แผนบริหารความเสี่ยง
Risk Management Plan

คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปี 2557

คํานํา
แผนบริหารความเสี่ยง คณะครุศาสตร์ ปี 2557 จัดทําขึ้นเพื่อให้คณะครุศาสตร์ มีระบบในการ
บริหารความเสี่ยง โดยบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดําเนินงานต่างๆ เพื่อลด
มูลเหตุของโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหาย ทั้งในรูปของตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน เพื่อให้ระดับความเสี่ยง
และขนาดของความเสี ยหาย ที่ เกิ ดขึ้นลดลงจากเดิม รวมถึ งอยู่ในระดั บที่ องค์ กรยอมรับได้ ประเมิ นได้
ควบคุ มได้ และตรวจสอบได้ อย่ างมี ระบบ โดยคํ านึ งถึ งการบรรลุ เป้ าหมายขององค์ กรหรือยุ ทธ์ ศาสตร์
เป็นสําคัญ
การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง คณะครุศาสตร์ ปี 2557 ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ ปี 2557 เพื่อวางระบบการบริหารความเสี่ยง และกลไกของแผนบริหารความ
เสี่ ยง ผนวกกั บการประกั นคุ ณ ภาพการศึ กษาภายใน ปี 2557 ภายในระดั บคณะ องค์ ประกอบที่ 5
การบริ ห ารจั ดการ ตั วบ่ งชี้ ที่ 5.1 การบริ หารของคณะเพื่ อการกํ ากั บติ ดตามผลลั พ ธ์ ตามพั นธกิ จ
กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ ในการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา คงทอง)
คณบดีคณะครุศาสตร์

สารบัญ
หน้า
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 5 ด้าน ดังนี้
1. ความเสี่ยงด้านการเรียนการสอน
2. ความเสี่ยงด้านการวิจัย
3. ความเสี่ยงด้านการบริการวิชาการ
4. ความเสี่ยงด้านภัยธรรมชาติ
5. ความเสี่ยงด้านการเงินและงบประมาณ
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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 เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะเกิด
ความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง การฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือความคุ้มค่า) ให้ระดับความเสี่ยง และ
ขนาดของความเสียหายที่เกิดขึ้นในอนาคต อยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยคํานึงถึงการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ จึงกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
1. มีการกําหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นระบบมาตรฐานเดียวกัน
2. มีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
3. มีการบริหารความเสี่ยงควบคู่ไปกับการควบคุมภายใน เพื่อป้องกันความเสียหายใน
ด้านต่างๆ
4. มีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ทบทวน ปรับปรุงอย่างสม่ําเสมอ
5. มีการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงเรื่องความเสี่ยงให้กับผู้บริหาร และ
บุคลากรในหน่วยงาน ให้มีความเข้าใจ และตระหนักถึงความสําคัญในการบริหาร
ความเสี่ยงของคณะครุศาสตร์
6. มีการบริหารความเสี่ยงเป็นกิจกรรมของการดําเนินงานของคณะครุศาสตร์
7. มีการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงตามสภาวะเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8. มีการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงแบบกัลยาณมิตร
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กระบวนการบริหารความเสี่ยงของคณะครุศาสตร์ ปี 2557 ดังนี้
1.
2.
3.
4.

ระบุความเสี่ยง
การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง
การกําหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง
แผนการดําเนินงานการจัดการความเสี่ยง

3

ระบุความเสีย่ ง
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรม)
ด้านการเรียนการสอน
1.กระบวนการผลิตบัณฑิตไม่เป็นไปตามมาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่คุรุสภากําหนด
2.คุณวุฒิทางการศึกษาและตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ผู้สอนยังไม่เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิที่กําหนด
3.การพัฒนาบุคลากรไม่ทันกับนโยบาย ระเบียบ หรือเกณฑ์การประเมินภายนอกของหน่วยงาน
ภายนอกที่ควบคุมคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ด้านวิจัย
1.การให้ความสําคัญและประสิทธิภาพในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของอาจารย์ยังมีน้อย
2.จํานวนเงินสนับสนุนการทําวิจัยน้อย
ด้านการบริการวิชาการ
1.หน่วยงานที่ขอรับบริการทางวิชาการมีจํานวนมาก

ปัจจัยเสี่ยง
-ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนมีไม่เพียงพอ
-สัดส่วนของอาจารย์ผู้สอนยังไม่เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ทําให้มีผล
ต่อการบริหารจัดการและการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นที่ยอมรับ
-บางหลักสูตรอาจส่งผลกระทบทําให้ต้องปิดหลักสูตร

-ส่งผลให้การทําวิจัยของอาจารย์ในคณะครุศาสตร์มีน้อย
-จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย ด้านสังคมศาสตร์ได้น้อยเมื่อเทียบกับสาย
วิทยาศาสตร์
-ทําให้ตอบสนองความต้องการได้ไม่ทั่วถึงและทําให้มหาวิทยาลัยเสียเครือข่าย
และผู้ที่เคยรับบริการไปขอรับการบริการวิชาการจากหน่วยงานอื่น

ด้านภัยธรรมชาติ
1.ทรัพย์สินของคณะ ครุศาสตร์เสียหาย
-พายุฝน,น้ําท่วม
ด้านการเงินและงบประมาณ
1.บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายและกระบวนการปฏิบัติงาน -ทําให้การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน
ไม่ครอบถ้วนทําให้มีการเบิกจ่ายมีความล่าช้า
4

การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ความเสี่ยง
(ภารกิจหลัก/กิจกรรม)
ด้านการเรียนการสอน
1.กระบวนการผลิตบัณฑิตไม่
เป็นไปตามมาตรฐานการผลิต
บัณฑิตที่คุรุสภากําหนด
2.คุณวุฒิทางการศึกษาและ
ตําแหน่งทางวิชาการของ
อาจารย์ผู้สอนยังไม่เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่
กําหนด
3.การพัฒนาบุคลากรไม่ทันกับ
นโยบาย ระเบียบ หรือเกณฑ์
การประเมินภายนอกของ
หน่วยงานภายนอกที่ควบคุม
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา

เหตุการณ์ที่จะเกิด/ลักษณะของผลกระทบ
(ปัจจัยเสี่ยง)

โอกาสเกิด (ความถี่) ระดับผลกระทบ
(2)
(1)

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

ลําดับความเสีย่ ง

-ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนมีไม่
เพียงพอ

3

3
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1
(ความเสี่ยงยอมรับได้)

-สัดส่วนของอาจารย์ผู้สอนยังไม่เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ทําให้มีผลต่อการ
บริหารจัดการและการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นที่
ยอมรับ

3

4

12

2
(ความเสี่ยงสูง)

-บางหลักสูตรอาจส่งผลกระทบทําให้ต้องปิด
หลักสูตร

4

5

20

3
(ความเสี่ยงยอมรับไม่ได้)
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ความเสี่ยง
(ภารกิจหลัก/กิจกรรม)
ด้านวิจัย
1.การให้ความสําคัญและ
ประสิทธิภาพในการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมของอาจารย์
ยังมีน้อย
2.จํานวนเงินสนับสนุนการ
ทําวิจัยน้อย

เหตุการณ์ที่จะเกิด/ลักษณะของผลกระทบ
(ปัจจัยเสี่ยง)

-ส่งผลให้การทําวิจัยของอาจารย์ในคณะ

โอกาสเกิด (ความถี่) ระดับผลกระทบ
(1)
(2)

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

ลําดับความเสีย่ ง

4

4

16

2
(ความเสี่ยงสูง)

3

3

9

1
(ความเสี่ยงต่ํา)

2

3

6

1
(ความเสี่ยงที่ยอมรับได้)

4

4

16

2
(ความเสี่ยงสูง)

ครุศาสตร์มีน้อย
-จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย ด้าน
สังคมศาสตร์ได้น้อยเมื่อเทียบกับสาย
วิทยาศาสตร์

ด้านการบริการวิชาการ
1.หน่วยงานที่ขอรับบริการทาง -ทําให้ตอบสนองความต้องการได้ไม่ทั่วถึงและ
วิชาการมีจํานวนมาก
ทําให้มหาวิทยาลัยเสียเครือข่ายและผู้ที่เคยรับ
บริการไปขอรับการบริการวิชาการจาก
หน่วยงานอื่น
ด้านภัยธรรมชาติ
1.ทรัพย์สินของคณะ ครุศาสตร์ -พายุฝน,น้ําท่วม
เสียหาย
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ความเสี่ยง
(ภารกิจหลัก/กิจกรรม)

เหตุการณ์ที่จะเกิด/ลักษณะของผลกระทบ
(ปัจจัยเสี่ยง)

โอกาสเกิด (ความถี่)
(1)

ระดับผลกระทบ
(2)

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

ลําดับความเสีย่ ง

3

3

9

1
(ความเสี่ยงที่ยอมรับได้)

ด้านการเงินและงบประมาณ
1.บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ -ทําให้การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไป
ขั้นตอนหลักฐานประกอบการ ตามแผน
เบิกจ่ายและกระบวนการ
ปฏิบัติงานไม่ครอบถ้วนทําให้มี
การเบิกจ่ายมีความล่าช้า
หมายเหตุ
มีค่าระหว่าง 1-9 คะแนนระดับ 1 หมายถึง ความเสี่ยงยอมรับได้ (ต่ํา)
มีค่าระหว่าง 10-19 คะแนนระดับ 2 หมายถึง ความเสี่ยงสูง (สูง)
มีค่าระหว่าง 20-25 คะแนนระดับ 3 หมายถึง ความเสี่ยงยอมรับไม่ได้ (สูงมาก)

********เลือกกิจกรรมทีม่ ีความเสี่ยงสูง (อยูใ่ นระดับ 2 หรือ 3) ต้องนํามาจัดการความเสี่ยงต่อไป
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การกําหนดกิจกรรมควบคุมความเสีย่ ง
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ลําดับ

1

2

1

ความเสี่ยง
(ภารกิจหลัก/กิจกรรม)
(1)
ด้านการเรียนการสอน
คุณวุฒิทางการศึกษาและ
ตําแหน่งทางวิชาการของ
อาจารย์ผู้สอนยังไม่เป็นไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่
กําหนด
การพัฒนาบุคลากรไม่ทันกับ
นโยบาย ระเบียบ หรือเกณฑ์
การประเมินภายนอกของ
หน่วยงานภายนอกที่ควบคุม
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ด้านวิจัย
การให้ความสําคัญและ
ประสิทธิภาพในการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมของอาจารย์
ยังมีน้อย

การควบคุมทีม่ ีอยู่แล้ว

วิธีจัดการความเสี่ยง

(3)

การควบคุมทีม่ ีอยู่แล้ว
ได้ผลหรือไม่
(4)

-แสวงหาอาจารย์ที่มีคุณวุฒิตรงตาม
เกณฑ์

√

O

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

-เร่งพัฒนามาตรฐานหลักสูตรเป็นไป
ตามเกณฑ์

√

O

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

-ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจและพัฒนา
นวัตกรรม

√

O

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

การควบคุมทีค่ วรจะมี
(แนวทางการควบคุม)
(2)

หมายเหตุ
(6)
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ลําดับ

1

ความเสี่ยง
(ภารกิจหลัก/กิจกรรม)
(1)

การควบคุมทีค่ วรจะมี
(แนวทางการควบคุม)
(2)

ด้านภัยธรรมชาติ
ทรัพย์สินของคณะ ครุศาสตร์ -จัดทําระบบควบคุมความปลอดภัย
เสียหาย
จากภัยธรรมชาติ

การควบคุมทีม่ ีอยู่แล้ว
(3)

การควบคุมทีม่ ีอยู่แล้ว
ได้ผลหรือไม่
(4)

√

O

วิธีจัดการความเสี่ยง

หมายเหตุ
(6)

............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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แผนการดําเนินงานการจัดการความเสี่ยง
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ลักษณะของ
ความเสี่ยง
ผลกระทบ
ภารกิจหลัก/กิจกรรม
(ประเด็นยุทธศาสตร์)
(2)
(1)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
1.คุณวุฒิทางการศึกษาและตําแหน่ง -สัดส่วนของอาจารย์ผู้สอนยังไม่
ทางวิชาการของอาจารย์ผู้สอนยังไม่ เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่ คุณวุฒิ ทําให้มีผลต่อการบริหาร
จัดการและการพัฒนาหลักสูตรให้
กําหนด
เป็นที่ยอมรับ

ดัชนีระดับ
ความเสี่ยง

การจัดการ
ความเสี่ยง

(3)

(4)
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ควบคุม

แนวทางการ
ควบคุมจัดการ
ความเสี่ยง
(5)
-แสวงหา
อาจารย์ที่มี
คุณวุฒิตรงตาม
เกณฑ์

กิจกรรมการควบคุม
(แผนการปรับปรุง
การควบคุม)
(6)

ระยะเวลา
ดําเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ
(7)

-ส่งเสริม สนับสนุนการสร้าง ธ.ค. 57- ก.ค. 58
แรงจูงใจ ในการขอกําหนด
ฝ่ายวิชาการ
ตําแหน่งทางวิชาการ
-กําหนดคุณวุฒิและรับ
อาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาตรง
หรือมีตําแหน่งทางวิชาการ
-ส่งเสริมให้เข้าร่วม
ประชุมสัมมนาในการจัดทํา
ผลงานวิชาการ
-วางแผนและส่งเสริมให้
อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์
ประจําหลักสูตรศึกษาต่อให้
ตรงตามเกณฑ์ที่ สกอ.กําหนด
-จัดอาจารย์ผู้สอนให้สอนใน
รายวิชาที่ตรงตามคุณวุฒิ
10

ลักษณะของ
ความเสี่ยง
ผลกระทบ
ภารกิจหลัก/กิจกรรม
(ประเด็นยุทธศาสตร์)
(2)
(1)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
2.การให้ความสําคัญและ
-ส่งผลให้การทําวิจัยของอาจารย์
ประสิทธิภาพในการวิจัยและ ในคณะครุศาสตร์มีน้อย
พัฒนานวัตกรรมของอาจารย์
ยังมีน้อย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารและการพัฒนาสถาบัน
3.ทรัพย์สินของคณะครุศาสตร์ -พายุฝน,น้ําท่วม
เสียหาย

แนวทางการ
ควบคุมจัดการ
ความเสี่ยง
(5)

กิจกรรมการควบคุม
(แผนการปรับปรุงการควบคุม)

ระยะเวลา
ดําเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ
(7)

ดัชนีระดับ
ความเสี่ยง

การจัดการ
ความเสี่ยง

(3)

(4)
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ควบคุม

-ส่งเสริมและสร้าง -ให้อาจารย์จัดทํางานวิจัยอย่างน้อย
แรงจูงใจและพัฒนา 1 เรือ่ งต่อปีการศึกษา
-ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยที่อยู่ใน
นวัตกรรม
กลุ่มวิจัย
-ส่งเสริม สนับสนุนการเข้ารับการ
ฝึกอบรมด้านการวิจัยให้เพิ่มขึน้ เพื่อ
เพิ่มมาตรฐานการวิจัย
-สนับสนุนให้อาจารย์ประจํา
หลักสูตรจัดทําวิจัยในชั้นเรียน

ธ.ค. 57ก.ค. 58
ฝ่ายบริหาร

16

ควบคุม

-จัดทําระบบควบคุม -วางระบบการควบคุมบริเวณอาคาร
ความปลอดภัยจาก สถานที่ ความปลอดภัยจากภัย
ธรรมชาติ
ภัยธรรมชาติ
-จัดทําฐานข้อมูลเพื่อป้องกันความ
สูญหาย
-วางระบบฐานข้อมูลทีส่ ามารถ
เชื่อมต่อได้ทุกที่

ธ.ค. 57ก.ค. 58
ฝ่ายบริหาร

(6)
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ลักษณะของ
ความเสี่ยง
ผลกระทบ
ภารกิจหลัก/กิจกรรม
(ประเด็นยุทธศาสตร์)
(2)
(1)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6
การพัฒนาบุคลากรไม่ทันกับ -บางหลักสูตรอาจส่งผล
นโยบาย ระเบียบ หรือเกณฑ์ กระทบทําให้ตอ้ งปิด
หลักสูตร
การประเมินภายนอกของ
หน่วยงานภายนอกที่ควบคุม
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา

ดัชนีระดับ
ความเสี่ยง

การจัดการ
ความเสี่ยง

(3)

(4)

20

ควบคุม

แนวทางการ
ควบคุมจัดการ
ความเสี่ยง
(5)
-เร่งพัฒนา
มาตรฐานหลักสูตร
เป็นไปตามเกณฑ์

กิจกรรมการควบคุม
(แผนการปรับปรุงการควบคุม)
(6)

ระยะเวลา
ดําเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ
(7)

-วางแผนการพัฒนาอาจารย์ในแต่ละปี
ธ.ค. 57การศึกษา เช่น การศึกษาต่อ
ก.ค. 58
การทําตําแหน่งทางวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ
-จัดประชุมวางแผน กํากับการดําเนินงาน
ให้สอดคล้องตามตัวบ่งชี้
-กําหนดคุณวุฒิอาจารย์ที่รับสมัครให้
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิที่กําหนด
-กําหนดแผนงานบริหารหลักสูตรรายปี
-วางแผนพัฒนาบุคลากร อาจารย์ประจํา
หลักสูตร เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย
ระเบียบ และเกณฑ์การปะเมินภายนอก
ของหน่วยงานภายนอกที่ควบคุมคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา
.....................................................................................
ชื่อหัวหน้าส่วนงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา คงทอง
ตําแหน่ง คณบดีคณะครุศาสตร์
12

13

14

