แผนบริหารความเสี�ยง ประจําปี พ.ศ.2559
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

แผนบริหารความเสี่ยง คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

Terminate : หยุด/หลีกเลี่ยง

ระดับ
ระดับ
ผลลัพธ =
ระดับ
โอกาส ผลกระทบ
อันดับ
ความเสี่ยง ความเสี่ยง (โอกาส x ความเสี่ยง ความ
เสี่ยง
(5 ระดับ) ( 5 ระดับ) ผลกระทบ) โดยรวม

Transfer : โอน/กระจาย
Treat : ลด/ควบคุม
Take : ยอมรับ

ความเสี่ยง

สถานะความเสี่ยงที่เหลืออยู

เหตุการณภายนอก
กฎระเบียบ
การเงิน/งบประมาณ
การดําเนินงาน
กลยุทธ
นโยบาย

กิจกรรมการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ดานของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค

การจัดการความ
เสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง

มาตรการ / กิจกรรม
การปรับปรุงการควบคุมภายใน
และบริหารจัดการความเสี่ยง

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

การบริหารจัดการ
1. การตรวจสอบดานการเงิน การบัญชี
เพื่อใหสามารถปฎิบัติงานดานการ การดําเนินงานในระบบ MIS ใหมีความ
ตรวจสอบเปนไปตามแผนการตรวจสอบ สอดคลองตามระเบียบ/ประเภทการใชจาย
ประจําปที่กําหนดไว
และเปนไปตามแผนงานที่กําหนดไว

/

2. การบริหารงบประมาณ
เพื่อใหการบริหารงบประมาณเกิด
ประสิทธิภาพและเปนไปตามแผน

/

/

/

/

/

/

/

3

5

3

5

9

25

ปานกลาง

สูงมาก

5

1

/

มติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่

/

/

3/2559 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559

/

4

4

16

สูง

3

ต.ค.58ก.ย.59

คณะโบราณคดี

1. จัดทําแผนบริหารจัดการดาน
การเงิน การใชจายงบประมาณ
2. ตรวจสอบการใชจายงบประมาณ
อยางสม่ําเสมอ

ต.ค.58ก.ย.59

คณะโบราณคดี

สงเสริม/สนับสนุน และสรางจูงใจ
ในการขอกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการ และการศึกษาตอในระดับ
ปริญญาเอกของคณาจารย

ต.ค.58ก.ย.59

คณะโบราณคดี

/

การวางแผนการใชจายงบประมาณ จากเงิน
รายไดคาธรรมเนียมการศึกษา ในภาค
การศึกษาตน (ส.ค.-ธ.ค.) เปนชวงคาบเกี่ยว
ระหวางปงบประมาณ จึงเปนขอจํากัดในการ
ใชจายงบประมาณ

3. การพัฒนาบุคลากร
เพื่อสงเสริม/สนับสนุนการขอกําหนด การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ และ
ตําแหนงทางวิชาการ และคุณวุฒิการศึกษา คุณวุฒิระดับปริญญาเอกของคณาจารย

1. กํากับดูแลการเบิกจาย
งบประมาณใหเปนไปตามแผนงาน

/

หน้า 2 / 3

/

4. ระบบการรักษาความปลอดภัยและการปองกันอัคคีภัย

เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิต
บุคลากร นักศึกษา และทรัพยสิน

3

4

12

สูง

4

Terminate : หยุด/หลีกเลี่ยง

ระดับ
ระดับ
ผลลัพธ =
ระดับ
โอกาส ผลกระทบ
อันดับ
ความเสี่ยง ความเสี่ยง (โอกาส x ความเสี่ยง ความ
เสี่ยง
(5 ระดับ) ( 5 ระดับ) ผลกระทบ) โดยรวม

Transfer : โอน/กระจาย
Treat : ลด/ควบคุม
Take : ยอมรับ

ความเสี่ยง

สถานะความเสี่ยงที่เหลืออยู

เหตุการณภายนอก
กฎระเบียบ
การเงิน/งบประมาณ
การดําเนินงาน
กลยุทธ
นโยบาย

กิจกรรมการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ดานของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค

การจัดการความ
เสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง

มาตรการ / กิจกรรม
การปรับปรุงการควบคุมภายใน
และบริหารจัดการความเสี่ยง

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

/

1. ใหความสําคัญในการจัดระบบ/
มาตรการเพื่อรักษาความปลอดภัยโดย
เครงครัดและตอเนื่อง
2. สงเสริมใหมีการฝกอบรมใหความรูแต
ควรมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง
3. อุปกรณอาจอยูในสภาพที่ไมพรอมใช
งาน
4. มีการทดสอบระบบอุปกรณหรือ
เครื่องมือปองกันภัยอยางสม่ําเสมอ

1. ใหความสําคัญตรวจสอบ
สายไฟฟาและอุปกรณไฟฟา
ประจําอาคารเพื่อปองกันอัคคีภัย
2. จัดฝกอบรมการปองกัน
อัคคีภัยอยางตอเนื่องทุกป
3. ดําเนินการตรวจสอบและซอม
บํารุงอุปกรณดับเพลิงตาม
ระยะเวลาที่กําหนด
4. จัดทําแผนทดสอบระบบ
ปองกันอัคคีภัยตามชวงเวลาที่
กําหนด

2559

คณะวิชาและหนวยงาน
ในพื้นที่วังทาพระ

จัดทําแผนสงเสริม/สนับสนุนการ
พัฒนาบุคลากร ใหมีคุณสมบัติตาม
วัตถุประสงคของหลักสูตร

ต.ค.58ก.ย.59

คณะโบราณคดี

การเรียนการสอน
1. การพัฒนาหลักสูตร
เพื่อใหการจัดเรียนการสอนมี
จํานวน คุณวุฒิ และผลงานทางวิชาการของ
ประสิทธิภาพ สามารถผลิตบัณฑิตที่มี
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ความรูความสามารถอยางมีคุณภาพเปน
ที่พึงประสงค

มติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่

/

/

3/2559 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559

/

5

5

25

สูงมาก

2

/

หน้า 3 / 3

