วิธีการบันทึกข้อมูล Shopping list of Risk
1. ไปที่ http://cca.kmitl.ac.th

รูปที่ 1
2. จากรูปที่ 1 เข้าสู่แบบฟอร์มการบันทึกข้อมูลโดย คณะ / วิทยาลัย / วิทยาเขต คลิกตามลูกศรสีส้ม สานักงานต่าง ๆ คลิกตามลูกศรสีเขียว สามารถดูตัวอย่าง Shopping list
of Risk ที่มีอยู่แล้วโดยคลิกตามตัวอักษรสีม่วง

รูปที่ 2
3. จากรูปที่ 2 ให้คลิกเลือกส่วนงานของท่านตามตัวอักษรสีฟ้า ถ้าไม่พบส่วนงานของท่านให้คลิกเลื่อนหาตามลูกศรีสีเขียว

รูปที่ 3

4. การกรอกข้อมูล จากรูปที่ 3
ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง
พันธกิจ
ความเสี่ยง (ด้าน)
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง
เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยง
รายละเอียด/แนวทางจัดการ
ความเสี่ยง

ให้ใส่เหตุการณ์เสี่ยงที่ส่วนงานของท่านเห็นสมควรว่า ควรบรรจุไว้ใน Shopping list of Risk ของสถาบัน
ให้เลือกพันธกิจที่สอดคล้องกับชื่อเหตุการณ์เสี่ยงของท่าน โดยคลิกที่ลูกศรในวงกลมสีแดง
ให้เลือกด้านของความเสี่ยงที่สอดคล้องกับชื่อเหตุการณ์เสี่ยงของท่าน โดยคลิกที่ลูกศรในวงกลมสีฟ้า
ให้ใส่ชื่อแผนการบริหารความเสี่ยงที่จะมาบริหารเพื่อลดเหตุการณ์เสี่ยงที่เกิดขึ้น
แผนการบริหารความเสี่ยงนี้มีจุดประสงค์เพื่ออะไร
ให้ใส่สาเหตุของเหตุณ์การเสี่ยงที่เกิดขึ้น
ให้ใส่แนวทางในการจัดการสาเหตุของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น

5. ข้อมูลจะบันทึกอัตโนมัติ ไม่ต้องกดบันทึก เพียงแต่ต้องทาการต่ออินเตอร์เน็ตระหว่างบันทึกข้อมูล
6. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กรุณาโทรแจ้งที่ อรรถพล คาเสนาะ เบอร์โทร 2124 ขอบคุณครับ
ข้อควรระวัง การกรอกข้อมูลต้องมั่นใจว่าได้ต่ออินเตอร์เน็ตเอาไว้ตลอดเวลา

Shopping list of risk
ตัวอย่างประเด็นความเสี่ยงตามพันธกิจ 4 ด้านของสถาบันฯ

การเรียนการสอน
ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง

ความเสี่ยง
(ด้าน)
ด้านกลยุทธ์

ชื่อแผนบริหารความ
เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง
เสี่ยง
(วัตถุประสงค์)
แผนเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อให้รับนักศึกษาได้ตรงตาม
ในการรับนักศึกษา
เป้าหมายในแผนการรับนักศึกษา

นักศึกษาที่ได้ไม่มี
คุณภาพเท่าที่ควร

ด้านกลยุทธ์

แผนปรับปรุง
กระบวนการคัดเลือก
นักศึกษา

เพื่อให้ได้นักศึกษาที่มีคุณภาพ

การเรียนการสอนขาด
ประสิทธิภาพ

ด้านกลยุทธ์

แผนปรับปรุง
กระบวนการปรับปรุง
การเรียนการสอน

เพื่อให้การจัดการการเรียนการ
สอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

สภาพแวดล้อมที่ไม่
เหมาะสมกับการเรียน
การสอน และการ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิต

ด้าน
สิ่งแวดล้อม

แผนปรับปรุง
เพื่อปรับปรุงกายภาพให้เหมาะสม
สภาพแวดล้อมให้
กับสภาพการเรียนการสอนและ
เหมาะสมต่อการเรียน เสริมสร้างคุณภาพชีวิต
การสอน

รับนักศึกษาได้ไม่ตรง
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)

รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง

 การประชาสัมพันธ์ที่ไม่มีประสิทธิภาพ
 วันรับสมัครนักศึกษาไม่เหมาะสมหรือตรงกับ
สถาบันการศึกษาคู่แข่ง
 นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ เนื่องจาก
นักศึกษาได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษา
ที่มีชื่อเสียงมากกว่า
 เกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาไม่ชัดเจนและไม่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน เช่น รูปแบบการสอบสัมภาษณ์
 ข้อสอบคัดเลือกไม่เหมาะสม ไม่สามารถคัดเลือก
นักศึกษาที่มีคุณภาพได้
 กลุ่มเป้าหมายมีตัวเลือกสถานศึกษาหลากหลาย
 อุปกรณ์ เครื่องมือที่เอื้ออานวยด้านการเรียนการ
สอนในห้องปฏิบัติการมีไม่เพียงพอ
 อาจารย์ขาดแคลนเนื่องจากการเกษียณอายุ
 อาจารย์ใหม่ขาดประสบการณ์ในการสอน
 อาจารย์มีภารกิจมากจนกระทบกับการเรียนการสอน
 อาจารย์รับงานจากหน่วยงานภายนอกจนกระทบกับ
การเรียนการสอน
 สภาพแวดล้อมเสื่องต่อการเกิดมลภาวะ
 นักศึกษาและบุคลากรไม่ให้ความร่วมมือในการรักษา
แวดล้อม
 ชุมชนโดยรอบไม่ให้ความร่วมมือในการเสริมสร้าง
สภาพแวดล้อม

 เพิ่มการประชาสัมพันธ์หลักสูตร คณะ/
วิทยาลัย
 ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตรงความต้องการ
ของผู้เรียน
 ปรับปรุงกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน
 ปรับปรุงข้อสอบคัดเลือกให้มีความเหมาะสม
 สารวจความต้องการและจัดหาอุปกรณ์
เครื่องมือที่เอื้ออานวยด้านการเรียนการสอนให้
เพียงพอต่อความต้องการ
 วางแผนอัตรากาลังบุคลากรเพื่อเตรียมบุคลากร
ที่จะมาทดแทนอาจารย์ที่เกษียณอายุ
 ปรับปรุงภาระงานของอาจารย์ไม่ให้ส่งผล
กระทบต่อการเรียนการสอน
 วางแผนและปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อ
การเรียนการสอน
 สร้างความร่วมมือในการรักษาสภาพแวดล้อม
กับนักศึกษา บุคลากร และชุมชนโดยรอบ

ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง
ศักยภาพของบัณฑิต
ด้านภาษาอังกฤษไม่
พร้อมแข่งขันกับชาติ
อื่นๆ ในอาเซียน
เกิดการกระทาผิดหรือ
ละเลยต่อการ
ปฏิบัติงานตาม
จรรยาบรรณในวิชาชีพ
เช่นการสอน/การ
ควบคุมวิทยานิพนธ์/
การวัดประเมินผลการ
เรียนของนักศึกษา/การ
บริหารจัดการหลักสูตร
ฯลฯ

ความเสี่ยง
(ด้าน)
ด้านกลยุทธ์

ชื่อแผนบริหารความ
เสี่ยง
แผนพัฒนาศักยภาพ
ด้านภาษาอังกฤษแก่
นักศึกษา

เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง
(วัตถุประสงค์)
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะ
ภาษาอังกฤษรองรับตลาดแรงงาน
AEC

ด้าน
นโยบาย/
กฎหมาย/
ระเบียบ/
ข้อบังคับ

แผนป้องกันการ
กระทาผิดหรือละเลย
ต่อการปฏิบัติงานตาม
จรรยาบรรณใน
วิชาชีพ

เพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดจาก
ที่บุคลากรกระทาผิดหรือละเลยต่อ
การไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ

ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)
 กระบวนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษยังขาด
ประสิทธิภาพ
 ขาดนโยบายการสนับสนุนการศึกษาภาษาอังกฤษที่
เป็นรูปธรรม





บุคลากรขาดความรู้ในจรรยาบรรณวิชาชีพ
ขาดการอบรมให้ความรู้
ไม่มีระบบตรวจสอบ สอบทานที่ดีพอ
บุคลากรละเลยต่อการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ

รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง
 ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ

 อบรมให้ความรู้ในเรื่องของจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ
 เพิ่มมาตรการตรวจสอบ สอบทานที่มี
ประสิทธิภาพ

การวิจัย
ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง

ความเสี่ยง
(ด้าน)
ด้านกลยุทธ์

จานวนทุนวิจัยจาก
หน่วยงานภายนอกลด
น้อยลง
งานวิจัยยังไม่ตอบสนอง ด้านกลยุทธ์
ความต้องการของสังคม
และไม่สามารถนาไปใช้
ประโยชน์อย่างเต็มที

ชื่อแผนบริหารความ
เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง
เสี่ยง
(วัตถุประสงค์)
แผนจัดหาแหล่งลงทุน เพื่อให้ได้ทุนวิจัยจากหน่วยงาน
สาหรับนักวิจัย
ภายนอก สามารถเข้าถึงแหล่งทุน
วิจัยได้อย่างเพียงพอ
แผนกลั่นกรองและ
เพื่อให้การทาวิจัยนาไปใช้
ส่งเสริมงานวิจัยที่
ประโยชน์ต่อสังคมจริง
สอดคล้องกับต้องการ
ของสังคม

จานวนผลงานวิจัยที่
ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ใน
วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติมีน้อย

ด้านกลยุทธ์

แผนส่งเสริมการ
ตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยใน
วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ

บุคลากรสายวิชาการที่
มีตาแหน่งทางวิชาการมี
จานวนลดลง

ด้านกลยุทธ์

แผนส่งเสริมบุคลากร เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้
สายวิชาการในการขอ คณาจารย์ทั้งรุ่นใหม่และรุ่นเก่าที่
ตาแหน่งทางวิชาการ ยังไม่มีตาแหน่งทางวิชาการ เร่งทา
ผลงานเพื่อขอตาแหน่งทางวิชาการ
ภายในระยะเวลาที่ระเบียบของ
สถาบันกาหนด

เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของ
อาจารย์และนักวิจัยในระดับ
นานาชาติ

ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)

รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง

 ผู้ให้ทุนวิจัยขาดความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพของ
การนาทุนไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 นักวิจัยไม่ทราบแหล่งทุน
 ขาดการสารวจความต้องการของสังคม
 ขาดการสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อนาไปใช้ประโยชน์
 ขาดงบประมาณในการนางานวิจัยไปใช้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม

มีหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการงานวิจัยที่เป็น
ระบบและชัดเจน
มีหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการงานวิจัยที่เป็น
ระบบและชัดเจน

มีหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการงานวิจัยที่เป็น
 ผลงานวิจัยที่นาเสนอยังไม่ได้มาตฐานเพียงพอ
ระบบและชัดเจน
สาหรับการตึพิมพ์เผยแพร่
 คณาจารย์ขาดประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัยเพื่อ
การตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ
 ไม่มีการถ่ายทอดองค์ความรู้จาก อาจารย์รุ่นเก่า สู่
อาจารย์รุ่นใหม่ ในเรื่องการตีพิมพ์ในระดับ
นานาชาติ
 ขาดความร่วมมือที่เข้มแข็งในการทาวิจัยร่วมกันใน
ระดับนานาชาติกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
 คณาจารย์รุ่นใหม่ขาดความรู้ในการขอตาแหน่งทาง  ทาสัญญากับอาจารย์ใหม่ที่จะต้องขอตาแหน่ง
วิชาการ
ทางวิชาการในระยะเวลาที่กาหนด
 ขาดอาจารย์รุ่นพี่ที่จะมาคอยให้คาแนะนาในการขอ  มีระบบสนับสนุนให้แก่คณาจารย์ในการขอ
ตาแหน่งทางวิชาการ
ผลงานวิจัย
 ขาดระบบสนับสนุนที่ดีพอ

การบริการวิชาการ
ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง
หลักสูตรการฝึกอบรม/
สัมมนา ไม่ได้มาตรฐาน
ไม่ทันสมัย ไม่สามารถ
ตอบสนองความ
ต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายและไม่
สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์

ทรัพยากร (คน/เงิน/
เครื่องมือ/อุปกรณ์และ
สถานที่) ที่ใช้การ
ฝึกอบรม/สัมมนาไม่
เพียงพอไม่เหมาะสม

ความเสี่ยง
(ด้าน)
ด้านกลยุทธ์

ชื่อแผนบริหารความ
เสี่ยง
แผนปรับปรุงหลักสูตร
และปรับกระบวนการ
จัดการฝึกอบรม/
สัมมนา

เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง
(วัตถุประสงค์)
เพื่อให้ได้หลักสูตรการฝึกอบรม/
สัมมนา ที่ได้มาตรฐาน ทันสมัย
สามารถตอบสนองความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมายและสามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์

ด้านกลยุทธ์

แผนปรับปรุงหลักสูตร
และปรับกระบวนการ
จัดการฝึกอบรม/
สัมมนา

เพื่อให้ได้ทรัพยากร (คน/เงิน/
เครื่องมือ/อุปกรณ์และสถานที่) ใน
การฝึกอบรม/สัมมนาอย่าง
เพียงพอ เหมาะสม

ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)

รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง

 ขาดข้อมูลความต้องการที่แท้จริงของกลุ่มเป้าหมาย มีหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการงานการ
บริการวิชาการ
 ผู้บริหารไม่ให้ความสาคัญกับการพัฒนาหลักสูตร
การฝึกอบรม/สัมมนา
 ไม่มีผู้รับผิดชอบพัฒนาการฝึกอบรม/สัมมนา
 ผู้รับผิดชอบหลักสูตรขาดความรู้ความเข้าใจในการ
จัดทาหลักสูตร
 ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่ใส่ใจในการพัฒนาหลักสูตร
ให้ทันสมัย
 ขาดผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะและประสบการณ์ในการ
วิเคราะห์และจัดทาหลักสูตร
 ไม่นาข้อมูลจากการสารวจมาวิเคราะห์และประเมิน
ความต้องการของการฝึกอบรม
 ขาดเป้าหมายและแผนในการจัดทาหลักสูตรที่
ชัดเจน
 ขาดการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทา
หลักสูตร
 วิทยากรที่เชี่ยวชาญเนื้อหาหลักสูตรโดยเฉพาะมี
จานวนไม่เพียงพอกับความต้องการ
 ไม่มีฐานข้อมูลวิทยากรที่เชี่ยวชาญแต่ละด้าน
 อัตรากาลังในหน่วยงานมีน้อยและปฏิบัติงานหลาย
หน้าที่
 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่เตรียมความพร้อมจัดหา
เครื่องมือเครื่องใช้ให้พร้อมก่อนการฝึกอบรม/
สัมมนา

มีหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการงานการ
บริการวิชาการ

ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง

ความเสี่ยง
(ด้าน)

ผู้ใช้บริการไม่เกิดความ ด้านกลยุทธ์
เชื่อมั่นในการบริการ
วิชาการ การ
ประชาสัมพันธ์ไม่ถึง
กลุ่มเป้าหมาย
การบริการยังไม่ได้
ด้านการ
มาตรฐาน ไม่ตอบสนอง ปฏิบตั ิติงาน
ต่อผู้รับบริการ

ชื่อแผนบริหารความ
เสี่ยง

เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง
(วัตถุประสงค์)

แผนปรับปรุงหลักสูตร ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการรู้จัก
และปรับกระบวนการ และมีความสนใจในการใช้บริการ
จัดการฝึกอบรม/
วิชาการ
สัมมนา
แผนปรับปรุงหลักสูตร เพื่อพัฒนาการบริการของสาย
และปรับกระบวนการ สนับสนุน/สายวิชาการ ให้มี
จัดการฝึกอบรม/
คุณภาพระดับสากล
สัมมนา

ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)

รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง

 อัตราค่าตอบแทนวิทยากรต่า
 ขาดข้อมูลทรัพยากร (คน/เงิน/ครุภัณฑ์/สถานที่) ที่
ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
 ขาดการวางแผนในการจัดหาทรัพยากรที่เพียงพอ
และเหมาะสม
 ขาดการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
ภายในมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 ขาดการจัดทารายละเอียดของพัสดุที่จาเป็นใน
หลักสูตรที่จัดอบรม
 ขาดการบารุงรักษาและการทดแทนของครุภัณฑ์
 ขาดการบารุงรักษาอาคารสถานที่
 ชื่อเสียง รวมทั้งวิทยากรและนักวิจัยยังไม่เป็นที่รู้จัก มีหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการงานการ
บริการวิชาการ
 การโฆษณาประชาสัมพันธ์ยังไม่ดีพอ

ผู้ให้บริการบางคนยังขาดทัศนคติที่ดีต่อการบริการ

มีหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการงานการ
บริการวิชาการ

การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง
ไม่มีการเสริมสร้าง
เอกลักษณ์วัฒนธรรม
โดยใช้ภูมิปัญญาและ
ศิลปวัฒนธรรมที่เน้น
ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
และไม่มีการบูรณาการ
การเรียนการสอนและ
กิจกรรมให้แก่นักศึกษา
บุคลากรของสถาบัน
และชุมชนโดยรอบ
สถาบัน

ความเสี่ยง
(ด้าน)
ด้าน
ภาพลักษณ์
และชื่อเสียง

ชื่อแผนบริหารความ
เสี่ยง
แผนส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมที่เน้น
ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง
(วัตถุประสงค์)
เพื่อสร้างเสริมเอกลักษณ์ และ
วัฒนธรรมโดยใช้ภูมิปัญญาและ
ศิลปะวัฒนธรรมที่เน้นด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รวมทั้งบูรณาการกับการเรียนการ
สอนและกิจกรรมนักศึกษาให้แก่
นักศึกษา บุคลากรของสถาบัน
และชุมชนโดยรอบสถาบัน

ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)

รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง

 ผู้บริหารไม่ให้ความสาคัญในการสนับสนุนด้านการ มีหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบโดยตรง
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
 บุคลากรขาดความรู้ ความชานาญ ในด้านการทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม
 นักศึกษาและบุคลากรไม่มีความรู้และไม่เห็น
ความสาคัญ
 ชุมชนไม่มีส่วนร่วม
 ขาดงบประมาณ/งบประมาณไม่เพียงพอ

อื่นๆ
ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง

ความเสี่ยง
(ด้าน)
ด้านการ
ปฏิบัติงาน

ชื่อแผนบริหารความ
เสี่ยง
แผนจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง
(วัตถุประสงค์)
เพื่อให้มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
สาหรับใช้ในการปฏิบัติงานและ
การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ด้านการ
ปฏิบัติงาน

แผนปรับปรุง
กระบวนการทางาน

เพื่อเพิ่มพูนและส่งเสริมทักษะการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร

บุคลากรขาดความ
ด้าน
กระตือรือร้น ขาดความ การปฏฺบัติ
งาน

แผนปรับปรุง
กระบวนการทางาน

เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

 คอมพิวเตอร์
สาหรับใช้ในเพื่อ
การปฏิบัติงาน
หรือเพื่อการเรียน
การสอนเสียหาย
ไม่สามารถใช้งาน
ได้
 ขาดแคลนมีไม่
เพียงพอ
 เก่าล้าสมัย
ประสิทธิภาพไม่
เพียงพอต่อการใช้
งานในปัจจุบัน
การปฏิบัติงานติดขัด มี
ปัญหา ไม่สามารถ
ดาเนินการได้จนแล้ว
เสร็จ หรือดาเนินการ
แล้วเสร็จล่าช้ากว่าที่
กาหนด

ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)
 ขาดกระบวนการจัดหาที่เป็นระบบ
 เจ้าหน้าที่ดูแลบารุงรักษามีไม่เพียงพอ

 การสนับสนุนด้านงบประมาณและทรัพยากรไม่
เพียงพอต่อการปฏิบัติงานให้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
 บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่
ได้รับมอบหมาย
 จานวนบุคลากรไม่สอดคล้องกับภาระงาน
 ระยะเวลาการดาเนินการไม่สอดคล้องกับภาระงาน
 บุคลากรที่มีประสบการณ์สูงเกษียณอายุ และการ
ขาดการวางแผนด้านบุคลากรที่จะมารับถ่ายทอด
องค์ความรู้จากผู้มีประสบการณ์
 ขาดความร่วมมือในการเข้าร่วมของกลุ่มเป้าหมาย
 บุคลากรไม่เห็นประโยชน์ของการฝึกอบรมหรือเข้า
ร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง

รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง
จัดหาโดยวิธีการเช่าใช้ร่วมกับทางสถาบัน โดย
ประสานงานไปยังสานักบริการคอมพิวเตอร์เพื่อแจ้ง
ความประสงค์จะจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ด้วย
วิธีการเช่าใช้

ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง
ร่วมมือในการพัฒนา
ศักยภาพในการทางาน
บุคลากรและนักศึกษา
ไม่ทราบหรือไม่เข้าใจใน
นโยบาย/กฎระเบียบ/
ข้อบังคับ ของสถาบัน
ขาดบุคลากรที่มีความรู้
ความเชียญชาญเฉพาะ
ด้าน

บุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถอยู่ในช่วง
ที่จะเกษียณอายุ
ราชการมีจานวนมาก

ความเสี่ยง
(ด้าน)
ด้าน
นโยบาย/
กฎหมาย/
ระเบียบ/
ข้อบังคับ
ด้านกลยุทธ์

ชื่อแผนบริหารความ
เสี่ยง

เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง
(วัตถุประสงค์)

แผนประชาสัมพันธ์
เพื่อทาการเผยแพร่กฎระเบียบ
เพื่อสร้างความเข้าใจ ข้อบังคับ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ
ในเรื่องของ นโยบาย/
กฎหมาย/ข้อบังคับ
ของสถาบัน
 เพื่อรองรับ หรือทดแทน การ
ลาออกของเจ้าหน้าที่/อาจารย์
 เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจใน
การทางาน

ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)

 ช่องทางการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ไม่เพียงพอ

 ค่าตอบแทนจากภายนอกสูงกว่า
 ขาดการสร้างแรงจูงใจในการทางาน

 เพื่อเตรียมบุคลากรที่มีความรู้ ไม่มีแผนบริหารกาลังบุคลากร
ความสามารถรองรับ
บุคลากรที่จะเกษียณอายุ
ราชการ
 เพื่อเป็นแนวทางในการรับ
การจัดสรรอัตรากาลังให้
เหมาะสมกับภาระงาน

รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง

