Risk Management 03
ISSUE : 01/10/2559

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่ องเที่ ยว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชัย

แผนบริหารความเสี่ยง
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเทีย่ ว
ประจาปี การศึกษา พ.ศ.2559 (ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2560)
ด้านที่ 1 ด้ านการผลิตบัณฑิต
ลาดับ

ความเสี่ ยง

ปัจจัยเสี่ ยง

1

หลักสูตร(บางหลักสู ตร)ไม่ผา่ นการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

2

นักศึกษาใหม่ (บางหลักสูตร)ไม่เป็ นไป 1. นักศึกษามีทางเลือกในการศึกษาต่อมากขึ้น
ตามแผนครบทุกหลักสู ตร

1. จานวนอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตรไม่
เป็ นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ.กาหนด

ประเมินความเสี่ ยง
โอกาส
3

3

ระดับ
มาตรการ/
ระยะเวลา
ผลกระทบ ความเสี่ ยง
แผนปฏิบัตกิ าร
ดาเนินการ
5
สู งมาก 1.จัดทาแผนสรรหาบุคลากรให้สอดคล้องกับหลักสูตร ปี การศึกษา2559
2.จัดทาแผนบุคลากรสายวิชาการ
3.จัดทาแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสู ตรครบทุกหลักสู ตร

4

สู ง

1.ปรับปรุ งหลักสู ตรให้มีความโดดเด่นเฉพาะทางที่
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
2.ปรับปรุ งกระบวนการรับนักศึกษาใหม่
3.ปรับปรุ งการแนะแนวการศึกษาต่อให้กบั นักเรี ยน
กลุ่มเป้ าหมาย

ปี การศึกษา 2559

ผู้รับผิดชอบ
งานวิชาการและวิจยั
งานบริ หารและวางแผน

งานวิชาการและวิจยั
งานพัฒนานักศึกษา
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ด้านที่ 2 ด้ านการวิจัย
ลาดับ
1

ความเสี่ ยง
ผลงานวิจยั และการตีพิมพ์เผยแพร่ ไม่
เป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด

ปัจจัยเสี่ ยง
1. บุคลากรขาดความเชี่ยวชาญในการเขียน
ผลงานวิจยั เพื่อการตีพิมพ์วารสารวิชาการ

ประเมินความเสี่ ยง
โอกาส
4

ระดับ

ผลกระทบ ความเสี่ ยง
4

สู งมาก

มาตรการ/

ระยะเวลา

แผนปฏิบัตกิ าร

ดาเนินการ

1.อบรมทักษะ/ความเชี่ยวชาญการเขียนผลงานวิจยั
2.ส่ งเสริ มให้มีระบบนักวิจยั พี่เลี้ยง
3.จัดทาแผนเผยแพร่ ผลงานวิชาการในระดับสาขา

ปี การศึกษา 2559

ผู้รับผิดชอบ
งานวิชาการและวิจยั

ด้านที่ 3 ด้ านการบริการวิชาการ
ลาดับ
1

ความเสี่ ยง

ปัจจัยเสี่ ยง

ระบบติดตามการให้บริ การวิชาการ
1. มีขอ้ จากัดของผูร้ ับบริ การ/ มีการเปลี่ยน
ขาดความต่อเนื่อง/การบูรณาการกับการ พื้นที่ในการให้บริ การวิชาการ
เรี ยนการสอนยังไม่ชดั เจนเป็ นรู ปธรรม

ประเมินความเสี่ ยง
โอกาส
4

ระดับ

ผลกระทบ ความเสี่ ยง
3

มาตรการ/

ระยะเวลา

แผนปฏิบัตกิ าร

ดาเนินการ

ปานกลาง 1.วิเคราะห์ความต้องการในการบริ การวิชาการของ
ชุมชน
2.มีการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
3.จัดให้มีการบูรณาการกับการเรี ยนการสอน

ปี การศึกษา 2559

ผู้รับผิดชอบ
งานวิชาการและวิจยั

ด้านที่ 4 ด้ านการบริหารจัดการ
ลาดับ
1

ความเสี่ ยง

ปัจจัยเสี่ ยง

การประชาสัมพันธ์วิทยาลัยยังไม่เป็ นที่ 1.ขาดการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูล /ข่าวสาร
รู้จกั

ประเมินความเสี่ ยง
โอกาส
3

ระดับ

ผลกระทบ ความเสี่ ยง
3

สู ง

มาตรการ/

ระยะเวลา

แผนปฏิบัตกิ าร

ดาเนินการ

1.จัดทาแผนประชาสัมพันธ์วิทยาลัย
2.สร้างอัตลักษณ์ให้เป็ นที่รู้จกั เช่น การแต่งการของ
นักศึกษา

ปี การศึกษา 2559

ผู้รับผิดชอบ
งานบริ หารและวางแผน
งานพัฒนานักศึกษา
งานวิชาการและวิจยั
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ด้านที่ 4 ด้ านการบริหารจัดการ
ลาดับ
2

ความเสี่ ยง

ปัจจัยเสี่ ยง

แผนการดาเนิ นงานของแต่ละสาขา/ฝ่ าย 1.ขาดการจัดทาแผนดาเนิ นงานในแต่ละ
ยังไม่สอดคล้องกับแผนการ
สาขา/ฝ่ าย
ดาเนินงานของวิทยาลัย

ประเมินความเสี่ ยง
โอกาส
3

ระดับ

ผลกระทบ ความเสี่ ยง
2

มาตรการ/

ระยะเวลา

แผนปฏิบัตกิ าร

ดาเนินการ

ปานกลาง 1.จัดทาแผนการดาเนิ นงานในแต่ละสาขา/ฝ่ าย โดย
มุ่งเน้นให้สอดคล้องกับแผนการดาเนิ นงานของ
วิทยาลัย

ปี การศึกษา 2559

ผู้รับผิดชอบ
ทุกสาขา/หน่วยงาน

ด้านที่ 5 ด้ านความเสี่ ยงจากเหตุการณ์ ภายนอก
ลาดับ
1

ความเสี่ ยง
ภาวะเศรษฐกิจด้านผลผลิตทาง
การเกษตรตกต่า

ปัจจัยเสี่ ยง
1.อัตราการคงอยูข่ องนักศึกษา/การจ่ายค่า
บารุ งการศึกษาล่าช้า

ชื่อผูจ้ ดั ทำ ...................................................
(นำยพงษ์ศกั ดิ์ เพ็ชรเกิด)
หัวหน้ำหน่วยนโยบำยและแผน
วันที่ ........./................/................

ประเมินความเสี่ ยง
โอกาส
4

ระดับ

ผลกระทบ ความเสี่ ยง
4

สู งมาก

มาตรการ/

ระยะเวลา

แผนปฏิบัตกิ าร

ดาเนินการ

1.จัดหาทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก
2.ประชาสัมพันธ์ช่องทางการหางานให้กบั นักศึกษา

ชื่อผูต้ รวจสอบ ...................................................
(นำงสำวกัลยำณี ยุทธกำร)
รองผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยบริ หำรและวำงแผน
วันที่ ........./................/................

ปี การศึกษา 2559

ผู้รับผิดชอบ
งานพัฒนานักศึกษา
งานบริ หารและวางแผน

ชื่อผูท้ วนสอบ ...................................................
(นำยสุ ชำติ อินกล่ำ)
ผูอ้ ำนวยกำรวิทยำลัยกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว
วันที่ ........./................/................

