(ร่าง)
แผนบริหารความเสี่ยง
Draft Risk Management Plan

คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปีการศึกษา 2562

คานา
ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรอุ ด มศึ ก ษำ (Office of the Higher Education Commission)
ได้กำหนดนโยบำย หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติต่ำงๆ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำกำรดำเนินงำนเกี่ยวกับ
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับคณะ
องค์ ประกอบที่ 5 กำรบริหำรจัดกำร ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 กำรบริหำรของคณะเพื่ อกำรกำกั บติดตำมผลลัพธ์
ตำมพันธกิจกลุ่มสถำบัน และเอกลักษณ์ของคณะ เพื่อให้สถำบันอุดมศึกษำ ให้มีระบบบริหำรควำมเสี่ยง
โดยกำรบริหำรและควบคุมปัจจัย กิจกรรมและกระบวนกำรกำรดำเนินงำนที่อำจเป็นมูลเหตุควำมเสียหำย
เพื่อให้ระดับควำมเสี่ยง และขนำดของควำมเสียหำยที่จะเกิดขึ้นในอนำคตอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สำมำรถ
ควบคุ มได้ ระดั บควำมเสี่ ยงลดลงจำกเดิ ม เพื่ อป้ องกั นหรื อบรรเทำควำมรุ นแรงของปั ญ หำ รวมทั้ ง
มีแผนสำรองต่อภำวะฉุกเฉิน เพื่อให้มั่นใจว่ำระบบงำนต่ำงๆ มีควำมพร้อมใช้งำน มีกำรปรับปรุงระบบ
อย่ำงต่อเนื่องและทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงเพื่อกำรบรรลุเป้ำหมำยของสถำบันตำมยุทธศำสตร์หรือกลยุทธ์
เป็นสำคัญ
กำรจัดทำ (ร่ำง) แผนบริหำรควำมเสี่ยง คณะครุศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2562 จัดทำขึ้นเพื่อให้คณะ
ครุศำสตร์ มีระบบกำรควบคุมภำยในที่ดี ในกำรบริหำรคณะครุศำสตร์ โดยกำรบริหำรจัดกำรปัจจัยต่ำงๆ
และกำรควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนกำรดำเนินงำน เพื่อลดมูลเหตุของโอกำสที่คณะครุศำสตร์จะเกิด
ควำมเสียหำย ทั้งในรูปของตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน เพื่อให้ระดับควำมเสี่ยงและขนำดของควำมเสียหำย
ที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับที่คณะครุศำสตร์ยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้ อย่ำงมีระบบ
โดยคำนึงถึงกำรบรรลุเป้ำหมำยขององค์กรหรือยุทธ์ศำสตร์เป็นสำคัญ และสำมำรถบริหำรจัดกำรภำยใน
คณะครุ ศำสตร์ ได้ บรรลุ เป้ ำหมำยที่ ก ำหนด คณะครุ ศำสตร์ ได้ มี ก ำรแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมกำรบริ ห ำร
ควำมเสี่ยงคณะครุศ ำสตร์ ปีก ำรศึกษำ 2562 เพื่ อ วำงระบบกำรบริห ำรควำมเสี่ย ง และกลไกของ
แผนบริห ำรควำมเสี่ย ง ผนวกกั บ กำรประกั น คุ ณ ภำพกำรศึก ษำภำยใน ประจ ำปี ก ำรศึก ษำ 2562
องค์ประกอบที่ 5 กำรบริหำรจัดกำร ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 กำรบริหำรของคณะเพื่อกำรกำกับติดตำมผลลัพธ์
ตำมพันธกิจกลุ่มสถำบัน และเอกลักษณ์ของคณะ

(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อังคนำ กรัณยำธิกุล)
คณบดีคณะครุศำสตร์

สารบัญ

บทสรุปผู้บริหาร
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
กระบวนการบริหารความเสี่ยง
-ระบุความเสี่ยง
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บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)
คณะครุ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ ได้ น าหลั ก
ธรรมาภิบาล 10 ประการร มาใช้ในการบริหารจัดการ ทาให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐานเป็น
ระบบการจัดการที่มีคุณภาพ การดาเนินงานจัดการบริหารความเสี่ยงของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ได้มีนโยบายการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงตามพันธกิจของคณะครุศาสตร์
ดังนี้
1. ยกระดับการผลิตครูและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ โดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
(Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. ส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์และเสริมสร้างความเข้มแข็งเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และ
พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา
3. ประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อพัฒนางานพันธกิจ
สัม พั น ธ์ และถ่ ายทอด เผยแพร่โครงการอัน เนื่ อ งมาจากพระราชด าริเพื่ อขยายผลการปฏิ บั ติ ไปสู่
ประชาชนในท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม
4. ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตสานึกทางวัฒ นธรรมและการเรียนรู้ต่าง
วัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาลเพื่อเป็นต้นแบบของการพัฒนาคณะ
ครุศาสตร์อย่างยั่งยืน
ประกอบกับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรมการสภามหาวิทยาลัยด้านการบริหารความเสี่ยง
แ ละ ค ณ ะ ก รรม ก ารส ภ าม ห าวิ ท ย าลั ยที่ ให้ วิ เ ค ราะ ห์ ค วาม เสี่ ยงต าม ภ ารกิ จห ลั กข อ ง
คณะครุศาสตร์และให้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการเงิน เพื่อให้เกิดประสิทธิประสิทธิผลในการ
บริหารความเสี่ยง

1

นโยบายการบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
คณะครุศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏวไลยอลงกรณ์ น าหลั กการบริ หารกิ จการบ้ านเมื องที่ ดี
(หลักธรรมาภิบาล) มาใช้ในการบริหารจัดการ ซึ่งมีระบบในการบริหารความเสี่ยงโดยการบริหารปัจจัย
และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดาเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะเกิดความ
เสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง การฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือความคุ้มค่า) ให้ระดับความเสี่ยง และขนาดของความ
เสี ยหายที่ เกิ ดขึ้ นในอนาคต อยู่ ในระดั บ ที่ ยอมรั บได้ โดยค านึ งถึ งการบรรลุ เป้ าหมาย ตามประเด็ น
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ จึงกาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
1. มีการกาหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นระบบมาตรฐานเดียวกัน
2. มีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
3. มีการบริหารความเสี่ยงควบคู่ไปกับการควบคุมภายใน เพื่อป้องกันความเสียหายใน
ด้านต่างๆ
4. มีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ทบทวน ปรับปรุงอย่างสม่าเสมอ
5. มีการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงเรื่องความเสี่ยงให้กับผู้บริหาร และ
บุ คลากรในหน่ วยงาน ให้ มี ความเข้ าใจ และตระหนั กถึงความส าคั ญในการบริหาร
ความเสี่ยงของคณะครุศาสตร์
6. มีการบริหารความเสี่ยงเป็นกิจกรรมของการดาเนินงานของคณะครุศาสตร์
7. มีการดาเนินงานบริหารความเสี่ยงตามสภาวะเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8. มีการดาเนินงานบริหารความเสี่ยงแบบกัลยาณมิตร
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(ร่าง) กระบวนการบริหารความเสี่ยงของคณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 ดังนี้
1.
2.
3.
4.

ระบุความเสี่ยง
การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง
การกาหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง
แผนการดาเนินงานการจัดการความเสี่ยง
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(ร่าง) ระบุความเสี่ยง ปีการศึกษา 2562
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรม)
ปัจจัยเสี่ยง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1...ความเสี่ยงเรื่องของอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการคณะครุศาสตร์น้อย.
(ปัจจัยภายใน)

- อาจารย์บางท่านยังมีอายุราชการไม่ถึงเกณฑ์ที่กาหนดในการขอตาแหน่งทาง
วิชาการ
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(ร่าง) การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง ปีการศึกษา 2562
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ความเสี่ยง
(ภารกิจหลัก/กิจกรรม)

เหตุการณ์ที่จะเกิด/ลักษณะของผลกระทบ
(ปัจจัยเสี่ยง)

โอกาสเกิด (ความถี่) ระดับผลกระทบ
(1)
(2)

ดัชนีความเสี่ยง
ลาดับความเสี่ยง
คะแนนความเสี่ยง
(ระดับความเสี่ยง)
(1) X (2)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยยึด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1..อาจารย์ประจาคณะที่ดารง - อาจารย์บางท่านยังมีอายุราชการไม่ถึงเกณฑ์
4
3
12
2
ตาแหน่งทางวิชาการ
ที่กาหนดในการขอตาแหน่งทางวิชาการ
(ความเสี่ยงสูง)
คณะครุศาสตร์ น้อย
(ปัจจัยภายใน)
หมายเหตุ
1. เลือกกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง (อยู่ในระดับ 2 หรือ 3) ต้องนามาจัดการความเสี่ยงต่อไป
2. ระดับความเสี่ยง 3 มีค่าระหว่าง 20 - 25 (ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้) , 2 มีค่าระหว่าง 10 ‐ 19 (ความเสี่ยงสูง) และ 1 มีค่าระหว่าง 1 - 9
(ความเสี่ยงยอมรับได้)
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(ร่าง) การกาหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง ปีการศึกษา 2562
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ลาดับ

1

ความเสี่ยง
(ภารกิจหลัก/กิจกรรม)
(1)

การควบคุมที่ควรจะมี
(แนวทางการควบคุม)
(2)

การควบคุมที่มีอยู่แล้ว
(3)

การควบคุมที่มีอยู่แล้ว
ได้ผลหรือไม่
(4)

วิธีจัดการความเสี่ยง

หมายเหตุ
(6)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่ง -จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรใน
............ยอมรับ
ทางวิชาการ คณะครุศาสตร์ น้อย
การขับเคลื่อนคณาจารย์สาย
............ควบคุม
(ปัจจัยภายใน)
วิชาการเร่งทาผลงานวิชาการ
............ถ่ายโอน
ตามรอบระยะเวลาทีกาหนด
............หลีกเลีย่ ง

หมายเหตุ
ช่อง 3
ช่อง 4

√ หมายถึง มี , O หมายถึง มีแต่ไม่สมบูรณ์ , X หมายถึง ไม่มี
√ หมายถึง ได้ผลตามที่คาดหมาย , O หมายถึง ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ , X หมายถึง ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย
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(ร่าง) แผนการดาเนินงานการจัดการความเสี่ยง ปีการศึกษา 2562
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ความเสี่ยง
ลักษณะของ
ดัชนีระดับ
การจัดการ
แนวทางการ
กิจกรรมการควบคุม
ระยะเวลา
ภารกิจหลัก/กิจกรรม
ผลกระทบ
ความเสี่ยง
ความเสี่ยง ควบคุมจัดการ
(แผนการปรับปรุง
ดาเนินการ/
(ประเด็นยุทธศาสตร์)
ความเสี่ยง
การควบคุม)
ผู้รับผิดชอบ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยยึด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1. อาจารย์ประจาคณะที่ดารง
- อาจารย์บางท่านยังมีอายุ
12
ส.ค. 62- ก.ค. 63
ตาแหน่งทางวิชาการ
ราชการไม่ถึงเกณฑ์ที่กาหนดใน
ฝ่ายบริหาร
คณะครุศาสตร์ น้อย
การขอตาแหน่งทางวิชาการ
(ปัจจัยภายใน)
.....................................................................................
ชื่อหัวหน้าส่วนงาน ............................................
ตาแหน่ง ............................................
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