การติดตามผลการดาเนินงานและประเมินผล
การดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
คณะครุศาสตร์
Assessed and Implementation Plan

คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปีงบประมาณ 2563

คานา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีการดาเนินการ
ติดตามผลการดาเนิ นงานและประเมินผลการด าเนิ นงานตามแผนบริหารความเสี่ ยง ปี งบประมาณ
2563 องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตาม
ผลลั พ ธ์ ต ามพั น ธนกิ จ กลุ่ ม สถาบั น และเอกลั ก ษณ์ ข องคณะ โดยสรุ ป ผลการติ ด ตามผลการ
ดาเนินงานและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 25963 โดยคานึงถึง
การบรรลุเป้าหมายขององค์กร หรือ ประเด็น ยุทธ์ศาสตร์ เป็นสิ่งสาคัญ ให้สอดคล้องกับ พันธกิจ
ของคณะครุศาสตร์

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล
คณบดีคณะครุศาสตร์

สารบัญ
หน้า
แบบติดตามผลการจัดการความเสี่ยง (RM-4)
แบบสรุปผลการดาเนินงานจากการบริหารความเสี่ยง (RM-5)
แบบสรุปผลการประเมินความเสี่ยงภายหลังการดาเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง (RM-6)

1
6
8

การติดตามผลการดาเนินงานและประเมินผลการดาเนินงานตามแผน
Assessed and Implementation Plan
ปีงบประมาณ 2563
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ได้นาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหาร
และการจัดการ ซึ่งการนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการดาเนินงานทาให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐาน
และเป็ น ระบบการจั ดการที่ มี คุ ณ ภาพ การด าเนิ น งานระบบบริ ห ารความเสี่ ยงของคณะครุ ศาสตร์
มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏวไลยอลงกรณ์ ได้ มี การจั ดท าแผนบริ หารความเสี่ ยง และด าเนิ นการตามแผน
ของคณะครุศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล
ด้านภัยธรรมชาติ ทรัพย์สินของคณะ ครุศาสตร์เสียหาย
คณะครุศาสตร์ได้ดาเนินการติดตามผลการดาเนินงานและประเมินผลการดาเนินงานตามแผน
ความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2563 ไว้ดังนี้

1

แบบติดตามผลการจัดการความเสี่ยง (RM-4) ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)
( ) ด้านกลยุทธ์

(√ ) ด้านการปฏิบัติ

( ) ด้านการเงิน

( ) ด้านการปฏิบัตติ ามกฎระเบียบ

ปัจจัยเสี่ยง O1 อาจารย์ไม่ได้ตาแหน่งทางวิชาการตามเป้าหมายที่กาหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)
กิจกรรม

วางแผนพัฒนาบุคลากรในการ
เขียนผลงานทางวิชาการตาม
หลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ของกิจกรรม

ร้อยละความ
คืบหน้า

ปัญหา
อุปสรรค และ
แนวทางแก้ไข
ปัญหา

1 ตุลาคม 2562 31 มีนาคม 2563

งานวิชาการ /
งานบริหาร
บุคคล

อาจารย์ได้มีการจัดทาผลงานทาง
วิชาการตามหลักเกณฑ์ ประกาศ
ก.พ.อ.

ร้อยละ 29.03

-

2

แบบติดตามผลการจัดการความเสี่ยง (RM-4) ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)
( ) ด้านกลยุทธ์ (√ ) ด้านการปฏิบัติ ( ) ด้านการเงิน ( ) ด้านการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ
ปัจจัยเสี่ยง O1 การบริหารจัดการไม่เป็นไปตามแผน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล
กิจกรรม

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ของกิจกรรม

การปรับ
รูปแบบการ
ดาเนิน
กิจกรรมให้
สอดคล้องกับ
สถานการณ์
ปัจจุบัน

1 ตุลาคม 2562 31 มีนาคม 2563

งานบริหาร

ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดาเนินกิจกรรมจากสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงจากการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามประกาศ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัย
เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 หรือโรคโควิค-19 (Coronavirus Disease -2019 (COVID-19))
และประกาศของมหาวิทยาลัย และบุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน (Work at
Home) และปรับเปลี่ยนรูปแบบการดาเนินกิจกรรมเป็นแบบออนไลน์
และถ้าไม่สามารถออนไลน์ได้ก็ทาการเลื่อนกิจกรรมโดยไม่เกิน
ปีงบประมาณที่ได้รับจัดสรร หรือปรับเปลี่ยนกิจกรรมเป็นอีกกิจกรรม
ใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงปรับวิธีการเรียนการ
สอนเป็นแบบออนไลน์ ผลลัพธ์ของกิจกรรมได้ผลตาม ที่วางแผนไว้
รวมถึงมีระบบป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเป็นไปตามมาตรฐานที่
กาหนด สามารถป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคมี เนื่องจากเกิดการ
แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ร้อยละ ปัญหา อุปสรรค
ความ
และแนวทาง
คืบหน้า แก้ไขปัญหา
ร้อยละ
33.56

-

3

แบบติดตามผลการจัดการความเสี่ยง (RM-4) ครั้งที่ 2 รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 20 มิถุนายน 2563)
( ) ด้านกลยุทธ์

(√ ) ด้านการปฏิบัติ

( ) ด้านการเงิน

( ) ด้านการปฏิบัตติ ามกฎระเบียบ

ปัจจัยเสี่ยง O1 อาจารย์ไม่ได้ตาแหน่งทางวิชาการตามเป้าหมายที่กาหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)
กิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
ผลลัพธ์ของกิจกรรม

วางแผนพัฒนาบุคลากรในการ 1 ตุลาคม 2562 -20
เขียนผลงานทางวิชาการตาม มิถุนายน 2563
หลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย

งานวิชาการ /งาน
บริหารบุคคล

อาจารย์ได้มีการจัดทาผลงาน
ทางวิชาการตามหลักเกณฑ์
ประกาศ ก.พ.อ.

ร้อยละความ
คืบหน้า

ปัญหา
อุปสรรค และ
แนวทางแก้ไข
ปัญหา

ร้อยละ
37.10

-

4

แบบติดตามผลการจัดการความเสี่ยง (RM-4) ครั้งที่ 2 รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 20 มิถุนายน 2563)
( ) ด้านกลยุทธ์ (√ ) ด้านการปฏิบัติ
( ) ด้านการเงิน
( ) ด้านการปฏิบัตติ ามกฎระเบียบ
ปัจจัยเสี่ยง O1 การบริหารจัดการไม่เป็นไปตามแผน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล
กิจกรรม

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิด
ชอบ

ผลลัพธ์ของกิจกรรม

ร้อยละ
ความ
คืบหน้า

ปัญหา
อุปสรรค และ
แนวทางแก้ไข
ปัญหา

การปรับรูปแบบ
การดาเนิน
กิจกรรมให้
สอดคล้องกับ
สถานการณ์
ปัจจุบัน

1 ตุลาคม 2562
-20 มิถุนายน
2563

งาน
บริหาร

ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดาเนินกิจกรรมจากสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงจากการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามประกาศ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัย
เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 หรือโรคโควิค-19 (Coronavirus Disease -2019 (COVID-19))
และประกาศของมหาวิทยาลัย และปรับเปลี่ยนรูปแบบการดาเนินกิจกรรม
เป็นแบบออนไลน์ และถ้าไม่สามารถออนไลน์ได้ก็ทาการเลื่อนกิจกรรมโดย
ไม่เกินปีงบประมาณที่ได้รับจัดสรร หรือปรับเปลี่ยนกิจกรรมเป็นอีก
กิจกรรมใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงปรับวิธีการเรียน
การสอนเป็นแบบออนไลน์ ผลลัพธ์ของกิจกรรมได้ผลตามที่วางแผนไว้
รวมถึงมีระบบป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเป็นไปตามมาตรฐานที่
กาหนด สามารถป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคมี เนื่องจากเกิดการ
แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ร้อยละ
63.01

-

5

แบบสรุปผลการดาเนินงานจากการบริหารความเสี่ยง (RM-5)
ประเภทความเสี่ยง
( ) ด้านกลยุทธ์
ความเสี่ยง

( √ ) ด้านการปฏิบัติงาน
ความเสียหายที่
อาจเกิดขึ้น
(ผลกระทบ)

ระดับ แผน/กิจกรรม
ความ
เสี่ยง

( ) ด้านการเงิน
รายละเอียดการจัดการ

( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ผลจากการใช้
มาตรการจัดการ
ความเสี่ยง

ระดับความ
เสี่ยงภายหลัง
การบริหาร
ความเสี่ยง

แนวทาง/มาตรการ
สาหรับปีถัดไป

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)
อาจารย์
ไม่ได้
ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
ตาม
เป้าหมายที่
กาหนด

- อาจารย์ที่มี
ตาแหน่งทาง
วิชาการไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์
- คุณภาพอาจารย์
ระดับมหาวิทยาลัย
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์

12
สูง

วางแผนพัฒนา
บุคลากรในการ
เขียนผลงาน
ทางวิชาการ
ตามหลักเกณฑ์
ของ
มหาวิทยาลัย

- วางแผนพัฒนาบุคลากร
ตามประกาศ ก.พ.อ.
- มีการติดตามผลการ
ดาเนินงานเป็นแบ่ง
ออกเป็น 2 รอบของแต่ละ
ปี

อาจารย์ได้มีการ
จัดทาผลงานทาง
วิชาการตาม
หลักเกณฑ์
ประกาศ ก.พ.อ.

L=3 * C=3
=9

จัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
ระยะ 5 ปี วางเป้าหมาย
เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการ
ระดับ 1 ความ
ดาเนินงาน
เสี่ยงยอมรับได้
(ต่า)

6

ความเสี่ยง

ความเสียหายที่
อาจเกิดขึ้น
(ผลกระทบ)

ระดับ แผน/กิจกรรม
ความ
เสี่ยง

รายละเอียดการจัดการ

ผลจากการใช้
มาตรการจัดการ
ความเสี่ยง

ระดับความ
เสี่ยงภายหลัง
การบริหาร
ความเสี่ยง

แนวทาง/มาตรการ
สาหรับปีถัดไป

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล
การบริหาร
จัดการไม่
เป็นไปตาม
แผน

- ผลการดาเนินงาน
ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่กาหนด
ไว้ในแผนปฏิบัติ
การ
- การเปลี่ยน แปลง
ส่งผลต่อกลุ่มเป้า
หมาย

12
สูง

การปรับ
รูปแบบการ
ดาเนิน
กิจกรรมให้
สอดคล้องกับ
สถานการณ์
ปัจจุบัน

- ปรับแผนการดาเนิน
กิจกรรมของแผนปฏิบัติ
การให้สอดคล้องกับ
นโยบาย
-ปรับรูปแบบการดาเนิน
กิจกรรมเป็นแบบออนไลน์
- ปรับรูปแบบการเรียน
การสอน
- ปรับการทางาน (Work
at Home)
– จัดทามาตรการควบคุม
ความเสี่ยงจากการแพร่
ระบาดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา
2019

- การดาเนิน
L=2 * C= 3 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
กิจกรรมเป็นไปตาม
New Normal หมายถึง
=
6
แผน
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
- ไม่มีการแพร่
ระดับ 1 ความ ของการใช้ชีวิตประจาวัน
ระบาดของเชื้อ
เสี่ยงยอมรับได้ และการขับเคลื่อนทาง
ไวรัส
(ต่า)
เทคโนโลยีโดยเฉพาะ
กาหนด สามารถ
ออนไลน์จากเหตุการณ์
ป้องกันการแพร่
ระบาดของเชื้อโรค
Covid-19 ทาให้
มี เนื่องจากเกิดการ
พฤติกรรมในด้าน
แพร่ระบาดของเชื้อ
สุขอนามัยของคน
โรคไวรัสโคโรนา
เปลี่ยนไป พร้อมการ
2019
รับมือกับสถานการณ์
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แบบสรุปผลการประเมินความเสี่ยงภายหลังการดาเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง (RM-6)
ประเภทความ
เสี่ยง/ความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง

สรุปความเสี่ยง

ก่อนการประเมิน

หลังการประเมิน

L

L

C

ระดับ
ความ
เสี่ยง

การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง

ควบคุมได้

C ระดับ

ควบคุม
ไม่ได้

ความ
เสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)
O1 / อาจารย์
ไม่ได้
ตาแหน่งทาง
วิชาการตาม
เป้าหมาย
ที่กาหนด

3

4

12
สูง

3

3

9

ก่อนการประเมิน ระดับความเสี่ยง 12 ระดับสูง การตอบสนองความเสี่ยง √ ดาเนินการ
(Treat) การลดหรือควบคุม
แล้วเสร็จตาม
ต่า
กาหนด
หลังการประเมิน ระดับความเสี่ยง 9 ระดับต่า การตอบสนองความเสี่ยง
การยอมรับ (Take) ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ในปัจจุบันอยู่ภายในระดับที่
(ระดับความ
ต้องการและยอมรับได้แล้วโดยไม่ต้องมีการดาเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาส เสี่ยงลดลง
หรือความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นได้อีก
จากเดิม)
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ระดับความเสี่ยง
ประเภทความ
เสี่ยง/ความเสี่ยง ก่อนการประเมิน
L

C ระดับ
ความ
เสี่ยง

สรุปความเสี่ยง
การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง

หลังการประเมิน
L

ควบคุมได้

C ระดับ

ควบคุม
ไม่ได้

ความ
เสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล
O1 / การบริหาร
จัดการไม่เป็นไปตาม
แผน

3

4

12
สูง

2

3

6 ก่อนการประเมิน ระดับความเสี่ยง 12 ระดับสูง การตอบสนองความเสี่ยง
ต่า (Treat) การลดหรือควบคุม

หลังการประเมิน ระดับความเสี่ยง 6 ระดับต่า การตอบสนองความเสี่ยง
การยอมรับ (Take) ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ในปัจจุบันอยู่ภายในระดับที่
ต้องการและยอมรับได้แล้วโดยไม่ต้อง
มีการดาเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาสหรือความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นได้อีก

√ ดาเนินการ
แล้วเสร็จตาม
กาหนด
(ระดับความเสี่ยง
ลดลงจากเดิม)

ชื่อหัวหน้าส่วนงาน (ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล)
ตาแหน่ง คณบดีคณะครุศาสตร์
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