
วิทยาลยัการโรงแรมและการท่องเท่ียว

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ระดบั มาตรการ/ ระยะเวลา

โอกาส ผลกระทบ ความเส่ียง แผนปฏบัิตกิาร ด าเนินการ

1 หลกัสูตร(บางหลกัสูตร)ไม่ผา่นการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

1. จ านวนอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรไม่
เป็นไปตามเกณฑท่ี์ สกอ .ก าหนด

3 5 สูงมาก 1.จดัท าแผนสรรหาบุคลากรใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตร
2.จดัท าแผนบุคลากรสายวิชาการ
3.จดัท าแผนการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดบัหลกัสูตรครบทุกหลกัสูตร

ปีการศึกษา2559 งานวิชาการและวิจยั
งานบริหารและวางแผน

2 นกัศึกษาใหม่(บางหลกัสูตร)ไม่เป็นไป
ตามแผนครบทุกหลกัสูตร

1. นกัศึกษามีทางเลือกในการศึกษาต่อมากข้ึน 3 4 สูง 1.ปรับปรุงหลกัสูตรใหมี้ความโดดเด่นเฉพาะทางท่ี
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน
2.ปรับปรุงกระบวนการรับนกัศึกษาใหม่
3.ปรับปรุงการแนะแนวการศึกษาต่อใหก้บันกัเรียน
กลุ่มเป้าหมาย

ปีการศึกษา 2559 งานวิชาการและวิจยั
งานพฒันานกัศึกษา

ด้านที ่1 ด้านการผลติบัณฑติ

ปัจจัยเส่ียง
ประเมนิความเส่ียง

ผู้รับผดิชอบความเส่ียงล าดบั

ประจ าปีการศึกษา พ .ศ.2559 (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560)
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ระดบั มาตรการ/ ระยะเวลา

โอกาส ผลกระทบ ความเส่ียง แผนปฏบัิตกิาร ด าเนินการ

1 ผลงานวิจยัและการตีพิมพเ์ผยแพร่ไม่
เป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนด

1. บุคลากรขาดความเช่ียวชาญในการเขียน
ผลงานวิจยัเพ่ือการตีพิมพว์ารสารวิชาการ

4 4 สูงมาก 1.อบรมทกัษะ/ความเช่ียวชาญการเขียนผลงานวิจยั
2.ส่งเสริมใหมี้ระบบนกัวิจยัพ่ีเล้ียง
3.จดัท าแผนเผยแพร่ผลงานวิชาการในระดบัสาขา

ปีการศึกษา 2559 งานวิชาการและวิจยั

ระดบั มาตรการ/ ระยะเวลา

โอกาส ผลกระทบ ความเส่ียง แผนปฏบัิตกิาร ด าเนินการ

1 ระบบติดตามการใหบ้ริการวิชาการ
ขาดความต่อเน่ือง/การบูรณาการกบัการ
เรียนการสอนยงัไม่ชดัเจนเป็นรูปธรรม

1.  มีขอ้จ ากดัของผูรั้บบริการ / มีการเปล่ียน
พ้ืนท่ีในการใหบ้ริการวิชาการ

4 3 ปานกลาง 1.วิเคราะห์ความตอ้งการในการบริการวิชาการของ
ชุมชน
2.มีการติดตามและประเมินผลอยา่งต่อเน่ือง
3.จดัใหมี้การบูรณาการกบัการเรียนการสอน

ปีการศึกษา 2559 งานวิชาการและวิจยั

ระดบั มาตรการ/ ระยะเวลา

โอกาส ผลกระทบ ความเส่ียง แผนปฏบัิตกิาร ด าเนินการ

1 การประชาสมัพนัธ์วิทยาลยัยงัไม่เป็นท่ี
รู้จกั

1.ขาดการประชาสมัพนัธ์ขอ้มูล /ขา่วสาร 3 3 สูง 1.จดัท าแผนประชาสมัพนัธ์วิทยาลยั
2.สร้างอตัลกัษณ์ใหเ้ป็นท่ีรู้จกั เช่น การแต่งการของ
นกัศึกษา

ปีการศึกษา 2559 งานบริหารและวางแผน
        งานพฒันานกัศึกษา         

งานวิชาการและวิจยั

ด้านที ่2 ด้านการวจิัย

ล าดบั ความเส่ียง ปัจจัยเส่ียง
ประเมนิความเส่ียง

ผู้รับผดิชอบ

ล าดบั ความเส่ียง ปัจจัยเส่ียง
ประเมนิความเส่ียง

ผู้รับผดิชอบ

ด้านที ่3 ด้านการบริการวชิาการ

ด้านที ่4 ด้านการบริหารจัดการ

ล าดบั ความเส่ียง ปัจจัยเส่ียง
ประเมนิความเส่ียง

ผู้รับผดิชอบ
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ระดบั มาตรการ/ ระยะเวลา

โอกาส ผลกระทบ ความเส่ียง แผนปฏบัิตกิาร ด าเนินการ

2 แผนการด าเนินงานของแต่ละสาขา /ฝ่าย
 ยงัไม่สอดคลอ้งกบัแผนการ
ด าเนินงานของวิทยาลยั

1.ขาดการจดัท าแผนด าเนินงานในแต่ละ
สาขา/ฝ่าย

3 2 ปานกลาง 1.จดัท าแผนการด าเนินงานในแต่ละสาขา /ฝ่าย โดย
มุ่งเนน้ใหส้อดคลอ้งกบัแผนการด าเนินงานของ
วิทยาลยั

ปีการศึกษา 2559 ทุกสาขา/หน่วยงาน

ระดบั มาตรการ/ ระยะเวลา

โอกาส ผลกระทบ ความเส่ียง แผนปฏบัิตกิาร ด าเนินการ

1 ภาวะเศรษฐกิจดา้นผลผลิตทาง
การเกษตรตกต ่า

1.อตัราการคงอยูข่องนกัศึกษา /การจ่ายคา่
บ ารุงการศึกษาล่าชา้

4 4 สูงมาก 1.จดัหาทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก
2.ประชาสมัพนัธ์ช่องทางการหางานใหก้บันกัศึกษา

ปีการศึกษา 2559 งานพฒันานกัศึกษา
งานบริหารและวางแผน

ผู้รับผดิชอบ

ด้านที ่5 ด้านความเส่ียงจากเหตุการณ์ภายนอก

ด้านที ่4 ด้านการบริหารจัดการ

ล าดบั ความเส่ียง ปัจจัยเส่ียง
ประเมนิความเส่ียง

ผู้รับผดิชอบ

ล าดบั ความเส่ียง ปัจจัยเส่ียง
ประเมนิความเส่ียง

ช่ือผูจ้ดัท ำ ................................................... 
                    (นำยพงษศ์กัด์ิ เพช็รเกิด) 
               หวัหนำ้หน่วยนโยบำยและแผน 
                 วนัท่ี ........./................/................ 

ช่ือผูต้รวจสอบ  ...................................................                   
                            (นำงสำวกลัยำณี ยทุธกำร) 
                 รองผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรและวำงแผน 
                      วนัท่ี ........./................/................ 

  ช่ือผูท้วนสอบ  ...................................................                   
                              (นำยสุชำติ อินกล ่ำ) 
       ผูอ้  ำนวยกำรวทิยำลยักำรโรงแรมและกำรท่องเท่ียว 
                  วนัท่ี ........./................/................ 


