แผนบริหารความเสี่ยง คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ประเภทความเสี่ยง

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

( 5 ระดับ) ผลกระทบ)

โดยรวม

Terminate : หยุด/หลีกเลี่ยง
Transfer : โอน/กระจาย
Treat : ลด/ควบคุม
Take : ยอมรับ

ความเสี่ยง

เหตุการณ์ภายนอก
กฎระเบียบ
การเงิน/งบประมาณ
การดําเนินงาน
กลยุทธ์
นโยบาย

กิจกรรมการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์

การจัดการความ
เสี่ยง

สถานะความเสี่ยงที่เหลืออยู่

มาตรการ / กิจกรรม การปรับปรุงการ
ระยะเวลา
ควบคุมภายในและบริหารจัดการความ
ดําเนินการ
เสี่ยง

ผู้รับผิดชอบ

การบริหารจัดการ
1. การตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี
เพื่อให้สามารถปฎิบัติงานด้านการ
ตรวจสอบเป็นไปตามแผนการตรวจสอบ
ประจําปีที่กําหนดไว้

2. การบริหารงบประมาณ
เพื่อให้การบริหารงบประมาณเกิด
ประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผน

/

/

/

/

/

3

3

9

ปานกลาง

5

/
1. กํากับดูแลการเบิกจ่ายงบประมาณให้
เป็นไปตามแผนงาน

การดําเนินงานในระบบ MIS ให้มีความ
สอดคล้องตามระเบียบ/ประเภทการใช้จ่าย
และเป็นไปตามแผนงานที่กําหนดไว้

/

/

/

5

5

25

สูงมาก

1

มติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 25/2557 วันที่ 25 ธันวาคม 2557

/

/

/

4

4

16

สูง

3

คณะโบราณคดี

1. จัดทําแผนบริหารจัดการด้านการเงิน ต.ค.57-ก.ย.
58
การใช้จ่ายงบประมาณ
2. ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณอย่าง
สม่ําเสมอ

คณะโบราณคดี

ส่งเสริม/สนับสนุน และสร้างจูงใจในการ
ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ และ
การศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกของ
คณาจารย์

คณะโบราณคดี

/

การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ผลกระทบจากการปรับแผนการเรียนการ
สอนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ส่งผลให้เงิน
รายได้ค่าลงทะเบียนเรียนจากนักศึกษา
ได้รับเฉพาะภาคการศึกษาปลาย ปี
การศึกษา 2556 (พ.ย.56) และต้องใช้
ตลอดปีงบประมาณ

3. การพัฒนาบุคลากร
เพื่อส่งเสริม/สนับสนุนการขอกําหนด การขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ และ
ตําแหน่งทางวิชาการ และคุณวุฒิการศึกษา คุณวุฒิระดับปริญญาเอกของคณาจารย์

ต.ค.57-ก.ย.
58

/
ต.ค.57-ก.ย.
58
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ประเภทความเสี่ยง

/

4. ระบบการรักษาความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัย

เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิต
บุคลากร นักศึกษา และทรัพย์สิน

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

3

( 5 ระดับ) ผลกระทบ)

4

12

โดยรวม

สูง

4

Terminate : หยุด/หลีกเลี่ยง
Transfer : โอน/กระจาย
Treat : ลด/ควบคุม
Take : ยอมรับ

ความเสี่ยง

เหตุการณ์ภายนอก
กฎระเบียบ
การเงิน/งบประมาณ
การดําเนินงาน
กลยุทธ์
นโยบาย

กิจกรรมการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์

การจัดการความ
เสี่ยง

สถานะความเสี่ยงที่เหลืออยู่

มาตรการ / กิจกรรม การปรับปรุงการ
ระยะเวลา
ควบคุมภายในและบริหารจัดการความ
ดําเนินการ
เสี่ยง

ผู้รับผิดชอบ

/

1. ให้ความสําคัญในการจัดระบบ/
มาตรการเพื่อรักษาความปลอดภัยโดย
เคร่งครัดและต่อเนื่อง
2. ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้
แต่ควรมีการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง
3. อุปกรณ์อาจอยู่ในสภาพที่ไม่พร้อมใช้
งาน
4. มีการทดสอบระบบอุปกรณ์หรือ
เครื่องมือป้องกันภัยอย่างสม่ําเสมอ

1. ให้ความสําคัญตรวจสอบสายไฟฟ้า
และอุปกรณ์ไฟฟ้าประจําอาคารเพื่อ
ป้องกันอัคคีภัย
2. จัดฝึกอบรมการป้องกันอัคคีภัย
อย่างต่อเนื่องทุกปี
3. ดําเนินการตรวจสอบและซ่อมบํารุง
อุปกรณ์ดับเพลิงตามระยะเวลาที่
กําหนด
4. จัดทําแผนทดสอบระบบป้องกัน
อัคคีภัยตามช่วงเวลาที่กําหนด

2558

คณะวิชาและหน่วยงาน
ในพื้นที่วังท่าพระ

จัดทําแผนส่งเสริม/สนับสนุนการพัฒนา
บุคลากร ให้มีคุณสมบัติตามวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร

ต.ค.57-ก.ย.
58

คณะโบราณคดี

การเรียนการสอน
1. การพัฒนาหลักสูตร
จํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ประจํา
เพื่อให้การจัดเรียนการสอนมี
หลักสูตร
ประสิทธิภาพ สามารถผลิตบัณฑิตที่มี
ความรู้ความสามารถอย่างมีคุณภาพเป็นที่
พึงประสงค์

มติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 25/2557 วันที่ 25 ธันวาคม 2557

/

/

/

5

5

25

สูงมาก
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