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ยุทธศาสตร์และโครงการ/ วัตถุประสงค์ของโครงการ/
กิจกรรม
กิจกรรม
(1)

(2)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 :
การเพิ่มคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการดาเนินงาน
ตามภารกิจ

1. เพื่อกาหนดนโยบายและ
จัดทาแผนการพัฒนาบุคลากร
สายวิชาการเป็นรายบุคคล (IDP)
ในการกาหนดเป้าหมาย
ความก้าวหน้าทางด้านคุณวุฒิ
และตาแหน่งทางวิชาการให้
อาจารย์มีคณ
ุ ภาพสอดคล้องตาม
เกณฑ์ของสถาบันอุดมศึกษา
กลุ่ม ง ที่เป็นมหาวิทยาลัยวิจัย
(Research University) และ
มหาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษา
(Graduate University)

ประเด็นความเสี่ยง :
ด้านการพัฒนาบุคลากร
*อ้างอิงตามวิสัยทัศน์และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระยะ 12 ปี
(พ.ศ. 2560 – 2571)
ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2559

แผนบริหารความเสี่ยง
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่
ปัจจัยความเสี่ยง
การจัดการความเสี่ยง

(3)
1. ขาดการกาหนดนโยบาย
และการทาแผนการพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการเป็น
รายบุคคล (IDP)

(4)

(5)

1. คุณภาพของอาจารย์ทั้ง
ทางด้านคุณวุฒิและตาแหน่งทาง
วิชาการยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์
ของสถาบันอุดมศึกษากลุม่ ง
ที่เป็นมหาวิทยาลัยวิจัย
(Research University) และ
มหาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษา
(Graduate University)

1. แต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาบุคลากรของ
คณะมนุษยศาสตร์ เพื่อทา
หน้าทีก่ าหนดนโยบาย
การพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและจัดทาแผนการ
พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
เป็นรายบุคคล (IDP) และ
พัฒนาระบบการกากับติดตาม
ผลเป็นระยะรวมทั้ง
ประเมินผลแผนพัฒนา
บุคลากรที่กาหนดไว้
2. จัดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการด้านการทาวิจัย
และการสร้างผลงานทาง
วิชาการให้อาจารย์
3. ปรับปรุงระเบียบและ
เกณฑ์การให้รางวัลเพื่อสร้าง
แรงจูงใจให้อาจารย์ทาผลงาน

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ
(6)
กาหนดแล้วเสร็จ
30 มิถุนายน 2561
ผู้รับผิดชอบ
1. รองคณบดีฝา่ ย
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
2. รองคณบดีฝา่ ย
วิชาการ
3. รองคณบดีฝา่ ยวิจัย
และนวัตกรรม
4. คณะกรรมการพัฒนา
บุคลากรของ
คณะมนุษยศาสตร์

หมายเหตุ
(งบประมาณ/
ค่าใช้จ่าย)
(7)
งบประมาณ
200,000 บาท
* โดยประมาณการ

1

วิชาการ/วิจัยและตารา

ยุทธศาสตร์และโครงการ/ วัตถุประสงค์ของโครงการ/
กิจกรรม
กิจกรรม
(1)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 :
การเพิ่มคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการดาเนินงาน
ตามภารกิจ
ประเด็นความเสี่ยง :
ด้านการพัฒนาบุคลากร
*อ้างอิงตามวิสัยทัศน์และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระยะ 12 ปี
(พ.ศ. 2560 – 2571)
ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2559

(2)
2. เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากร
สายสนับสนุนมีเป้าหมายที่
ชัดเจนในความก้าวหน้าทาง
ตาแหน่งวิชาการและวิชาชีพ

ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่

ปัจจัยความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยง

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

(3)

(4)

(5)

(6)

2. ขาดการกาหนดนโยบาย
และการทาแผนการพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุนเป็น
รายบุคคล (IDP) ให้ครบทุก
ตาแหน่ง ทาให้บุคลากรขาด
เป้าหมายที่ชัดเจนใน
ความก้าวหน้าทางตาแหน่ง
วิชาการและวิชาชีพ

2. บุคลากรสายสนับสนุนไม่มี
ความก้าวหน้าทางวิชาการและ
วิชาชีพ ไม่สามารถทางานได้ทัน
ตามความเปลีย่ นแปลงของ
นโยบายของคณะฯ /
มหาวิทยาลัยฯ และองค์ความรู้
และเทคโนโลยีที่เปลีย่ นแปลงใน
ยุคดิจิทัลในทุกตาแหน่ง

1. แต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาบุคลากรของ
คณะมนุษยศาสตร์ เพื่อทา
หน้าที่กาหนดนโยบาย
การพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุนและจัดทา
แผนการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนเป็นรายบุคคล (IDP)
ในทุกตาแหน่งและพัฒนา
ระบบกากับติดตามผลเป็น
ระยะ ประเมินผลแผนพัฒนา
บุคลากรที่กาหนดไว้
2. จัดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
สมรรถนะศักยภาพของ
บุคลากรสายสนับสนุนให้
ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และสามารถพัฒนาผลงาน
วิชาการเพื่อขอกาหนด

กาหนดแล้วเสร็จ
30 มิถนุ ายน 2561
ผู้รับผิดชอบ
1. รองคณบดีฝา่ ย
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
2. คณะกรรมการพัฒนา
บุคลากรของ
คณะมนุษยศาสตร์
3. หัวหน้าสานักงาน
เลขาคณะ

หมายเหตุ
(งบประมาณ/
ค่าใช้จ่าย)
(7)
งบประมาณ
200,000 บาท
* โดยประมาณการ

2

ตาแหน่งวิชาการ/วิชาชีพที่
สูงขึ้นได้

ยุทธศาสตร์และโครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ/กิจกรรม

ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่

ปัจจัยความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยง

กาหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
(6)

(1)

(2)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 :
เพื่อสร้างเสริมมาตรการความ
การใช้หลักธรรมมาภิบาลใน ปลอดภัยในการป้องกันเหตุ
การบริหารจัดการอย่างยั่งยืน อัคคีภัยในอาคารสูง
ประเด็นความเสี่ยง :
ด้านกายภาพ
ด้านการเกิดอัคคีภยั
การป้องกันชีวิตและทรัพย์สิน
การป้องกันความเสียหายของ
ข้อมูลทางการศึกษาระบบ
สารสนเทศของส่วนงาน
***อ้างอิงตามวิสัยทัศน์และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

(3)
ขาดการวางแผนมาตรการ
การป้องกันอัคคีภัยและขาด
การซ้อมหนีไฟประจาปี

(4)
อาจเกิดความสูญเสีย
ด้านชีวิตและทรัพย์สิน
เกิดวามเสียหายของ
ข้อมูลทางการศึกษา
ระบบสารสนเทศของ
ส่วนงาน

(5)
1. จัดทาแผนพัฒนามาตรการ
ความปลอดภัยในการป้องกัน
เหตุอัคคีภยั ในอาคารสูง
2. จัดโครงการ/กิจกรรมซ้อม
หนีไฟประจาปีและการจัด
ระเบียบอาคารเพื่อป้องกัน
เหตุฉุกเฉินจากอัคคีภัย

กาหนดแล้วเสร็จ
30 มิถุนายน 2561
ผู้รับผิดชอบ
1. รองคณบดีฝา่ ยยุทธศาสตร์การ
พัฒนา
2. คณะกรรมการฝ่ายกายภาพ
และสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ
(งบประมาณ/
ค่าใช้จ่าย)
(7)
งบประมาณ
100,000 บาท
* โดยประมาณการ

3

ระยะ 12 ปี
(พ.ศ. 2560 – 2571)
ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2559

ผู้จัดทา ……………………………………………………………….
(รองศาสตราจารย์ ดร.กิติมา อินทรัมพรรย์)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
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