แผนบริหารความเสี่ยง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คำนำ
แผนบริหารความเสี่ยงของวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ จัดทาขึ้นเพื่อเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติงานในการดาเนินงาน
การบริ ห ารความเสี่ ย งวิ ท ยาลั ย สงฆ์ พุ ท ธชิ น ราช ให้ เป็ น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ก าหนดไว้ อ ย่ างมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งเพื่อให้ผู้บริหาร และบุคลากรของคณะวิทยาลัย
สงฆ์พุทธชินราช มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยง และสามารถนาไปปฏิบัติได้ย่างมี
ประสิทธิผลและต่อเนื่อง วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนบริหารความเสี่ยงของคณะฯ
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร และบุคลากร ของคณะฯ ในการปฏิบัติงาน
ต่อไป

กลุ่มงานวางแผนและประมาณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ส่วนที่ ๑
แนวทางการบริหารความเสี่ยงของวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มีแนวทางการบริหารความเสี่ยงของวิทยาลัยฯ โดยการจัดตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ทาหน้าที่ ดาเนินงานและบริหารความเสี่ยง
ด้านต่างๆ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ประกอบด้วย
๑. พระครูรัตนสุตาภรณ์, ผศ.ดร.
๒. ผร.ดร.ปัญญา นามสง่า
๓. ดร.วรพล วรสุวรรณโรจน์
๔. ดร.ณัฏยาณี บุญทองคา
๕. พระใบฎีกาสุทศ ปฏิภาโน
๖. พระปลัดดารงค์ ภทฺทมุนี
๗. ดร. ดอนล่าร์ เสนา

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๑.๑ นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง

:

เพื่อศึกษาปัจจัยและข้อมูลต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารงานวิทยาลัยสงฆ์พุทธชิน
ราช และน าปั จ จั ย และข้ อมู ล มาวิเคราะห์ เพื่ อ จัด ทาแผนบริห ารความเสี่ ยงเพื่ อให้ การด าเนิ น งาน
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช บรรลุผลตามกลยุทธ์ เป้าหมาย ที่ได้ตั้งไว้ โดย
๑.๑.๑ มีการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
๑.๑.๒ การนาแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการดาเนินการที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นรูปธรรม
๑.๑.๓ มีการติดตามและรายงานผลการดาเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
๑.๑.๔ มีการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงทุกปีการศึกษาศึกษา

๑.๒ วัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง
๑.๒.๑ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการตัดสินใจ โดยคานึงถึงปัจจัยเสี่ยงและความเสี่ยง
ในด้านต่างๆ ที่น่าจะมีผลกระทบกับการดาเนินงาน
๑.๒.๒ เพื่อนาไปใช้เป็นแนวทางประกอบการดาเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการ
ดาเนินงานด้านต่างๆ ของวิทยาลัยฯ
๑.๒.๓ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินงานต่างๆ ของวิทยาลัยฯ รวมทั้ง
การลดความเสี่ยหายที่อาจจะเกิดขึ้น

๒

๑.๓ ขั้นตอนการดาเนินงาน
๑.๓.๑ กาหนดวัตถุประสงค์ในการดาเนินการ
๑.๓.๒ ระบุปัจจัยเสี่ยงด้านการเงินและงบประมาณ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยง
ด้านนโยบาย ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน และความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก
๑.๓.๓ การประเมินความเสี่ยง โดยการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดลาดับความสาคัญ
ของปัจจัยเสี่ยง โดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงจากผลกระทบที่เกิดขึ้น
จากปัจจัยเสี่ยง
๑.๓.๔ การจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง
๑.๓.๕ การด าเนิ น การตามแผนบริ ห ารความเสี่ ย ง โดยกลุ่ ม งานที่ เกี่ ย วข้ อ ง ตาม ที่
คณะกรรมการได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ให้กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานของ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
๑.๓.๖ การติดตามและการายงานผล โดยกลุ่มงานที่ได้รับมอบหมาย หรือ คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง ตามโครงการหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

๑.๔ การระบุความเสี่ยง
ตามคาสั่งคณะวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชที่ ๓๐ /๒๕๖๑ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช โดยคณะกรรมการมีหน้าที่ดาเนินงานและบริหารความเสี่ยงด้าน
ต่างๆ ดังนี้
๑.๔.๑ ความเสี่ยงด้านการเงินและงบประมาณ
๑.๔.๒ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) เป็นความเสี่ยงที่
เกิดจากการกาหนดแผนกลยุทธ์ แผนดาเนินงานและการนาไปปฏิบัติไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคล้องกับ
ปัจ จัย ต่างๆ ซึ่งสามารถแบ่ งออกได้เป็น ๒ ประเภท คือ ความเสี่ ยงจากปัจจัยภายนอก (External
Factor Risks) และความเสี่ยงจากปัจจัยภายใน (Internal Factor Risks)
๑.๔.๓ ความเสี่ยงด้านนโยบาย
๑.๔.๔ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
๑.๔.๕ ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก
จากผลการด าเนิ น งานตามแผนบริห ารความเสี่ ย งประจ าปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๒ คณะ
กรรมการฯ ได้ ประชุมและระบุความเสี่ยงในด้านต่างๆ ได้ ตังนี้
๑. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงินและงบประมาณ)
- งบประมาณเงินรายได้ส่วนใหญ่มาจากเงินค่าหน่วยกิตและค่าบารุง วิทยาลัยฯ ซึ่ง
ได้รับผลกระทบจากจานวนนิสิตโดยตรง

๓
- การเบิกจ่ายเงินไม่ทันตามแผน
๒. ความเสี่ยงด้านด้านยุทธศาสตร์/ยุทธศาสตร์
- ความเสี่ยงในการไม่ดาเนินการตามแผนกลยุทธ์ที่ตั้งไว้
- ความเสี่ยงในการกาหนดแผนการปฏิบัติและนาไปปฏิบัติ แต่มีการเปลี่ยนแปลงเชิง
นโยบายทาให้ไม่สามารถดาเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ทาให้การดาเนินการโครงการต่างๆ ไม่เป็นไปตาม
แผนที่วางไว้
๓. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ
- นโยบายของมหาวิท ยาลั ย ที่ ต้ อ งการเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย วิจั ย ยั งไม่ ส อดคล้ อ งกั บ
ศักยภาพของวิทยาลัยฯ
- ระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยบางข้อ ยังไม่ชัดเจนและไม่ครอบคลุมกับการ
ดาเนินการของวิทยาลัยฯ จึงทาให้เป็นอุปสรรคต่อการดาเนินการ
๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
- ด้านบุ คลากร การสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเข้าทางานเป็นไปได้ยาก
และคณาจารย์ในคณะ ฯ ยังมีวุฒิการศึกษาปริญญาเอก และตาแหน่งทางวิชาการน้อย
๕. ความเสี่ยงจากเหตุการณ์อื่นๆ (ภายนอก)
- ปัญหาจากภัยธรรมชาติ

๑.๕ การประเมินความเสี่ยง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ การประเมิน และการจัดลาดับความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อ
การบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน โดยพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดและความรุนแรงหากมีเหตุการณ์
นั้นเกิดขึ้นทั้งนี้
การกาหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบแบ่งออกเป็น ๕ ระดับ ดังนี้
ระดับ ๕ ผลกระทบมีระดับความรุนแรงสูงมาก
ระดับ ๔ ผลกระทบมีระดับความรุนแรงสูง
ระดับ ๓ ผลกระทบมีระดับความรุนแรงปานกลาง
ระดับ ๒ ผลกระทบมีระดับความรุนแรงน้อย
ระดับ ๑ ผลกระทบมีระดับความรุนแรงน้อยมาก
ในการกาหนดเกณฑ์โอกาสที่จะเกิด จะให้ เกณฑ์เชิงคุณ ภาพและเชิงปริมาณควบคู่กับ
เนื่องจากทางวิทยาลัยฯไม่ได้มีการเก็บข้อมูลเชิงสถิติ ไว้ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิดแบ่งออกเป็น ๕ ระดับ
ดังนี้

๔
ระดับ ๕
ระดับ ๔
ระดับ ๓
ระดับ ๒
ระดับ ๑

ระดับความ
รุนแรง
๕

๔

๓

๒

๑

โอกาสที่จะเกิดสูงมาก
โอกาสที่จะเกิดสูง
โอกาสที่จะเกิดปานกลาง
โอกาสที่จะเกิดน้อย
โอกาสที่จะเกิดน้อยมาก
ความรุนแรงของผลกระทบ
เกณฑ์เชิงปริมาณ

ระดับความ
เกณฑ์เชิงคุณภาพ
รุนแรง
สูงมาก
มีมูลค่าความเสียหาย
มีผลกระทบต่อการดาเนินงานทาให้ไม่
มากกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท สามารถดาเนินงานต่อไปได้รวมทั้งมีความ
เสียหายต่อชื่อเสียงของคณะอย่างมาก
สูง
มีมูลค่าความเสียหาย
มีผลกระทบต่อการดาเนินงานบ้าง
๓๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ สามารถดาเนินงานต่อไปได้แต่มีอุปสรรค
บาท
รวมทั้งมีความเสียหายต่อชื่อเสียงของ
คณะไม่มากนัก
ปานกลาง มีมูลค่าความเสียหาย
มีผลกระทบต่อการดาเนินบ้างแต่
๑๐,๐๐๐ - ๒๙,๙๙๙ ดาเนินการได้ โดยมีวิธีการทดแทนที่
บาท
สามารถบรรลุผลได้เหมือนกัน รวมทั้งมี
ความเสียหายต่อชื่อเสียงของคณะไม่มาก
นัก
น้อย
มีมูลค่าความเสียหาย
มีผลกระทบต่อการดาเนินบ้างแต่
๕,๐๐๐ - ๙,๙๙๙ บาท ดาเนินการได้ โดยมีวิธีการทดแทนที่
สามารถบรรลุผลได้เหมือนกัน รวมทั้งไม่มี
ความเสียหายต่อชื่อเสียงของคณะ
น้อยมาก มีมูลค่าความเสียหาย
มีผลกระทบแต่ไม่เป็นอุปสรรคในการ
ต่ากว่า ๕,๐๐๐ บาท
ดาเนินงานรวมทั้งไม่มีความเสียหายต่อ
ชื่อเสียงของคณะ

๕
ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ
ระดับโอกาส โอกาสที่จะเกิด
เกณฑ์เชิงปริมาณ
เกณฑ์เชิงคุณภาพ
ที่จะเกิด
๕
สูงมาก
๑ เดือน ต่อครั้ง
มีโอกาสเกิดขึ้นเกือบทุกครั้ง
๔
สูง
๓ เดือน ต่อครั้ง
มีโอกาสเกิดขึ้นค่อนข้างสูงหรือ
บ่อยๆ
๓
ปานกลาง
๖ เดือน ต่อครั้ง
มีโอกาสเกิดบางครั้ง
๒
น้อย
๑ ปี ต่อครั้ง
อาจมีโอกาสเกิดแต่นานๆครั้ง
๑
น้อยมาก
มากกว่า ๑ ปี ต่อครั้ง
มีโอกาสเกิดน้อยหรือไม่น่าเกิด

ผลกระทบจากความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยงจะกาหนดไว้ ๔ ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่า ดังตารางด้านล่าง
๕

ม่วง

แดง

แดง

แดง

แดง

๔

ม่วง

ม่วง

ม่วง

แดง

แดง

๓

เขียว

เขียว

ม่วง

ม่วง

แดง

๒

เหลือง

เขียว

เขียว

ม่วง

ม่วง

๑

เหลือง

เหลือง

เขียว

เขียว

ม่วง

๑

๒

๓

๔

๕

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

แดง

สูงมาก

ม่วง

สูง

เขียว

ปานกลาง

เหลือง

น้อย

๖

ส่วนที่ ๒
ผลการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง
๑. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงินและงบประมาณ)
โอกาสที่จะ
ความเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยง
เกิด
- งบประมาณเงิน
A๑) จานวนนิสิตใหม่ที่
๔
รายได้ส่วนใหญ่มาจาก ไม่ได้ตามเป้าหมาย
เงินค่าหน่วยกิตและค่า A๒) จานวนนิสิตที่พ้น
๓
บารุงวิทยาลัยฯ ซึง่
สภาพลาออกในแต่ละ
ได้รับผลกระทบจาก ภาคการศึกษา
จานวนนิสิตโดยตรง A๓) การเพิ่มจานวนรับ
๓
ของมหาวิทยาลัยอื่นที่
เปิดหลักสูตรในสาขา
เดียวกัน
- การเบิกจ่ายเงินไม่ A๔) การได้รับ
๒
เป็นไปตามแผน
งบประมาณจากเงิน
อุดหนุนจากรัฐบาลช้า
A๕) การเบิกจ่ายล่าช้า
๕
เนื่องจากการปรับปรุง
ขั้นตอนในระเบียบ
การเงินและพัสดุ
A๖) การใช้เงินจากหมวด
๓
อื่นทาให้การดาเนินงาน
ไม่เป็นไปตามแผน เช่น มี
การใช้จ่ายงบประมาณ
นอกแผนซึ่งที่เกี่ยวข้อง
กับสวัสดิการของนิสิต
และบุคลากรอันเกิดใน
กรณีที่เกิดภัยธรรมชาติ

ผลกระทบจาก ระดับความ
ความเสี่ยง
เสีย่ ง
๕
สูงมาก
๒

ปานกลาง

๒

ปานกลาง

๓

ปานกลาง

๒

ปานกลาง

๓

สูง

๗
๒. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์/กลยุทธ์
ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

- ความเสี่ยงในการไม่ B๑) คณะทางานไม่
ดาเนินการตามแผนกล สามารถดาเนินการได้
ยุทธ์ที่ตั้งไว้
เนื่องจากติดภาระงาน
ด้านการอื่นๆ
- ความเสี่ยงในการ
B๔) การตัดสินใจของ
กาหนดแผนการปฏิบัติ ผู้บริหาร หรือ
และนาไปปฏิบัติ แต่มี คณะกรรมการประจา
การเปลี่ยนแปลงเชิง วิทยาลัย
นโยบายทาให้ไม่
B๕) นโยบายของ
สามารถดาเนินการได้ มหาวิทยาลัย
อย่างต่อเนื่อง ทาให้
การดาเนินการ
โครงการต่างๆ ไม่
เป็นไปตามแผนที่วาง
ไว้

โอกาสที่จะ
เกิด
๔

ผลกระทบจาก ระดับความ
ความเสี่ยง
เสีย่ ง
๓
สูง

๓

๒

ปานกลาง

๓

๒

ปานกลาง

๓. ความเสี่ยงด้านนโยบาย
ความเสี่ยง
- นโยบายของ
มหาวิทยาลัยที่
ต้องการเป็น
มหาวิทยาลัยวิจัย ยัง
ไม่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของคณะฯ
- ระเบียบ ข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัยบาง
ข้อ ยังไม่ชัดเจนและไม่

ปัจจัยเสี่ยง
C๑) การกาหนดเชิง
นโยบายจาก
มหาวิทยาลัย

C๒) การกาหนดเชิง
นโยบายจาก
มหาวิทยาลัย

โอกาสที่จะ
เกิด
๓

๓

ผลกระทบจาก ระดับความ
ความเสี่ยง
เสีย่ ง
๔
สูง

๔

สูง

๘
ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

โอกาสที่จะ
เกิด

ผลกระทบจาก ระดับความ
ความเสี่ยง
เสีย่ ง

โอกาสที่จะ
เกิด
๒

ผลกระทบจาก ระดับความ
ความเสี่ยง
เสีย่ ง
๓
ปานกลาง

ครอบคลุมกับการ
ดาเนินการของ
วิทยาลัยฯ จึงทาให้
เป็นอุปสรรคต่อการ
ดาเนินการ
๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

- การสรรหาและ
คัดเลือกบุคคลที่
เหมาะสมเข้าทางาน
เป็นไปได้ยาก และ
คณาจารย์ในวิทยาลัย
ฯ ยังมีวุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก และ
ตาแหน่งทางวิชาการ
น้อย
- การเปลี่ยนแปลง
จานวนบุคลากร

D๑) ความไม่สะดวกใน
การ เดินทาง
D๒) ชื่อเสียงของ
วิทยาลัยฯ ยังไม่เป็นที่
รู้จัก
D๓) จานวนภาระงาน
สอน

D๔) ความไม่สะดวกใน
การเดินทาง
D๕) ชื่อเสียงของ
วิทยาลัยฯ ยังไม่เป็นที่
รู้จัก
D๖) จานวนภาระงาน
สอน

๓

๓

สูง

๒

๒

ปานกลาง

๒

๓

ปานกลาง

๓

๓

สูง

๒

๒

ปานกลาง

๙
๕. ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก
ความเสี่ยง

โอกาสที่จะ
เกิด
๓

ปัจจัยเสี่ยง

- เหตุการณ์ภัยพิบัติ
E๑) ปัจจัยภายนอก
สถานการณ์ภายนอกที่
ไม่สามารถควบคุมได้

ผลกระทบจาก ระดับความ
ความเสี่ยง
เสีย่ ง
๕
สูงมาก

ผลกระทบจากความเสี่ยง

ตารางแจงรายละเอียดระดับความเสี่ยงในแต่ละปัจจัยเสี่ยง
เพื่อนาไปจัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยง
๕

E๑

๔

C๑,C๒

๓

A๔,D๑,
D๔

A๖,D๒,D๕

๒

D๓,D๖

A๒,A๓,B๔,
B๕

๒

๓

A๑

B๑
A๕

แดง

สูงมาก

ม่วง

สูง

เขียว

ปานกลาง

เหลือง

น้อย

๑
๑

๔

๕

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
การจัดกลุ่มความเสี่ยง โดยนาระดับความเสี่ยงระดับสูงมาก โดยจัดกลุ่มดังนี้
๑. ปัจจัยเสี่ยงที่ต้องนาไปวางแผน
๒. ปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวกับหน่วยงานอื่นหรือ ประสานงานให้หน่วยงานอื่นดาเนินการ
๓. ปัจจัยเสี่ยงภายนอกที่ควบคุมไม่ได้ หรือความเสี่ยงที่ต้องยอมรับ
ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

๑. งบประมาณ A๑) จานวนนิสิต
เงินรายได้ส่วนใหญ่ ใหม่ที่ไม่ได้ตาม
มาจากเงินค่าหน่วย เป้าหมาย

โอกาสที่จะ
เกิด
๕

ผลกระทบจาก
ระดับ
ความเสี่ยง ความเสี่ยง
๔
สูงมาก

การจัด
กลุม่
๑

๑๐
ความเสี่ยง
กิตและค่าบารุง
วิทยาลัยฯ ซึ่งได้รับ
ผลกระทบจาก
จานวนนิสิต
โดยตรง
๒. การเบิก
จ่ายเงินไม่เป็นไป
ตามแผน

ปัจจัยเสี่ยง

A๓) การเพิ่ม
จานวนรับของ
มหาวิทยาลัยอื่นที่
เปิดหลักสูตรใน
สาขาเดียวกัน
A๔) การได้รับ
งบประมาณจาก
เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลช้า
๓. ความเสี่ยง B๔) การตัดสินใจ
ในการกาหนด
ของผู้บริหารของ
แผนการปฏิบัติ
วิทยาลัยฯ
และนาไปปฏิบัติ
B๕) นโยบาย
แต่มีการ
ของมหาวิทยาลัย
เปลี่ยนแปลงเชิง
นโยบายทาให้ไม่
สามารถดาเนินการ
ได้อย่างต่อเนื่อง
ทาให้การ
ดาเนินการ
โครงการต่างๆ ไม่
เป็นไปตามแผนที่
วางไว้
๔. การสรรหา D๑) ความไม่
และคัดเลือกบุคคล สะดวกในการ
ที่เหมาะสมเข้า
เดินทาง
ทางานเป็นไปได้
D๒) ชื่อเสียงของ
ยาก และ
วิทยาลัยฯ ยังไม่
คณาจารย์ใน
เป็นที่รู้จัก

โอกาสที่จะ
เกิด
๓

ผลกระทบจาก
ระดับ
ความเสี่ยง ความเสี่ยง
๒
ปานกลาง

การจัด
กลุม่
๓

๒

๓

ปานกลาง

๑

๓

๒

ปานกลาง

๒

๓

๒

ปานกลาง

๒

๒

๓

ปานกลาง

๑

๓

๓

สูง

๑

๒

๒

ปานกลาง

๑

๑๑
ความเสี่ยง
วิทยาลัยสงฆ์ฯ ยังมี
วุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก และ
ตาแหน่งทาง
วิชาการน้อย
๕. การ
เปลี่ยนแปลง
จานวนบุคลากร

๖. เหตุการณ์
ภัยพิบัติ
สถานการณ์
ภายนอกที่ไม่
สามารถควบคุมได้

ปัจจัยเสี่ยง

โอกาสที่จะ
เกิด

ผลกระทบจาก
ระดับ
ความเสี่ยง ความเสี่ยง

การจัด
กลุม่

D๓) จานวน
ภาระงานสอน

D๔) ความไม่
สะดวกในการ
เดินทาง
D๕) ชื่อเสียงของ
วิทยาลัยฯ ยังไม่
เป็นที่รู้จัก
D๖) จานวน
ภาระงานสอน
E๑) ปัจจัย
ภายนอก

๒

๓

ปานกลาง

๒

๓

๓

สูง

๑

๒

๒

ปานกลาง

๑

๓

๕

สูงมาก

๓

ส่วนที่ ๓
สรุปปัจจัยเสี่ยงที่นาไปดาเนินการวางแผนบริหารความเสี่ยงและทางเลือกในการบริหารความเสี่ยง
ความเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยง
๑. งบประมาณเงินรายได้ส่วนใหญ่มาจากเงิน A๑) จานวนนิสิตใหม่ที่ไม่ได้ตามเป้าหมาย
ค่าหน่วยกิตและค่าบารุงวิทยาลัยฯ ซึ่งได้รับ
ผลกระทบจากจานวนนิสิตโดยตรง
A๓) การเพิ่มจานวนรับของมหาวิทยาลัยอื่นที่
เปิดหลักสูตรในสาขาเดียวกัน
๒. การสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสม D๒) ชื่อเสียงของวิทยาลัยฯ ยังไม่เป็นที่รู้จัก
เข้าทางานเป็นไปได้ยาก และคณาจารย์ใน
คณะฯ ยังมีวุฒิการศึกษาปริญญาเอก และ D๓) จานวนภาระงานสอน
ตาแหน่งทางวิชาการน้อย
๓. การเปลี่ยนแปลงจานวนบุคลากร
D๔) ชื่อเสียงของวิทยาลัยฯ ยังไม่เป็นที่รู้จัก
D๕) จานวนภาระงานสอน

ทางเลือกในการจัดการความเสี่ยง
Treat : จัดทาแผนพัฒนาวิทยาลัยระยะ ๑๒ (โครงการ
ประชาสัมพันธ์รับนิสิตใหม่)
Treat : จัดทาแผนพัฒนาวิทยาลัยระยะ ๑๒ (โครงการ
ประชาสัมพันธ์รับนิสิตใหม่)
Treat : จัดทาแผนพัฒนาวิทยาลัยระยะ ๑๒ (โครงการ
ประชาสัมพันธ์รับนิสิตใหม่)
Treat : จัดทาแผนการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
Treat : จัดทาแผนพัฒนาวิทยาลัยระยะ ๑๒ (โครงการ
ประชาสัมพันธ์รับนิสิตใหม่)
Treat : จัดทาแผนการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
Treat : จัดทากองทุนสารองเลี้ยงชีพ, สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล,
กองทุนกู้ยืม ๕%
Treat : สนับสนุนและเพิ่มทรัพยากรการในการปฏิบัติงานเพิ่มมาก
ขึ้น เช่น หน่วยวิจัยและประกันคุณภาพ

๑๓

ส่วนที่ ๔
แผนบริหารความเสี่ยง
แผน / กิจกรรม
แผนประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชิน
ราช

วัตถุประสงค์
เพื่อให้วิทยาลัยสงฆ์พุทธ
ชินราชเป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้น

กิจกรรม/โครงการ
ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมของจังหวัด
และท้องถิ่น ในรูปแบบต่างๆ เช่น การ
ออกบู๊ท การส่งตัวแทนวิทยาลัยฯ เข้าร่วม
กิจกรรม และการเข้าร่วมกิจกรรมของ
จังหวัดทีต่ ิดต่อประสานงานมา

กลุ่มงานที่รับผิดชอบหลัก
สานักงานวิทยาลัย (งาน ประชาสัมพันธ์)
-

ประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสาขาที่
วิทยาลัยสงฆ์ฯ เปิด
สอน
แผนพัฒนาบุคลากร
สายวิชาการ
แผนพัฒนาบุคลากร
สายวิชาการ

เพื่อเพิ่มจานวนนิสิตในแต่
ละสาขาวิชา

๑. โครงการประชาสัมพันธ์รับนิสิตใหม่
๒. โครงการบริการวิชาการที่เน้นกลุ่ม
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๕-๖
๓. จัดประชุมครูแนะแนว
กระตุ้นให้อาจารย์ศึกษาต่อระดับปริญญา
เอกและขอตาแหน่งทางวิชาการ
การสรรหาจากแหล่งต่างๆ เช่น คลังข้อมูล
ของอาจารย์พิเศษ สถาบันการศึกษาต่างๆ

สานักงานวิชาการ
(สาขาวิชาต่างๆ)

เพื่อส่งเสริมการเพิ่ม
คุณวุฒิอาจารย์
เพื่อสรรหาบุคลากรให้
เพียงพอต่อภาระงานของ
วิทยาลัยฯ

กาหนดการดาเนินงาน
งานกาชาดจังหวัด
งานวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
กิจกรรมต่าง ๆ ของจังหวัดพิษณุโลก
ออกรายการโทรทัศน์
เข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ของ
วิทยาลัยฯ ตามโอกาส
ปีการศึกษา ๒๕๖๒

สานักงานวิชาการ

ปีการศึกษา ๒๕๖๒

สานักงานวิชาการ

ปีการศึกษา ๒๕๖๒

๑๓

๑๔
แผน / กิจกรรม
วัตถุประสงค์
จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการ สนับสนุนและเพิ่ม
ศึกษา
ทรัพยากรการในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น
เช่น เครื่องมือในการทา
วิจัย
ดาเนินการเกี่ยวกับ
เพื่อสร้างขวัญกาลังใจและ
สวัสดิการของ
จัดสรรสวัสดิการให้แก่ของ
บุคคลากรของ
บุคลกรในวิทยาลัยฯ อย่าง
วิทยาลัยฯ
เหมาะสม
ดาเนินการเกี่ยวกับ
การปรับปรุง
สภาพแวดล้อมในการ
ทางาน

กิจกรรม/โครงการ
จัดสรรงบประมาณจากเงินรายได้ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๓ ในจัดซื้อ
ทางการศึกษาเพื่อการทาวิจัย

กลุ่มงานที่รับผิดชอบหลัก
ผู้อานวยการ/รอง
ผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ

กาหนดการดาเนินงาน
ปีการศึกษา ๒๕๖๒

๑. จัดตั้งกองทุนสวัสดิการวิทยาลัยฯ
๒. ตั้งคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการ
วิทยาลัยฯ
๓. จัดสรรงบประมาณจากเงินรายได้เพื่อ
เป็นกองทุนสวัสดิการวิทยาลัยฯ
เพื่อสร้างขวัญกาลังใจและ จัดสรรงบประมาณจากเงินรายได้เพื่อจัดซื้อ
จัดบรรยากาศที่เหมาะสม ครุภัณฑ์และวัสดุเพื่อใช้ในการทางาน
ในการทางานให้แก่ของ
บุคลากรของวิทยาลัยฯ
อย่างเหมาะสม

ผู้อานวยการ/รอง
ผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ

ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ผู้อานวยการ/รอง
ผู้อานวยการฝ่ายบริหาร

ปีการศึกษา ๒๕๖๒

๑๔

