แผนบริหารความเสี่ยง
Risk Management Plan

คณะครุศาสตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ป 2555

คํานํา
แผนบริหารความเสี่ยง คณะครุศาสตร 2555 จัดทําขึ้นเพื่อใหคณะครุศาสตร มีระบบในการ
บริหารความเสี่ยง โดยบริหารปจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดําเนินงานตางๆ เพื่อลด
มูลเหตุของโอกาสที่องคกรจะเกิดความเสียหาย ทั้งในรูปของตัวเงินและ ไมใชตัวเงิน เพื่อใหระดับความ
เสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่เกิดขึ้นอยูในระดับที่องคกรยอมรับได ประเมินได ควบคุมได และ
ตรวจสอบได อยางมีระบบ โดยคํานึงถึงการบรรลุเปาหมายขององคกรหรือยุทธศาสตรเปนสําคัญ
การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง คณะครุศาสตร 2555 ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงคณะครุศาสตร เพื่อวางระบบการบริหารความเสี่ยง และกลไกของแผนบริหารความเสี่ยง
ผนวกกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2555 องคประกอบที่ 7 การบริหาร
และการจัดการ ตัวบงชี้ 7.4 ระบบบริหาร ความเสี่ยง และการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุษา คงทอง)
คณบดีคณะครุศาสตร

สารบัญ
บทสรุปผูบริหาร
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
กระบวนการบริหารความเสี่ยง
-ระบุความเสี่ยง
-การประเมินและวิเคราะหความเสี่ยง
-การกําหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง
-แผนการดําเนินงานการจัดการความเสี่ยง
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บทสรุปผูบริหาร (Executive Summary)
คณะครุ ศ าสตร มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ ได นํ า หลั ก
ธรรมาภิ บ าลมาใช ใ นการบริ ห ารจั ด การ ทํ า ให เ กิ ด ผลการปฏิ บั ติ ง านที่ ไ ด ม าตรฐานเป น ระบบ
การจัดการที่มีคุณภาพ การดําเนินงานจัดการบริหารความเสี่ยงของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ 2555 ได มี น โยบายการจั ด ทํ า แผนบริ ห ารความเสี่ ย งตามภารกิ จ หลั ก ของ
คณะครุศาสตรคือ เปนสถาบันผลิตและพัฒนาครูแบะบุคลากรทางการศึกษา เปนองคกรแหงการ
เรียนรู วิจัย และพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมทางการศึกษา ใหการบริการทางวิชาการแกสังคม
และทํานุบํ ารุงศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่นและของชาติ บนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพีย ง
ประกอบกับขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เสนอแนะใหมีการวิเคราะหความเสี่ยงดาน
ภัยธรรมชาติ อันสืบเนื่องมาจากเหตุการณน้ําทวมใหญในประเทศไทย ในชวงเดือน ตุลาคม – ธันวาคม
2554 และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร ไดมีมติการวิเคราะหความเสี่ยง ตามภารกิจ
หลักประกอบดวย 4 ดาน ดังนี้
1.
2.
3.
4.

ความเสี่ยงดานการเรียนการสอน
ความเสี่ยงดานการวิจัย
ความเสี่ยงดานบริการวิชาการ
ความเสี่ยงดานภัยธรรมชาติ
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นโยบายการบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
คณะครุ ศาสตร มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏวไลยอลงกรณ นํ าหลั กการบริ หารกิ จการบ านเมื องที่ ดี
(หลักธรรมาภิบาล) มาใชในการบริหารจัดการ ซึ่งมีระบบในการบริหารความเสี่ยงโดยการบริหารปจจัย
และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดําเนินงานตางๆ เพื่อลดมูลเหตุของแตละโอกาสที่จะเกิด
ความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงินและไมใชตัวเงิน เชน ชื่อเสียง การฟองรองจากการไมปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือความคุมคา) ใหระดับความเสี่ยง และ
ขนาดของความเสียหายที่เกิดขึ้นในอนาคต อยูในระดับที่ยอมรับไดโดยคํานึงถึงการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตร กลยุทธ จึงกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
1. มีการกําหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงเปนระบบมาตรฐานเดียวกัน
2. มีการบริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่อง
3. มีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ทบทวน ปรับปรุงอยางสม่ําเสมอ
4. มีการสื่อสารและการประชาสัมพันธอยางทั่วถึงเรื่องความเสี่ยงใหกับผูบริหาร และ
บุคลากรในหนวยงาน ใหมีความเขาใจ และตระหนักถึงความสําคัญในการบริหาร
ความเสี่ยงของสํานักงานอธิการบดี
5. มีการบริหารความเสี่ยงเปนกิจกรรมของการดําเนินงานของสํานักงานอธิการบดี
6. มีการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงตามสภาวะเศรษฐกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ
7. มีการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงแบบกัลยาณมิตร
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กระบวนการบริหารความเสี่ยงของคณะครุศาสตร ดังนี้
1.
2.
3.
4.

ระบุความเสี่ยง
การประเมินและวิเคราะหความเสี่ยง
การกําหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง
แผนการดําเนินงานการจัดการความเสี่ยง
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ระบุความเสี่ยง
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรม)

ดานการเรียนการสอน
1.การพัฒนาหลักสูตรลาชา

2.การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนยังไมตอเนื่อง
3.ตําราและเอกสารเพื่อการอางอิงมีอยูจํานวนนอย
4.คุณภาพหองเรียน/อุปกรณโสตฯ ไมเหมาะสมกับการเรียนรู
5.อาจารยที่มีวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทามีนอย
6.อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการมีนอย
ดานวิจัย
1.จํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยจากแหลงทุนภายใน/ ภายนอกนอยเกินไป

ปจจัยเสี่ยง
-การประเมินหลักสูตรไมสมบูรณ
-ขอมูลไมเพียงพอตอการวิเคราะห
-อาจารยบางสวนมีทักษะในการใชITในระดับปานกลาง
-อาจารยนําผลงานวิจัยมาใชในการเรียนการสอนนอย
-คณาจารยไมมีเวลาเขียนตํารา
-แรงจูงใจในการเรียนบทความ/ตํารา มีอยูนอยหรือยังไมเหมาะสม
-หองเรียนไมเอื้อตอการเรียนการสอนและการสอบ
-คอมพิวเตอรไมทันสมัยการปรับปรุงแลจัดหามาทดแทนไมทันเวลา
-ระเบียบมีขอจํากัด
-ยังไมมีการกําหนดแผนการแสวงหาอาจารยเชิงรุก
-ระเบียบมีขอจํากัด
-แรงจูงใจในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการมีอยูนอยหรือยังไมเหมาะสม
-คุณสมบัติของบุคลากรไมตรงกับแหลงทุน
-มีการสนับสนุนใหนักวิจัยขอทุนจากภายในและภายนอกนอยกวาที่ควร
-การจัดการงานวิจัยยังไมเปนระบบที่สมบูรณ
-งบประมาณกองทุนวิจัยมีนอย
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ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรม)
2.ความสนใจของคณาจารยตอการทํางานวิจัยมีคอนขางนอย
3.งานวิจัยไดรับการอางอิงหรือนําไปใชงานยังไมแพรหลายหรือยังไมมาก
4.การสืบทอดความเชี่ยวชาญเพื่อความเปนเลิศทางสาขาใดสาขาหนึ่งอยางตอเนื่องมี
อยูนอยมาก
ดานการบริการวิชาการ
1.ประชาสัมพันธไมทั่วถึง
ดานภัยธรรมชาติ
1.พายุฝน
2.น้ําทวม

ปจจัยเสี่ยง
-ทักษะในการเขียนโครงการมีนอยไมเพียงพอตอการนําเสนองานวิจัยเพื่อขอรับทุน
-งานวิจัยนําไปใชประโยชนไดนอย
-แรงจูงใจในการทํางานวิจัยมีอยูอยางจํากัด
-ชองทางในการเผยแพรมีนอย
-คุณภาพของงานวิจัยไมดีพอ
-การสรางองคความรูในสาขาใดสาขาหนึ่งอยางตอเนื่องมีอยูคอนขางนอย
-การติดตามขอมูลยังไมเปนระบบ
-บุคลากรมีประสบการณในการทําวิจัยนอย
-ยังไมใชสื่อการประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัยอยางเต็มที่
-ทรัพยสินมหาวิทยาลัยเสียหาย
-การจราจรถูกตัดขาด
-สาธารณูปโภคถูกตัดขาด
-อาหารขาดแคลน
-การเรียนการสอนหยุดชะงัก
-ขอมูลในระบบคอมพิวเตอรไดรับความเสียหาย
-มีการโจรกรรมทรัพยสินในชวงที่มีความวุนวาย
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การประเมินและวิเคราะหความเสี่ยง
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
ความเสี่ยง
(ภารกิจหลัก/กิจกรรม)
ดานการเรียนการสอน
1.การพัฒนาหลักสูตรลาชา

รายละเอียดความสูญเสีย
(ปจจัยเสี่ยง)

-การประเมินหลักสูตรไม
สมบูรณ
-ขอมูลไมเพียงพอตอการ
วิเคราะห
2.การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนยัง -อาจารยบางสวนมีทักษะใน
ไมตอเนื่อง
การใชITในระดับปานกลาง
-อาจารยนําผลงานวิจัยมาใช
ในการเรียนการสอนนอย
3.ตําราและเอกสารเพื่อการอางอิงมีอยู
-คณาจารยไมมีเวลาเขียน
จํานวนนอย
ตํารา
-แรงจูงใจในการเรียน
บทความ/ตํารา มีอยูนอย
หรือยังไมเหมาะสม
4.คุณภาพหองเรียน/อุปกรณโสตฯ ไม
-หองเรียนไมเอื้อตอการ
เหมาะสมกับการเรียนรู
เรียนการสอนและการสอบ
-คอมพิวเตอรไมทันสมัยการ
ปรับปรุงแลจัดหามาทดแทน
ไมทันเวลา

โอกาสที่จะเกิด
(1)

ผลกระทบ/ความรุนแรง
(2)

คะแนนความเสี่ยง
(ระดับความเสี่ยง)
(1) X (2)

ลําดับความเสี่ยง

3

3

9

3

3

9

3

3

9

4

4

16

4

4

16

4

4

16

1
(ความเสี่ยงที่ยอมรับได)
1
(ความเสี่ยงที่ยอมรับได)
1
(ความเสี่ยงที่ยอมรับได)
2
(ความเสี่ยงสูง)
2
(ความเสี่ยงสูง)
2
(ความเสี่ยงสูง)

2

2

4

2

2

4

1
(ความเสี่ยงที่ยอมรับได)
1
(ความเสี่ยงที่ยอมรับได)
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ความเสี่ยง
(ภารกิจหลัก/กิจกรรม)
5.อาจารยที่มีวุฒิระดับปริญญาเอกหรือ
เทียบเทามีนอย
6.อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทาง
วิชาการมีนอย

ดานวิจัย
1.จํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยจากแหลง
ทุนภายใน/ ภายนอกนอยเกินไป

รายละเอียดความสูญเสีย
(ปจจัยเสี่ยง)

โอกาสที่จะเกิด ผลกระทบ/ความรุนแรง
(1)
(2)

-ระเบียบมีขอจํากัด

3

3

คะแนนความเสี่ยง
(ระดับความเสี่ยง)
(1) X (2)
9

-ยังไมมีการกําหนดแผนการ
แสวงหาอาจารยเชิงรุก
-ระเบียบมีขอจํากัด

4

4

16

3

3

9

-แรงจูงใจในการขอกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการมีอยูนอย
หรือยังไมเหมาะสม

4

4

16

-คุณสมบัติของบุคลากรไมตรง
กับแหลงทุน
-มีการสนับสนุนใหนักวิจัยขอ
ทุนจากภายในและภายนอก
นอยกวาที่ควร
-การจัดการงานวิจัยยังไมเปน
ระบบที่สมบูรณ
-งบประมาณกองทุนวิจัยมีนอย

3

3

9

4

4

16

3

3

9

3

3

9

ลําดับความเสี่ยง
1
(ความเสี่ยงที่ยอมรับได)
2
(ความเสี่ยงสูง)
1
(ความเสี่ยงที่ยอมรับได)
2
(ความเสี่ยงสูง)
1
(ความเสี่ยงที่ยอมรับได)
2
(ความเสี่ยงสูง)
1
(ความเสี่ยงที่ยอมรับได)
1
(ความเสี่ยงที่ยอมรับได)
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ความเสี่ยง
(ภารกิจหลัก/กิจกรรม)

รายละเอียดความสูญเสีย
(ปจจัยเสี่ยง)

-ทักษะในการเขียนโครงการมี
นอยไมเพียงพอตอการนําเสนอ
งานวิจัยเพื่อขอรับทุน
-งานวิจัยนําไปใชประโยชนได
นอย
2.ความสนใจของคณาจารยตอการทํางาน -แรงจูงใจในการทํางานวิจัยมีอยู
วิจัยมีคอนขางนอย
อยางจํากัด
3.งานวิจัยไดรับการอางอิงหรือนําไปใช
-ชองทางในการเผยแพรมีนอย
งานยังไมแพรหลายหรือยังไมมาก
4.การสืบทอดความเชี่ยวชาญเพื่อความ -คุณภาพของงานวิจัยไมดีพอ
เปนเลิศทางสาขาใดสาขาหนึ่งอยาง
ตอเนื่องมีอยูนอยมาก
-การสรางองคความรูในสาขาใด
สาขาหนึ่งอยางตอเนื่องมีอยู
คอนขางนอย
-การติดตามขอมูลยังไมเปน
ระบบ
-บุคลากรมีประสบการณในการ
ทําวิจัยนอย
ดานการบริการวิชาการ
1.ประชาสัมพันธไมทั่วถึง
-ยังไมใชสื่อการประชาสัมพันธ
ของมหาวิทยาลัยอยางเต็มที่

โอกาสที่จะเกิด ผลกระทบ/ความรุนแรง
(1)
(2)
3

3

คะแนนความเสี่ยง
(ระดับความเสี่ยง)
(1) X (2)
9

3

3

9

4

4

16

4

4

16

3

3

9

4

4

16

3

3

9

3

3

9

4

4

16

ลําดับความเสี่ยง
1
(ความเสี่ยงที่ยอมรับได)
1
(ความเสี่ยงที่ยอมรับได)
2
(ความเสี่ยงสูง)
2
(ความเสี่ยงสูง)
1
(ความเสี่ยงที่ยอมรับได)
2
(ความเสี่ยงสูง)
1
(ความเสี่ยงที่ยอมรับได)
1
(ความเสี่ยงที่ยอมรับได)
2
(ความเสี่ยงสูง)
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ความเสี่ยง
(ภารกิจหลัก/กิจกรรม)
ดานภัยธรรมชาติ
1.พายุฝน
2.น้ําทวม

รายละเอียดความสูญเสีย
(ปจจัยเสี่ยง)

โอกาสที่จะเกิด ผลกระทบ/ความรุนแรง
(1)
(2)

คะแนนความเสี่ยง
(ระดับความเสี่ยง)
(1) X (2)

ลําดับความเสี่ยง

2
(ความเสี่ยงสูง)
1
(ความเสี่ยงที่ยอมรับได)
1
(ความเสี่ยงที่ยอมรับได)
1
(ความเสี่ยงที่ยอมรับได)
1
(ความเสี่ยงที่ยอมรับได)
2
(ความเสี่ยงสูง)
2
(ความเสี่ยงสูง)

-ทรัพยสินมหาวิทยาลัยเสียหาย

4

4

16

-การจราจรถูกตัดขาด

3

3

9

-สาธารณูปโภคถูกตัดขาด

3

3

9

-อาหารขาดแคลน

3

3

9

-การเรียนการสอนหยุดชะงัก

3

3

9

-ขอมูลในระบบคอมพิวเตอร
ไดรับความเสียหาย
-มีการโจรกรรมทรัพยสินในชวง
ที่มีความวุนวาย

4

4

16

4

4

16

หมายเหตุ
เลือกกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง (อยูในระดับ 2 หรือ 3) ตองนํามาจัดการความเสี่ยงตอไป
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การกําหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
ลําดับ
1

ความเสี่ยง(ภารกิจหลัก/กิจกรรม)

การควบคุมที่ควรจะมี

การควบคุมที่มีอยูแลว

วิธีจัดการความเสี่ยง

หมายเหตุ

(3)

การควบคุมที่มีอยูแลว
ไดผลหรือไม
(4)

(1)
ดานการเรียนการสอน
การพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
ยังไมตอเนื่อง
-อาจารยนําผลงานวิจัยมาใชในการ
เรียนการสอนนอย
ตําราและเอกสารเพื่อการอางอิง
มีอยูจํานวนนอย
-คณาจารยไมมีเวลาเขียนตํารา
-แรงจูงใจในการเขียนบทความ/ตํารา
มีอยูนอยหรือยังไมเหมาะสม
อาจารยที่มีวุฒิระดับปริญญาเอกหรือ
เทียบเทามีนอย
-ยังไมมีการกําหนดแผนการแสวงหา
อาจารยเชิงรุก
อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทาง
วิชาการมีนอย
-แรงจูงใจในการขอกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการมีอยูนอยหรือยังไมเหมาะสม

(2)

(5)

(6)

สนับสนุนสงเสริมใหอาจารย
ทําวิจัยเพื่อใช ในการเรียน
การสอน

√

O

สนับสนุนสงเสริมให
คณาจารยเขียนตํารา
บทความ และสนับสนุน
งบประมาณในการเขียน
ตํารา บทความใหเหมาะสม
การแสวงหาทาบทามบุคคล
ที่มีความรูความสามารถ
ทางดานวิชาการ

√

O

ยอมรับ
√ ควบคุม
ถายโอน
หลีกเลี่ยง
ยอมรับ
√ ควบคุม
ถายโอน
หลีกเลี่ยง

√

O

สงเสริมสนับสนุนแรงจูงใจ
การขอกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการใหมีความเหมาะสม

√

O

ยอมรับ
√ ควบคุม
ถายโอน
หลีกเลี่ยง
ยอมรับ
√ ควบคุม
ถายโอน
หลีกเลี่ยง
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ลําดับ
2

ความเสี่ยง(ภารกิจหลัก/กิจกรรม)

การควบคุมที่ควรจะมี

การควบคุมที่มีอยูแลว

(1)

(2)

ดานวิจัย
จํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยจากแหลง
ทุนภายใน/ภายนอกนอยเกินไป
-มีการสนับสนุนใหนักวิจัยของทุนจาก
ภายในและภายนอกนอยกวาที่ควร
ความสนใจของคณาจารยตอการทํางาน
วิจัยมีคอนขางนอย
-แรงจูงใจในการทํางานวิจัยมีอยูอยาง
จํากัด
งานวิจัยไดรับการอางอิงหรือนําไปใช
งานยังไมแพรหลายหรือยังไมมาก
-ชองทางในการเผยแพรมีนอย
การสืบทอดความเชี่ยวชาญเพื่อความ
เปนเลิศทางสาขาใดสาขาหนึ่งอยาง
ตอเนื่องมี่อยูนอยมาก
-การสรางองคความรูในสาขาใดสาขา
หนึ่งอยางตอเนื่องมีอยูคอนขางนอย

วิธีจัดการความเสี่ยง

หมายเหตุ

(3)

การควบคุมที่มีอยูแลว
ไดผลหรือไม
(4)

(5)

(6)

แสวงหาแหลงเงินทุนจาก
ภายในและภายนอกมากขึ้น

√

O

เพิ่มมาตรการสงเสริมการ
สรางแรงจูงใจในการทําวิจัย

√

O

เพิ่มชองทางในการเผยแพร
ใหมากขึ้น

√

O

สงเสริมสนับสนุนการให
ความรูในองคความรูแตละ
สาขาใหมากขึ้น

√

O

ยอมรับ
ควบคุม
ถายโอน
หลีกเลี่ยง
ยอมรับ
ควบคุม
ถายโอน
หลีกเลี่ยง
ยอมรับ
ควบคุม
ถายโอน
หลีกเลี่ยง
ยอมรับ
ควบคุม
ถายโอน
หลีกเลี่ยง

√

√

√

√
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ลําดับ
3

4

ความเสี่ยง(ภารกิจหลัก/กิจกรรม)
(1)
ดานการบริการวิชาการ
ประชาสัมพันธ ไมทั่วถึง
-ยังไมใชสื่อการประชาสัมพันธของ
มหาวิทยาลัยอยางเต็มที่
ดานภัยธรรมชาติ
พายุฝน น้ําทวม
-ทรัพยสินมหาวิทยาลัยเสียหาย
-ขอมูลในระบบคอมพิวเตอรไดรับความ
เสียหาย
-มีการโจรกรรมทรัพยสินในชวงที่มี
ความวุนวาย

การควบคุมที่ควรจะมี

การควบคุมที่มีอยูแลว

วิธีจัดการความเสี่ยง

หมายเหตุ

(3)

การควบคุมที่มีอยูแลว
ไดผลหรือไม
(4)

(2)

(5)

(6)

พัฒนาปรับปรุงการสื่อ
ประชาสัมพันธใหทั่วถึงและ
สามารถเจาะกลุมเปาหมาย
ไดอยางดี

√

O

ยอมรับ
√ ควบคุม
ถายโอน
หลีกเลี่ยง

สงเสริมมาตรการรองรับภัย
ธรรมชาติ เชน การวางแผน
การปองกันภัยธรรมชาติ
กําหนดแนวทางในการแกไข
จากภัยธรรมชาติ และการ
วางแผนการดํารงชีพ
หลังจากประสบภัย
ธรรมชาติใหอยางมีความสุข

√

O

ยอมรับ
√ ควบคุม
ถายโอน
หลีกเลี่ยง

หมายเหตุ
ชอง 3 √ หมายถึง มี , O หมายถึง มีแตไมสมบูรณ , X หมายถึง ไมมี
ชอง 4 √ หมายถึง ไดผลตามที่คาดหมาย , O หมายถึง ไดผลบางแตไมสมบูรณ , X หมายถึง ไมไดผลตามที่คาดหมาย
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แผนการดําเนินงานการจัดการความเสี่ยง
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ดานของงานที่
ประเมินและวัตถุประสงคของการ
ควบคุม
(1)
ดานการเรียนการสอน
การพัฒนากระบวนการเรียนการ
สอนยังไมตอเนื่อง
-อาจารยนําผลงานวิจัยมาใชในการ
เรียนการสอนนอย
ตําราและเอกสารเพื่อการอางอิง
มีอยูจํานวนนอย
-คณาจารยไมมีเวลาเขียนตํารา
-แรงจูงใจในการเขียนบทความ/
ตํารา มีอยูนอยหรือยังไมเหมาะสม
อาจารยที่มีวุฒิระดับปริญญาเอก
หรือเทียบเทามีนอย
-ยังไมมีการกําหนดแผนการ
แสวงหาอาจารยเชิงรุก

การควบคุมที่มีอยู

ระดับ การจัดการ
ความเสี่ยง ความเสีย่ ง

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู
(ปจจัยเสี่ยง)
(5)

กิจกรรมการควบคุม
(แผนการปรับปรุง
การควบคุม)
(6)

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

(2)

(3)

(4)

สนับสนุนสงเสริมใหอาจารยทํา
วิจัยเพื่อใช ในการเรียนการสอน

2

ควบคุม

วิจัยการเรียนการสอนยัง -กําหนดภาระการสอนใหเอื้อ
มีนอยเพราะภาระงาน
ตอการทําวิจัยใหสอดคลองกัน
การสอนปริมาณมาก

30 ก.ย. 55
ฝายบริหาร
วิชาการ

สนับสนุนสงเสริมใหคณาจารย
เขียนตํารา บทความ และ
สนับสนุนงบประมาณในการเขียน
ตํารา บทความใหเหมาะสม

2

ควบคุม

เอกสาร ตํารา บทความ
ยังมีนอย

30 ก.ย. 55
ฝายบริหาร
วิชาการ

การแสวงหาทาบทามบุคคลที่มี
ความรูความสามารถทางดาน
วิชาการ

2

ควบคุม

อาจารยที่กําลังศึกษา
ปริญญาเอกยังไมจบ

-การลดภาระการสอนใหอยูใน
ระดับที่เหมาะสม
-สนับสนุนงบประมาณในการ
สรางแรงจูงใจในการเขียน
ตํารา บทความ
-การแสวงหาอาจารยเชิงรุก
โดยรับอาจารยที่จบปริญญา
เอก มีตําแหนงทางวิชาการ
-การติดตามอาจารยที่ลา
ศึกษาตอใหจบการศึกษาตาม
กําหนดเวลา

(7)

30 ก.ย. 55
ฝายบริหาร
วิชาการ
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กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ดานของงานที่
ประเมินและวัตถุประสงคของการ
ควบคุม
(1)
อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทาง
วิชาการมีนอย
-แรงจูงใจในการขอกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการมีอยูนอยหรือ
ยังไมเหมาะสม
ดานวิจัย
จํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยจาก
แหลงทุนภายใน/ภายนอกนอย
เกินไป
-มีการสนับสนุนใหนักวิจัยของทุน
จากภายในและภายนอกนอยกวา
ที่ควร
ความสนใจของคณาจารยตอการ
ทํางานวิจัยมีคอนขางนอย
-แรงจูงใจในการทํางานวิจัยมีอยู
อยางจํากัด

การควบคุมที่มีอยู

ระดับ การจัดการ
ความเสี่ยง ความเสีย่ ง

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู
(ปจจัยเสี่ยง)
(5)

กิจกรรมการควบคุม
(แผนการปรับปรุง
การควบคุม)
(6)

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

(2)

(3)

(4)

สงเสริมสนับสนุนแรงจูงใจการขอ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการใหมี
ความเหมาะสม

2

ควบคุม

งบประมาณสงเสริม
-กําหนดมาตรการสงเสริม
สนับสนุนยังไมเหมาะสม สนับสนุนที่เหมาะสมในการ
ขอกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการ

30 ก.ย. 55
ฝายบริหาร
วิชาการ

แสวงหาแหลงเงินทุนจากภายใน
และภายนอกมากขึ้น

2

ควบคุม

จํานวนแหลงเงินทุน
ภายในภายนอก
ยังนอยอยู

-สนับสนุนสงเสริม พัฒนา
นักวิจัยในการเขียนขอเสนอ
โครงการวิจัย ขอทุน

30 ก.ย. 55
ฝายบริหาร
วิชาการ

เพิ่มมาตรการสงเสริมการสราง
แรงจูงใจในการทําวิจัย

2

ควบคุม

ภาระงานสอนของ
คณาจารยสวนใหญมีมาก
จึงใหความสนใจในการ
ทําวิจัยนอยรวมถึง
แรงจูงใจในการทําวิจัย
นอย

-การลดภาระการสอนใหอยูใน
ระดับที่เหมาะสม
-การสรางแรงจูงใจในการทํา
วิจัย

30 ก.ย. 55
ฝายบริหาร
วิชาการ

(7)

14

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ดานของงานที่
ประเมินและวัตถุประสงคของการ
ควบคุม
(1)
งานวิจัยไดรับการอางอิงหรือ
นําไปใชงานยังไมแพรหลายหรือยัง
ไมมาก
-ชองทางในการเผยแพรมีนอย
การสืบทอดความเชี่ยวชาญเพื่อ
ความเปนเลิศทางสาขาใดสาขาหนึ่ง
อยางตอเนื่องมี่อยูนอยมาก
-การสรางองคความรูในสาขาใด
สาขาหนึ่งอยางตอเนื่องมีอยู
คอนขางนอย
ดานการบริการวิชาการ
ประชาสัมพันธ ไมทั่วถึง
-ยังไมใชสื่อการประชาสัมพันธของ
มหาวิทยาลัยอยางเต็มที่

การควบคุมที่มีอยู
(2)

ระดับ การจัดการ
ความเสี่ยง ความเสีย่ ง

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู
(ปจจัยเสี่ยง)
(5)

กิจกรรมการควบคุม
(แผนการปรับปรุง
การควบคุม)
(6)

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

-การวางแผน แนวทาง การนํา
ผลงานวิจัยไปเผยแพรหรือ
ตีพิมพในวารสารวิชาการ
นานาชาติใหมากขึ้น
-สงเสริมใหความรูในการทํา
วิจัยสรางองคความรูทุกสาขา
อยางตอเนื่อง

30 ก.ย. 55
ฝายบริหาร
วิชาการ

(3)

(4)

เพิ่มชองทางในการเผยแพรให
มากขึ้น

2

ควบคุม

การเสนอผลงานวิจัยมี
ชองทางนอย

สงเสริมสนับสนุนการใหความรูใน
องคความรูแตละสาขาใหมากขึ้น

2

ควบคุม

นักวิจัยยังขาดทักษะใน
การเขียนงานวิจัยใหมี
คุณภาพ

พัฒนาปรับปรุงการสื่อ
ประชาสัมพันธใหทั่วถึงและ
สามารถเจาะกลุมเปาหมายได
อยางดี

2

ควบคุม

ขาวสารขอมูลยังไมไปถึง -การประชาสัมพันธสื่อให
ชุมชนและกลุมเปาหมาย หลากหลายชองทาง เชน
Website ,หนังสือพิมพ ทีวี
รวมถึงสถานีวิทยุชุมชน
เปนตน

(7)

30 ก.ย. 55
ฝายบริหาร
วิชาการ

30 ก.ย. 55
ฝายบริหาร
วิชาการ

15

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ดานของงานที่
ประเมินและวัตถุประสงคของการ
ควบคุม
(1)
ดานภัยธรรมชาติ
พายุฝน น้ําทวม
-ทรัพยสินมหาวิทยาลัยเสียหาย
-ขอมูลในระบบคอมพิวเตอรไดรับ
ความเสียหาย
-มีการโจรกรรมทรัพยสินในชวงที่มี
ความวุนวาย

การควบคุมที่มีอยู

ระดับ การจัดการ
ความเสี่ยง ความเสีย่ ง

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู
(ปจจัยเสี่ยง)

(2)

(3)

(4)

(5)

กิจกรรมการควบคุม
(แผนการปรับปรุง
การควบคุม)
(6)

สงเสริมมาตรการรองรับภัย
ธรรมชาติ เชน การวางแผนการ
ปองกันภัยธรรมชาติ กําหนด
แนวทางในการแกไขจากภัย
ธรรมชาติ และการวางแผนการ
ดํารงชีพหลังจากประสบภัย
ธรรมชาติใหอยางมีความสุข

2

ควบคุม

ทรัพยสิน เชน อาคาร
สถานที่ วัสดุอุปกรณ
สํานักงาน ถนนชํารุด
สาธารณูปโภค รวมถึง
ระบบความปลอดภัย

-วางมาตรการรองรับภัย
ธรรมชาติ เชน การตรวจสอบ
สภาพความปลอดภัยดาน
อาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ
รวมถึงระบบความปลอดภัย

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

30 ก.ย. 55
ฝายบริหาร
วิชาการ

(7)

.....................................................................................
ชื่อหัวหนาสวนงาน ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุษา คงทอง
ตําแหนง คณบดีคณะครุศาสตร
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