บสน.-1

ปัจจัยเสี่ยง


การ
บริหาร
ความ
เสี่ยง


มาตรการ / กิจกรรมควบคุม




ฝ่าย / งานที่
รับผิดชอบ


2563

การประเมิน
ความเสี่ยงก่อนมี
กิจกรรมควบคุม

ระดับ
L
I

2562

วัตถุประสงค์
ในการบริหารความเสี่ยง
/ ความเสี่ยง / การถ่ายทอด /
ลักษณะความเสี่ยง


ประมาณการความเสี่ยงที่
หลงเหลือที่รับได้ 

แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ ประจาปีงบประมาณ 2562

วัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยง
-เพื่อเพิ่มยอดนักศึกษา/ผู้เรียนใหม่ทุกระดับของมหาวิทยาลัย
R-1. หลักสูตรและการจัดการเรียน
5
4
20
9 - กลไกสนับสนุนการ
ลดความ 1.1.1 พัฒนาหลักสูตรรูปแบบใหม่   -คกก.สาขาฯ
การสอนไม่เป็นที่สนใจของผู้เรียน
พัฒนาหลักสูตรรูปแบบ
เสี่ยง และสนับสนุนการจัดการเรียนการ
-คกก บริหาร
และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงใน
ใหม่ และสนับสนุนการ
(T2) สอนรูปแบบใหม่ให้กับ
หลักสูตร
อนาคต
จัดการเรียนการสอน
กลุ่มเป้าหมาย
รูปแบบใหม่ไม่ชัดเจน
( มสธ. /  หน่วยงาน)
ลักษณะความเสี่ยง
-ด้านกลยุทธ์ (SR), ด้านปฏิบัติการ
(OR), และด้านกฎระเบียบ (CR)
วัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยง
-เพื่อรักษาการคงอยู่ของนักศึกษาและลดจานวนการลาออกกลางคันของนักศึกษาในทุกระดับ
R-2.1 การส่งเอกสารการสอนล่าช้า
4
4
16
8
- การผลิตชุดวิชาใหม่/ชุด ลดความ 2.1.1- กาหนดมาตรการในการ
  -คกก.สาขาฯ
วิชาปรับปรุงไม่เป็นไป
เสี่ยง ผลิต/ปรับปรุงชุดวิชาในทันตาม
-คณะกรรม
( มสธ. /  หน่วยงาน)
(T2) เวลาที่กาหนด

ลักษณะความเสี่ยง
-ด้านกลยุทธ์ (SR), ด้านปฏิบัติการ
(OR)
R-2.2 นักศึกษาขาดที่ปรึกษาในการ
เรียน
( มสธ. /  หน่วยงาน)
ลักษณะความเสี่ยง
-ด้านกลยุทธ์ (SR), ด้านปฏิบัติการ
(OR)

ตามเป้าหมายหรือ
แผนการผลิต
-ขาดช่องทางการสื่อสารที่
เข้าถึงตัวนักศึกษา

การ
บริหาร
ความ
เสี่ยง


มาตรการ / กิจกรรมควบคุม




ฝ่าย / งานที่
รับผิดชอบ


2563

ปัจจัยเสี่ยง


2562

การประเมิน
ความเสี่ยงก่อนมี
กิจกรรมควบคุม

ระดับ
L
I

ประมาณการความเสี่ยงที่
หลงเหลือที่รับได้ 

วัตถุประสงค์
ในการบริหารความเสี่ยง
/ ความเสี่ยง / การถ่ายทอด /
ลักษณะความเสี่ยง


2.1.2 การสอนเสริมชุดวิชาผ่าน
face book live ของสาขาวิชาฯ

  การบริหาร
หลักสูตร

2.1.3 - โครงการระบบอาจารย์ที่
ปรึกษาวิชาการประจาศูนย์วิทย
พัฒนา 10 ศูนย์ เพื่อแนะนา/ให้
คาปรึกษานักศึกษา/ผู้เรียนเพื่อ
วางแผนในการศึกษาในระบบ
การศึกษาทางไกลสู่ความสาเร็จ
2.1.4 face book สาขาวิชาฯ

  -คณะทางาน
สารสนเทศฯ
-คณะกรรม
การบริหาร
หลักสูตร

2.1.5 line ของแต่ละวิชาเอก

  -คณะทางาน
สารสนเทศฯ
 
-สาขาฯ

วัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยง
-เพื่อให้หลักสูตรของมหาวิทยาลัยมีมาตรฐานและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและประกาศ/ข้อบังคับอื่นๆ ที่กาหนดโดยสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และ
กระทรวงศึกษาธิการ

R-4 จานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
( มสธ. /  หน่วยงาน)
ลักษณะความเสี่ยง
-ด้านปฏิบัติการ(OR)

2

5

10

4

-

การ
บริหาร
ความ
เสี่ยง


มาตรการ / กิจกรรมควบคุม


สัดส่วนอาจารย์ที่ปรึกษา ลดความ 3.1.1 กาหนดภาระงานอาจารย์ที่
วิทยานิพนธ์ การศึกษา
เสี่ยง ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์
ค้นคว้าอิสระ ยังไม่
(T2) การศึกษาค้นคว้าอิสระ
เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน

- ขาดระบบการติดตาม
การดาเนินงานตามแผน
อัตรากาลังสายวิชาการ

วัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยง
-มีระบบการเรียนรู้ และการถ่ายทอดความรู้ที่สะดวกต่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัยของผู้เรียนแต่ละบุคคล
R-5 การจัดกิจกรรมการเรียนการ
3
5
15
6
- เนื้อหาสาระ กิจกรรม
สอน สื่อหลัก สื่อเสริมไม่ตอบสนอง
การเรียนการสอนและ
การเรียนรู้ของนักศึกษา/ผู้เรียนในแต่
การประเมินผลไม่



ฝ่าย / งานที่
รับผิดชอบ


2563

ปัจจัยเสี่ยง


2562

การประเมิน
ความเสี่ยงก่อนมี
กิจกรรมควบคุม

ระดับ
L
I

ประมาณการความเสี่ยงที่
หลงเหลือที่รับได้ 

วัตถุประสงค์
ในการบริหารความเสี่ยง
/ ความเสี่ยง / การถ่ายทอด /
ลักษณะความเสี่ยง


  -คกก.สาขาฯ
-คณะกรรม
การบริหาร
หลักสูตร

3.1.2 จัดทาแผนอัตรากาลังของ
สายวิชาการในสาขา

  -คกก. สาขาฯ
-คณะกรรม
การบริหาร
หลักสูตร

4.1.1 สาขาจัดการสอนเสริมผ่าน
Face book live

  -คณะทางาน
สารสนเทศฯ

ละช่วงวัย และช่องทางการเรียนรู้ใน
ปัจจุบัน
ลักษณะความเสี่ยง
-ด้านกลยุทธ (SR), ด้านปฏิบัติการ
(OR) และด้านกฏระเบียบ (CR)

ตอบสนองการเรียนรู้
ของนักศึกษา/ผู้เรียนใน
ปัจจุบัน

การ
บริหาร
ความ
เสี่ยง


มาตรการ / กิจกรรมควบคุม




2563

ปัจจัยเสี่ยง


2562

การประเมิน
ความเสี่ยงก่อนมี
กิจกรรมควบคุม

ระดับ
L
I

ประมาณการความเสี่ยงที่
หลงเหลือที่รับได้ 

วัตถุประสงค์
ในการบริหารความเสี่ยง
/ ความเสี่ยง / การถ่ายทอด /
ลักษณะความเสี่ยง


ฝ่าย / งานที่
รับผิดชอบ


