สาขาไม่อยู่ใน
เป้าหมายที่
กำหนด
3 * 3 = ปานกลาง

๔.การบริหาร
งานวิจัยและ
นวัตกรรมในเชิง
พาณิชย์ไม่มี
ประสิทธิภาพ

3 * 3 = ปานกลาง

ระดับปฏิบัติการ
๕. บุคลากรและ
นิสิตมีความสุข
ในรั้วมก.ลดลง
(มิติความผาสุก
๘ ด้าน)

ด้านชื่อเสียง :
๖.เกิด
ภาพลักษณ์ใน
เชิงลบกับ
มหาวิทยาลัย

3 * 4 = ปานกลาง

4 * 4 = สูง

ด้านชื่อเสียง : วิทยาลัยยัง
เป็นที่รู้จักกับชุมชน สังคม
และประชาชนภายนอกน้อย

หมายเหตุ : การประเมินระดับความเสีย่ ง โอกาส * ผลกระทบ ใช้เกณฑ์ตามการประเมินของมหาวิทยาลัย

ด้านวิชาการ : ๗.
ทุกคณะวิชาไม่
เป็นที่นิยมและไม่
ถูกเลือกเป็น ๓
อันดับแรกของนร.
ที่สอบเข้ามก.

ด้านการเงิน : ๘.
สำนักงานตรวจ
เงินแผ่นดินไม่
แสดงความ
คิดเห็นต่องบ
การเงิน

ด้านการ
ดำเนินงาน :
๙.เกิดกระบวน
การทำงานที่ไม่
มีประสิทธิภาพ

ด้านปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์:
๑๐.เกิดการ
ทุจริตในการ
ดำเนินงาน

4 * 4 = สูง

3 * 4 = ปานกลาง

4 * 4 = สูง

2 * 2 = น้อย

ด้านวิชาการ : การจัดการ
เรียนการสอนวิชาบูรณาการ
บางรายวิชายังไม่ทันสมัย

ด้านการดำเนินงาน :
เกิดกระบวนการทำงาน
ที่ไม่มีประสิทธิภาพ

ด้านวิชาการ : จำนวนผู้เรียน
Non Degree ยังไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายทีต่ ั้งไว้

ด้านการดำเนินงาน : วิทยาลัย
ยังไม่มีแผนที่กำกับทิศทางและ
แผนการดำเนินงานที่ชัดเจน

