(ร่าง)
แผนบริหารความเสี่ยง
Draft Risk Management Plan

คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปี 2558

คํานํา
สํ านั กงานคณะกรรมการการอุ ดมศึ ก ษา (Office of the Higher Education Commission)
ได้กําหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติต่างๆ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการดําเนินงานเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่ อการกํากับติดตามผลลัพธ์
ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษา ให้มีระบบบริหารความเสี่ยง
โดยการบริหารและควบคุมปัจจัย กิจกรรมและกระบวนการการดําเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุความเสียหาย
เพื่อให้ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถ
ควบคุ มได้ ระดั บความเสี่ ยงลดลงจากเดิ ม เพื่ อป้ องกั นหรื อบรรเทาความรุ นแรงของปั ญ หา รวมทั้ ง
มีแผนสํารองต่อภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบงานต่างๆ มีความพร้อมใช้งาน มีการปรับปรุงระบบ
อย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อการบรรลุเป้าหมายของสถาบันตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์
เป็นสําคัญ
การจัดทํา (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง คณะครุศาสตร์ ปี 2558 จัดทําขึ้นเพื่อให้คณะครุศาสตร์
มีระบบการควบคุมภายในที่ ดี ในการบริหารคณะครุศาสตร์ โดยการบริหารจัดการปั จจัยต่างๆ และ
การควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดําเนินงาน เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่คณะครุศาสตร์จะเกิดความ
เสียหาย ทั้งในรูปของตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน เพื่อให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่เกิด
ขึ้นอยู่ ในระดับที่ คณะครุศาสตร์ยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้ อย่ างมีระบบ
โดยคํานึงถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรหรือยุทธ์ศาสตร์เป็นสําคัญ และสามารถบริหารจัดการภายใน
คณะครุ ศาสตร์ ได้ บรรลุ เป้ าหมายที่ กํ าหนด คณะครุ ศาสตร์ ได้ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการบริ ห าร
ความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ ปี 2558 เพื่อวางระบบการบริหารความเสี่ยง และกลไกของแผนบริหาร
ความเสี่ยง ผนวกกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2558 องค์ประกอบที่ 5
การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธ์ ตามพันธกิจกลุ่ม
สถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ

(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา คงทอง)
คณบดีคณะครุศาสตร์

สารบัญ

บทสรุปผูบ้ ริหาร
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
กระบวนการบริหารความเสี่ยง
-ระบุความเสี่ยง
-การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง
-การกําหนดกิจกรรมควบคุมความเสีย่ ง
-แผนการดําเนินงานการจัดการความเสี่ยง
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บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)
คณะครุ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ ได้ นํ า หลั ก
ธรรมาภิ บ าลมาใช้ ใ นการบริ ห ารจั ด การ ทํ า ให้ เกิ ด ผลการปฏิ บั ติ ง านที่ ไ ด้ ม าตรฐานเป็ น ระบบ
การจัดการที่มีคุณ ภาพ การดําเนินงานจัดการบริหารความเสี่ยงของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ 2557 ได้ มี น โยบายการจั ด ทํ าแผนบริห ารความเสี่ ย งตามภารกิ จ หลั ก ของ
คณะครุศาสตร์คือ เป็นสถาบันผลิตและพั ฒ นาครูและบุ คลากรทางการศึกษา เป็ นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการศึกษา ให้การบริการทางวิชาการแก่สังคม
และทํ านุ บํารุงศิลปวัฒ นธรรมของท้ องถิ่น และของชาติ บนพื้ นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี ย ง
ประกอบกั บ ข้ อ เสนอแนะของคณะอนุ ก รมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ด้ า นการบริ ห ารความเสี่ ย งและ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ให้วิเคราะห์ความเสี่ยงตามภารกิจหลักของคณะครุศาสตร์และให้มี
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการเงิน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้มีมติเห็นชอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามภารกิจของคณะครุศาสตร์ และความเสี่ยง
ด้านการเงิน ประกอบด้วย 3 ด้าน ดังนี้
1. ความเสี่ยงด้านการเรียนการสอน
2. ความเสี่ยงด้านการวิจัย
3. ความเสี่ยงด้านภัยธรรมชาติ
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นโยบายการบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
คณะครุศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏวไลยอลงกรณ์ นํ าหลั กการบริ หารกิ จการบ้ านเมื องที่ ดี
(หลักธรรมาภิบาล) มาใช้ในการบริหารจัดการ ซึ่งมีระบบในการบริหารความเสี่ยงโดยการบริหารปัจจัย
และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดําเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะเกิดความ
เสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง การฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือความคุ้มค่า) ให้ระดับความเสี่ยง และขนาดของความ
เสียหายที่เกิดขึ้นในอนาคต อยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยคํานึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ตามยุทธศาสตร์ กล
ยุทธ์ จึงกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
1. มีการกําหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นระบบมาตรฐานเดียวกัน
2. มีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
3. มีการบริหารความเสี่ยงควบคู่ไปกับการควบคุมภายใน เพื่อป้องกันความเสียหายใน
ด้านต่างๆ
4. มีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ทบทวน ปรับปรุงอย่างสม่ําเสมอ
5. มีการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงเรื่องความเสี่ยงให้กับผู้บริหาร และ
บุคลากรในหน่วยงาน ให้มีความเข้าใจ และตระหนั กถึงความสําคัญในการบริหาร
ความเสี่ยงของคณะครุศาสตร์
6. มีการบริหารความเสี่ยงเป็นกิจกรรมของการดําเนินงานของคณะครุศาสตร์
7. มีการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงตามสภาวะเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8. มีการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงแบบกัลยาณมิตร
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(ร่าง) กระบวนการบริหารความเสี่ยงของคณะครุศาสตร์ ปี 2558 ดังนี้
1.
2.
3.
4.

ระบุความเสี่ยง
การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง
การกําหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง
แผนการดําเนินงานการจัดการความเสี่ยง
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(ร่าง) ระบุความเสี่ยง
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรม)
ด้านการเรียนการสอน
1.การพัฒนาบุคลากรไม่ทันกับนโยบาย ระเบียบ หรือเกณฑ์การประเมินภายนอกของหน่วยงาน
ภายนอกที่ควบคุมคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ด้านวิจัย
1.การให้ความสําคัญและประสิทธิภาพในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของอาจารย์ยังมีน้อย
ด้านภัยธรรมชาติ
1.ทรัพย์สินของคณะ ครุศาสตร์เสียหาย

ปัจจัยเสี่ยง
-บางหลักสูตรอาจส่งผลกระทบทําให้ต้องปิดหลักสูตร

-ส่งผลให้การทําวิจัยของอาจารย์ในคณะครุศาสตร์มีน้อย
-พายุฝน,น้ําท่วม
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(ร่าง) การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ความเสี่ยง
(ภารกิจหลัก/กิจกรรม)

เหตุการณ์ที่จะเกิด/ลักษณะของผลกระทบ
(ปัจจัยเสี่ยง)

โอกาสเกิด (ความถี่) ระดับผลกระทบ
(2)
(1)

ดัชนีความเสี่ยง
คะแนนความเสี่ยง
(ระดับความเสี่ยง)
(1) X (2)

ลําดับความเสีย่ ง

ด้านการเรียนการสอน
1.การพัฒนาบุคลากรไม่ทันกับ -บางหลักสูตรอาจส่งผลกระทบทําให้ต้องปิด
นโยบาย ระเบียบ หรือเกณฑ์ หลักสูตร
การประเมินภายนอกของ
หน่วยงานภายนอกที่ควบคุม
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา
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ความเสี่ยง
(ภารกิจหลัก/กิจกรรม)

เหตุการณ์ที่จะเกิด/ลักษณะของผลกระทบ
(ปัจจัยเสี่ยง)

โอกาสเกิด (ความถี่) ระดับผลกระทบ
(1)
(2)

ดัชนีความเสี่ยง
คะแนนความเสี่ยง
(ระดับความเสี่ยง)
(1) X (2)

ลําดับความเสีย่ ง

ด้านวิจัย
1.การให้ความสําคัญและ
-ส่งผลให้การทําวิจัยของอาจารย์ในคณะ
ประสิทธิภาพในการวิจัยและ ครุศาสตร์มีน้อย
พัฒนานวัตกรรมของอาจารย์
ยังมีน้อย
ด้านภัยธรรมชาติ
1.ทรัพย์สินของคณะ ครุศาสตร์ -พายุฝน,น้ําท่วม
เสียหาย
หมายเหตุ
1. เลือกกิจกรรมที่มคี วามเสี่ยงสูง (อยู่ในระดับ 2 หรือ 3) ต้องนํามาจัดการความเสี่ยงต่อไป
2. ระดับความเสี่ยง 3 มีค่าระหว่าง 20 - 25 (ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้) , 2 มีค่าระหว่าง 10 ‐ 19 (ความเสี่ยงสูง) และ 1 มีค่าระหว่าง 1 - 9
(ความเสี่ยงยอมรับได้)

6

(ร่าง) การกําหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ลําดับ

1

1

1

ความเสี่ยง
(ภารกิจหลัก/กิจกรรม)
(1)
ด้านการเรียนการสอน
การพัฒนาบุคลากรไม่ทันกับนโยบาย
ระเบียบ หรือเกณฑ์การประเมิน
ภายนอกของหน่วยงานภายนอกที่
ควบคุมคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ด้านวิจัย
การให้ความสําคัญและประสิทธิภาพ
ในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของ
อาจารย์ยังมีน้อย
ด้านภัยธรรมชาติ
ทรัพย์สินของคณะ ครุศาสตร์
เสียหาย

การควบคุมทีค่ วรจะมี
(แนวทางการควบคุม)
(2)

การควบคุมทีม่ ีอยู่แล้ว
(3)

การควบคุมทีม่ ีอยู่แล้ว
ได้ผลหรือไม่
(4)

วิธีจัดการความเสี่ยง

หมายเหตุ
(6)

-เร่งพัฒนามาตรฐานหลักสูตร
เป็นไปตามเกณฑ์

............ยอมรับ
.... .......ควบคุม
............ถ่ายโอน
............หลีกเลี่ยง

-ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจและ
พัฒนานวัตกรรม

............ยอมรับ
............ควบคุม
............ถ่ายโอน
............หลีกเลี่ยง

-จัดทําระบบควบคุมความ
ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ

............ยอมรับ
.... √....ควบคุม
............ถ่ายโอน
............หลีกเลี่ยง

หมายเหตุ
ช่อง 3 √ หมายถึง มี , O หมายถึง มีแต่ไม่สมบูรณ์ , X หมายถึง ไม่มี
ช่อง 4 √ หมายถึง ได้ผลตามที่คาดหมาย , O หมายถึง ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ , X หมายถึง ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย
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(ร่าง) แผนการดําเนินงานการจัดการความเสี่ยง
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ความเสี่ยง
ภารกิจหลัก/กิจกรรม
(ประเด็นยุทธศาสตร์)
(1)

ลักษณะของ
ผลกระทบ

ดัชนีระดับ
ความเสี่ยง

การจัดการ
ความเสี่ยง

(2)

(3)

(4)

แนวทางการ
ควบคุมจัดการ
ความเสี่ยง
(5)

กิจกรรมการควบคุม
(แผนการปรับปรุง
การควบคุม)
(6)

ระยะเวลา
ดําเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ
(7)

.....................................................................................
ชื่อหัวหน้าส่วนงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา คงทอง
ตําแหน่ง คณบดีคณะครุศาสตร์
8

