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กลยุทธ/ประเภท
ความเสี่ยง/

โครงการ/งานประจํา
ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

ผลกระทบ KPI (เป าหมาย)

โอกาส
ที่จะ
เกิด
(L)

ผล
กระทบ

(C)

ระดับ
ความ
เสี่ยง

ระดับ
ความ
เสี่ยงที่
คาด
หวัง

การตอบ
สนองความ

เสี่ยงภาย
นอก

ภาย
ใน

กลยุทธของหนวยงาน (Strategy : S)

โครงการที่สนับสนุนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย (Project : P)

P1St1 โครงการเปิดบาน
มนุษยศาสตรและสังคม
ศาสตร (OPEN
HOUSE)

หลักสูตรที่เปิด
สอนบางหลักสูตร
อาจไมสามารถ
จัดการเรียนการ
สอนไดเน่ืองจากมี
นักศึกษาไมเพียง
พอ

1. มีมหาวิทยาลัย 
ทัง้ภายในและ
ภายนอกประเทศ ที่
เป็นทางเลือกใหแก
นักเรียนจํานวนมาก
2. จํานวนประชากร
นักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย (ม.6)  มีอัตรา
ลดลง
3. นโยบายการ
จัดการศึกษารูปแบบ
ใหมของกระทรวง
อว. ทําใหการจัดการ
ศึกษาเปิดกวางขึ้น
ระหวางมหาวิทยาลัย

1. กิจกรรมแนะแนว
และการประชาสัมพันธ
หลักสูตรยังไมเขาถึง
กลุมเป าหมาย
2. สื่อประชาสัมพันธยัง
ไมดึงดูดความนาสนใจ
และไมเนนจุดเดนของ
หลักสูตร

1. บางหลักสูตรไม
สามารถจัดการเรียน
การสอนในปีการ
ศึกษานัน้ไดเน่ืองจาก
จํานวนนักศึกษาไม
เป็นไปตามเกณฑ
2. อาจารยประจํามี
ภาระงานสอนไมเป็น
ไปตามเกณฑที่
กําหนด
3. อาจารยตามสัญญา
จางอาจถูกบอกเลิก
สัญญาจาง

1. จํานวนหลักสูตรที่มี
นักศึกษาเป็นไปตาม
เกณฑในการเปิดหลักสูตร
(10 หลักสูตร)
2. จํานวนชองทางการ
ประชาสัมพันธหลักสูตรที่
มีความนาสนใจและเขา
ถึงกลุมเป าหมาย (ไมน อย
กวา 3 ชองทาง)
3. จํานวนกิจกรรม
ประชาสัมพันธและ
แนะแนวหลักสูตรทัง้ใน
และนอกมหาวิทยาลัย
(3 กิจกรรม)

4(L1) 4(C3) ความ
เสี่ยงสูง

ปานกล
าง

การลดหรือ
ควบคุม

ความเสี่ยง
Treat

P2St2 พัฒนา
คุณลักษณะบัณฑิต
นักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตรและสังคม
ศาสตร

จํานวนนักศึกษา
ออกกลางคันเพิ่ม
ขึ้น

1. รายไดของ
ครอบครัวลดลง
2. คาครองชีพเพิ่มสูง
ขึ้น

1. การดูแลใหคําปรึกษา
ยังไมเป็นระบบ

1. การบริหาร
หลักสูตรไมเป็นไป
ตามแผน
2. ภาระงานสอนไม
เป็นไปตามเกณฑที่
มหาวิทยาลัยกําหนด

1. รอยละของนักศึกษาที่
ออกกลางคันลดลง (รอย
ละ 20)
2. มีระบบติดตามการ
ดูแลใหคําปรึกษา (จํานวน
1 ระบบ)

4(L1) 3(C3) ความ
เสี่ยง
ปานกล
าง

ตํ่า การลดหรือ
ควบคุม

ความเสี่ยง
Treat
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P3St3 โครงการ
สนับสนุนงานวิจัย งาน
สรางสรรคและ
นวัตกรรมเพื่อพัฒนา
ชุมชนทองถิ่นและสังคม
ที่สอดคลองกับการ
พัฒนาที่ยัง่ยืน

สัดสวนอาจารยที่
ไดรับทุนวิจัย/งบ
ประมาณสนับสนุน
ดานบริการ
วิชาการจากหนวย
งานภายนอกยังมี
น อย

1. มีการแขงขัน ใน
การขอรับทุน
สนับสนุนงานวิจัย/งบ
ประมาณสนับสนุน
ดานบริการวิชาการ
สูง
2. นโยบายของ
แตละแหลงทุนมีการ
ปรับเปลี่ยนไปตาม
สถานการณอยางรวด
เร็ว

1. ไมมีที่ปรึกษาที่เป็นผู
เชี่ยวชาญจากภายนอก
มาใหคําแนะนําในดาน
การจัดทําโครงรางงาน
วิจัยเพื่อเสนอตอแหลง
ทุนวิจัยภายนอก
2. บุคลากรสวนมากยัง
ขาดประสบการณในการ
ยื่นขอทุนวิจัยจากแหลง
ทุนวิจัยภายนอก

1. อาจารยขาดทุน
สนับสนุนในการ
ทํางานวิจัยและบริการ
วิชาการ
2. อาจารยมีผลงาน
ทางวิชาการน อย

1. รอยละของอาจารยที่
ยื่นขอรับทุนวิจัยและงบ
ประมาณสนับสนุนดาน
บริการวิชาการจากแหลง
ทุนภายนอก (รอยละ20)
2. จํานวนกิจกรรม
สนับสนุนใหอาจารยไดรับ
ทุนวิจัยและงบประมาณ
สนับสนุนดานบริการ
วิชาการจากแหลงทุนภาย
นอก (2 กิจกรรม)

3(L2) 3(C1) ความ
เสี่ยง
ปานกล
าง

ตํ่า การลดหรือ
ควบคุม

ความเสี่ยง
Treat

งานประจํา (Routine : R)

ประเภทความเสี่ยง (Classification : C)
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