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คํานํา
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปญญา มหาวิทยาลัยบูรพา เปนสถาบันแหงแรกของประเทศไทยที่ผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎี
บัณ ฑิ ตที่มีความเชี่ยวชาญดานวิทยาการปญญา มีปณิ ธานมุงมั่นที่จะสรางความเปนหนึ่งใหกับมหาวิทยาลัยบูรพา โดยการเปนผู นําทางดา น
วิทยาการปญญา ซึ่งเปนศาสตรแหงอนาคต ผลิตนักวิจัยมืออาชีพ ผลิตผลงานวิจัยเพื่อสรางชื่อเสียงและศักยภาพในการเปนมหาวิทยาลัยวิจัย
ใหกับมหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาลัย ฯ จึงไดจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ ที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติการประจําปของวิทยาลัยฯ
ขึ้น เพื่อเปนแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของวิทยาลัยฯ ตามหลักการบริหารความเสี่ยง ครอบคลุมความเสี่ยง ๔ ดาน ไดแก ๑) ความเสี่ยง
ดานกลยุทธ ๒) ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน ๓) ความเสี่ยงดานทรัพ ยากร และ ๔) ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพื่อใหผลการ
ดํา เนินงานของวิทยาลัยฯ บรรลุ เปา ประสงค และวิสั ยทัศน ในการเปนผู นําดานวิธีวิทยาการวิจั ยและสถิติประยุกต การวัดผลประยุกต การ
ประเมินและวิทยาการปญญาในระดับชาติและระดับนานาชาติ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุชาดา กรเพชรปาณี
คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปญญา
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บทที่ ๑ ขอมูลพื้นฐานของหนวยงาน
ประวัติวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปญญา
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปญญา ไดรับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยบูรพา ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๑ ใหจัด
ตั้งขึ้นเปนหนวยงานระดับ คณะวิชามี หนาที่จั ดการศึกษาระดับบั ณฑิตศึกษา วิจัยและบริก ารทางดานวิทยาการวิจัยและวิท ยาการปญ ญา ผลิ ตผลงานวิจัยตอบสนอง
ยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ ใหบริการวิชาการสูสังคม และสงเสริมศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม ดังนั้น วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๑ จึงถือไดวาเปนวันกอตั้งวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและ
วิทยาการปญญา ในมหาวิทยาลัยบูรพาเปนครั้งแรก สวนการสถาปนาวิทยาลัยฯ อยางเปนทางการ เปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๕
ตอนพิเศษ ๗๗ ง วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๑
มหาวิทยาลัยบูรพาเปนมหาวิทยาลัยแหงแรกของประเทศไทยที่เปดสอนศาสตรใหมดานวิทยาการปญญา (Cognitive Science) ผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต
ดานวิทยาการปญญา เพื่อสงเสริมศักยภาพดานการวิจัยสรางองคความรูและศักยภาพดานการแขงขันของประเทศ
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปญญามีแนวคิดการทํางานที่กาวทันกับวิทยาการสมัยใหมคือใหความสําคัญกับการวิจัยเชิงพหุสาขาวิชา (Multidisciplinary)
สิ่งนี้สะทอนอยูในหลักสูตรที่เนนความเชี่ยวชาญดานวิธีวิทยาการวิจัยและสถิติ การวัดและเทคโนโลยี โดยเฉพาะวิทยาการปญญาศาสตรแหงอนาคตมีลักษณะพหุสาขาวิชา
เกิดจากความกาวหนาดานวิทยาการระบบประสาท (Neuroscience) และเทคโนโลยีหลายสาขาวิชา เนนการคนควาวิจัยเกี่ยวกับสมอง แลวนําความรูมาผสมผสานกับ
ความรูดานจิตวิทยา สังคมวิทยา ปญญาประดิษฐ การศึกษา ภาษาศาสตร และปรัชญา เพื่อมุงคนหาความรูความเขาใจเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางสมอง จิตใจ และ
พฤติกรรมของมนุษย เปนการเปดโลกของการวิจัยสมัยใหมใหกวางไกลออกไปพัฒนาศาสตรใหม เชน Neuro-Education Neuro-Economic Neuro-Linguistic เปนตน
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปญญา จึงมีปณิธานมุงมั่นที่จะสรางความเปนหนึ่งใหกับมหาวิทยาลัยบูรพา โดยการเปนผูนําทางดานวิทยาการวิจัยและ
วิทยาการปญญา ผลิตนักวิจัยมืออาชีพและผลิตผลงานวิจัยเพื่อสรางชื่อเสียงและศักยภาพการเปนมหาวิทยาลัยวิจัยใหกับมหาวิทยาลัยบูรพา

โครงสรางองคการ
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปญญา
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สํานักงานจัดการศึกษา

งานบริหารงานทั่วไป
งานพัสดุ

สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปญญา
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Research and Statistics in Cognitive
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สาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปญญา
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Measurement and Technology in
Cognitive Science

งานบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชาวิทยาการปญญา
งานการเงินและบัญชี

Cognitive Science

ศูนยการวัดผลประยุกต

ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายการดําเนินงาน
ปรัชญา (Philosophy)
การวิจัยสรางความรูคูคุณธรรม วิทยาการปญญานําคุณคาพัฒนาศักยภาพมนุษยและสังคม
วิสัยทัศน (Vision)
เปนสถาบันชั้นนําทางดาน Cognitive Science และ Multidisciplinary Science ๑ ใน ๕ ของอาเซียน ในป ค.ศ.๒๐๒๐

Multidisciplinary Science
Cognitive Science

พันธกิจ

สอน

วิจัย

บริหารจัดการ

ค.ศ.2020

บริการวิชาการ

ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

พันธกิจ (Mission)
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปญญามีพันธกิจหลัก ดังนี้
๑. ผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ทางดาน Cognitive Science และ Multidisciplinary Science
๒. ผลิตผลงานวิจัยเพือ่ สรางองคความรูและนวัตกรรมทางดาน Cognitive Science และ Multidisciplinary Science
๓. บริการวิชาการดาน Cognitive Science และ Multidisciplinary Science สูสังคม เพื่อใหเกิดสังคมฐานความรู
๔. สงเสริม อนุรกั ษ และถายทอดภูมปิ ญญาไทย ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย
๕. พัฒนาวิทยาลัยใหเขมแข็ง มีระบบบริหารจัดการทีม่ ีประสิทธิภาพ
เปาหมายการดําเนินงาน (Objectives)
ดานการผลิตบัณฑิต
เนนตอบสนองความตองการกําลังคนของประเทศทางดานวิธีวิทยาการวิจัย (Research Methodology) และสถิติประยุกต (Applied Statistics) การวัดผลประยุกต
(Applied Measurement) การประเมิ น (Evaluation) และวิท ยาการป ญ ญา (Cognitive Science) ที่ มี ศักยภาพสู งและมี เอกลั ก ษณ ดานความสามารถทางเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร สามารถประยุกตวิธีวิทยาการวิจัย สถิติ การวัดผล การประเมิน และเทคโนโลยี เพื่อสรางองคความรูใหม มุงผลิตนักวิจัย และคณาจารยที่มีศักยภาพสูงดานวิธี
วิทยาการวิจัยและสถิติประยุกต
ดานการวิจัย
มุงผลิตผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ และนําผลงานวิจัยไปใชใหเกิดประโยชนแกสังคม
ดานการบริการวิชาการแกสังคม
ให บริการวิชาการแกสังคมทางด านวิธีวิทยาการวิจัยและสถิติประยุก ต การวัดผลประยุกต การประเมิน และวิทยาการป ญญาอยางตอ เนื่อ ง เพื่อใหเกิดสังคม
ฐานความรู (Knowledge-Based Society) คนในสังคมสามารถพึ่งพาตนเอง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
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วิสัยทัศน: เปนสถาบันชั้นนําทางดาน Cognitive Science และ Multidisciplinary Science ๑ ใน ๕ ของอาเซียน ใน
พันธกิจ
ผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต
ทางดาน Cognitive Science และ
Multidisciplinary Science

ผลิตผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรูแ ละ
นวัตกรรมทางดาน Cognitive Science
และ Multidisciplinary Science

บริการวิชาการดาน Cognitive Science
และ Multidisciplinary Science สูสังคม
เพื่อใหเกิดสังคมฐานความรู

สงเสริม อนุรักษ และถายทอดภูมิ
ปญญาไทย ศิลปวัฒนธรรมและความ
เปนไทย

พัฒนาวิทยาลัยใหเขมแข็ง มีระบบ
บริหารจัดการทีม่ ีประสิทธิภาพ

สรางความตระหนัก อนุรักษ และพัฒนา
ภูมิปญญาไทย ศิลปวัฒนธรรมและ
ความเปนไทย

พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพโดยใชหลักธรรมาภิบาลและ
ระบบสารสนเทศ

ยุทธศาสตร
ขยายและเรงรัดการผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต
และดุษฎีบณ
ั ฑิต ทางดาน Cognitive
Science และ Multidisciplinary Science

เรงรัดการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ทางดาน Cognitive Science และ
Multidisciplinary Science

ขยายและเพิ่มรูปแบบการใหบริการวิชาการ
ดาน Cognitive Science และ
Multidisciplinary Science สูสังคม

เปาประสงค
เพิ่มจํานวนบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ทางดาน Cognitive
Science และ Multidisciplinary Science

นิสิตสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร

เพิ่มจํานวนผลงานวิจัยของคณาจารยและนิสิต ตีพิมพ
ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

เพิ่มจํานวนนวัตกรรมที่ไดรับการแจงจดทรัพยสินทางปญญา

เพิ่มจํานวนกลุมเปาหมายผูรับบริการวิชาการดาน
Cognitive Science และ Multidisciplinary Science

เพิ่มรูปแบบการใหบริการวิชาการดาน Cognitive Science และ
Multidisciplinary Science

เพิ่มจํานวนนิสิตและบุคลากรที่เขารวมกิจกรรมอนุรักษ และ
พัฒนาภูมิปญญาไทย ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย

รวบรวมและสรางฐานขอมูล
ภูมิปญญาไทย

ยกระดับระบบฐานขอมูลเพื่อ
การบริหารจัดการ

เพิ่มมาตรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

๖

บทที่ ๒ แผนบริหารความเสีย่ ง
วิทยาลัยฯ จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ ที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติการประจําปของวิทยาลัยฯ ขึ้น เพื่อเปนแนวทางในการบริหารความ
เสี่ยงของวิทยาลัยฯ ตามหลักการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ครอบคลุมความเสี่ยง ๔ ดาน ไดแก ๑) ความเสี่ยงดานกลยุทธ ๒) ความเสี่ยงดานการปฏิบัตงิ าน
๓) ความเสี่ยงดานทรัพยากร และ ๔) ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ โดยที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของวิทยาลัยฯ กําหนดเกณฑการประเมินระดับโอกาส
ที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ เกณฑจัดระดับความเสี่ยง และผลการประเมินความเสี่ยง ดังนี้
๑. ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง กําหนดเกณฑไว ๕ ระดับ ดังนี้
ระดับ ๕ หมายถึง โอกาสที่จะเกิดเหตุการณสูงมาก
ระดับ ๔
หมายถึง โอกาสทีจ่ ะเกิดเหตุการณสูง
ระดับ ๓ หมายถึง โอกาสทีจ่ ะเกิดเหตุการณปานกลาง
ระดับ ๒
หมายถึง โอกาสทีจ่ ะเกิดเหตุการณนอย
ระดับ ๑ หมายถึง โอกาสทีจ่ ะเกิดเหตุการณนอยมาก
๒. ระดับความรุนแรงของผลกระทบ กําหนดเกณฑไว ๕ ระดับ ดังนี้
ระดับ ๕ หมายถึง ผลกระทบของความเสี่ยงสูงมาก
ระดับ ๔
หมายถึง ผลกระทบของความเสี่ยงสูง
ระดับ ๓ หมายถึง ผลกระทบของความเสี่ยงปานกลาง
ระดับ ๒
หมายถึง ผลกระทบของความเสี่ยงนอย
ระดับ ๑ หมายถึง ผลกระทบของความเสี่ยงนอยมาก
เกณฑจัดระดับความเสี่ยง
๑. ระดับความเสี่ยงต่ํา (Low)
๒. ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium)
๓. ระดับความเสี่ยงสูง (High)
๔. ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme)

คะแนนระดับความเสี่ยง
คะแนนระดับความเสี่ยง
คะแนนระดับความเสี่ยง
คะแนนระดับความเสี่ยง

๑ – ๕ คะแนน
๖ – ๑๐ คะแนน
๑๑ – ๑๖ คะแนน
๑๗ – ๒๕ คะแนน

ยอมรับความเสี่ยง
ยอมรับความเสี่ยงแตมีแผนควบคุมความเสี่ยง
มีแผนลดความเสี่ยง
มีแผนลดและประเมินซ้ํา/ถายโอนความเสี่ยง

๗

๑. ความเสี่ยงดานกลยุทธ
ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง
๑. การผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ
๑.๑ ความลาชาของการตอบรับตีพิมพบทความวิจัย
จากวารสารระดับชาติและนานาชาติ

๑.๒ ระยะเวลาในการยื่นขออนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร
และลิขสิทธิ์ของงานวิจัย

การประเมินความเสี่ยง

การตอบสนองความเสี่ยง

โอกาส

ผล
กระทบ

คะแนน
Risk

ระดับ
Risk

ระดับ Risk
ที่ยอมรับได

วิธีการบริหาร
ความเสี่ยง

๓

๓

๙

Medium

๑๐

ยอมรับ
ความเสี่ยง
แตมีแผน
ควบคุม
ความเสี่ยง

๓

๓

๙

Medium

๑๐

กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

- เผยแพรความรู ความเขาใจ ผูชวยคณบดี
เกี่ยวกับกระบวนการ/ขั้นตอน
การตีพิมพบทความในวารสาร
ระดับชาติ และนานาชาติ
- ผลักดันวารสาร RMCS ให
อยูในฐานขอมูลระดับ
นานาชาติ
- สรางเครือขายวารสารทาง
วิชาการกับหนวยงาน/องคกร
ที่มีบทความวิจัยตีพิมพใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ
ยอมรับ - เผยแพรความรู ความเขาใจ ประธาน
ความเสี่ยง เกี่ยวกับกระบวนการ/ขั้นตอน สาขาวิชา
แตมีแผน การยื่นขออนุสิทธิบัตร
ควบคุม สิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ของ
ความเสี่ยง งานวิจัย

๘
ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง
๒. การผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต
ที่มีศักยภาพสูง
๒.๑ ความไมแนนอนของบทความทางวิชาการใน
การไดรับการอางอิงในวารสารระดับชาติ
๓. การบริการวิชาการดานการวิจัยและสถิติ
ประยุกต การวัดผลประยุกต การประเมิน และ
วิทยาการปญญาใหกับสังคม
๓.๑ การประชาสัมพันธเขาไมถึงกลุมเปาหมาย
(ถูกตัดตอนจากผูบริหาร)

๔. การสรางความตระหนักถึงคุณคาของ
ศิลปวัฒนธรรม
๔.๑ ไมมีบุคลากรทีม่ ีความเชี่ยวชาญดาน
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ

การประเมินความเสี่ยง

การตอบสนองความเสี่ยง

โอกาส

ผล
กระทบ

คะแนน
Risk

ระดับ
Risk

ระดับ Risk
ที่ยอมรับได

วิธีการบริหาร
ความเสี่ยง

๔

๓

๑๒

High

๑๐

มีแผน
ประธาน
- บันทึกผลงานวิจัยของ
ควบคุม อาจารยและนิสิตลงฐานขอมูล สาขาวิชา
ความเสี่ยง ระดับนานาชาติ
- สงเสริมการทําวิจัยตอยอด

๒

๒

๔

Low

๑๐

ยอมรับ - จัดทําฐานขอมูลผูเขารับการ ประธาน
สาขาวิชา
ความเสี่ยง อบรม
- สงเอกสารประชาสัมพันธ
โครงการผานทางฐานขอมูล
ผูเขารับการอบรม

๕

๑

๕

Low

๑๐

ยอมรับ - เชิญผูที่มีความเชี่ยวชาญ
ความเสี่ยง ดานศิลปวัฒนธรรมของชาติ
มาบรรยายใหความรู ความ
เขาใจในคุณคาของ
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ

กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

รองคณบดี
ฝายกิจการ
นิสิตและศิษย
เกา

๙
ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง
๔.๒ สัดสวนของกิจกรรมที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม
ในวิทยาลัยฯ คอนขางนอย
๕. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
มีความเขมแข็ง และพึง่ ตนเองได
๕.๑ จํานวนนิสิตระดับปริญญาโททีร่ ับต่ํากวา
เปาหมายที่กําหนด

การประเมินความเสี่ยง

การตอบสนองความเสี่ยง

โอกาส

ผล
กระทบ

คะแนน
Risk

ระดับ
Risk

ระดับ Risk
ที่ยอมรับได

วิธีการบริหาร
ความเสี่ยง

๔

๑

๔

Low

๑๐

ยอมรับ - สนับสนุนการเขารวม
ความเสี่ยง กิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม
กับหนวยงาน/สถาบันอื่น ๆ
ทั้งในและนอกวิทยาลัยฯ

๓

๕

๑๕

High

๑๐

มีแผนลด - ประชาสัมพันธหลักสูตรถึง
ความเสี่ยง กลุม เปาหมายโดยตรง
- พัฒนาระบบบริหารจัดการ
วิทยาลัยฯ สูองคกรมาตรฐาน

กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

รองคณบดี
ฝายวิชาการ
และรอง
คณบดีฝาย
กิจการพิเศษ

๑๐

๒. ความเสี่ยงดานการปฏิบัตงิ าน
ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง

การตอบสนองความเสี่ยง

โอกาส

ผล
กระทบ

คะแนน
Risk

ระดับ
Risk

ระดับ Risk
ที่ยอมรับได

๑

๕

๕

Low

๑๐

๓

๒

๖

Medium

๑๐

๔

๑

๔

Low

๑๐

ยอมรับ - จัดทํารายละเอียดของ
ความเสี่ยง หลักสูตรประชาสัมพันธในเว็บ
ไซดของวิทยาลัยฯ ในรูปแบบ
วีดีทัศน

๒. การบริหารงานวิจัย
๒.๑ ผลงานวิจัยดานวิทยาการปญญามีจํานวนนอย

๓

๔

๑๒

High

๑๐

ประธาน
- สนับสนุนใหนสิ ิตผลิตผล
มีแผน
ควบคุม งานวิจัยดานวิทยาการปญญา สาขาวิชา
ความเสี่ยง

๓. ระบบงาน
๓.๑ บุคลากรไมเขาใจขอบเขตงานของตนเอง

๒

๒

๔

Low

๑๐

ยอมรับ - จัดทําตัวบงชี้ของบุคลากร
ความเสี่ยง เปนรายบุคคล

๑. กระบวนการบริหารหลักสูตร
๑.๑ ความสอดคลองของหลักสูตรกับมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
๑.๒ การบูรณาการงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
นิสิต
๑.๓ บุคคลภายนอกไมเขาใจหลักสูตรของวิทยาลัยฯ
เนื่องจากเปนหลักสูตรใหม

วิธีการบริหาร
ความเสี่ยง

กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

ยอมรับ - ปรับปรุงหลักสูตรให
ประธาน
ความเสี่ยง สอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิ สาขาวิชา
ยอมรับ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติฯ
ความเสี่ยง

หัวหนา
สํานักงาน

๑๑

๓. ความเสี่ยงดานทรัพยากร
ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง
๑. การเงินและงบประมาณ
๑.๑ สัดสวนของรายรับตอรายจายไมเปนไปตาม
เปาหมาย
๒. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒.๑ ความถูกตอง รวดเร็ว และเขาถึงขอมูลของ
วิทยาลัยฯ
๓. อาคารสถานที่
๓.๑ ความสมบูรณ และทันสมัยของหองเรียน

๔. บุคลากร
๔.๑ ความมั่นคงในสวัสดิการ และขวัญกําลังใจใน
การทํางาน

การประเมินความเสี่ยง

การตอบสนองความเสี่ยง

โอกาส

ผล
กระทบ

คะแนน
Risk

ระดับ
Risk

ระดับ Risk
ที่ยอมรับได

วิธีการบริหาร
ความเสี่ยง

๑

๓

๓

Low

๑๐

ยอมรับ - จัดทําแผนกลยุทธทาง
ความเสี่ยง การเงินและงบประมาณ

คณบดี

๓

๒

๖

Medium

๑๐

ยอมรับ - จัดทําแผนพัฒนาระบบ
ความเสี่ยง เทคโนโลยีสารสนเทศ

รองคณบดี
ฝายกิจการ
นิสิตและศิษย
เกา

๑

๕

๕

Low

๑๐

รองคณบดี
ยอมรับ - กํากับ และติดตามความ
ความเสี่ยง สมบูรณของอุปกรณการเรียน ฝาย
ยุทธศาสตร
อยางสม่ําเสมอ
และประกัน
คุณภาพ

๓

๔

๑๒

High

๑๐

มีแผนลด - สรางขวัญและกําลังใจใน
ความเสี่ยง การทํางาน

กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

คณบดี

๑๒

๔. ความเสี่ยงดานการปฏิบัตติ ามกฎระเบียบ
ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง
๑. การปฏิบัติตามกฎระเบียบของบุคลากร
๑.๑ บุคลากรไมเขาใจกฎระเบียบในการปฏิบัติงาน
อยางชัดเจน

การประเมินความเสี่ยง

การตอบสนองความเสี่ยง

โอกาส

ผล
กระทบ

คะแนน
Risk

ระดับ
Risk

ระดับ Risk
ที่ยอมรับได

๒

๓

๖

Medium

๑๐

วิธีการบริหาร
ความเสี่ยง

กิจกรรม

ยอมรับ - ประชาสัมพันธขอมูล
ความเสี่ยง เกีย่ วกับกฎระเบียบในการ
ปฏิบัติงาน (จัดทําแฟม และ
ติดประกาศเว็บลิงคเกี่ยวกับ
กฎระเบียบในการปฏิบัตงิ าน
ของมหาวิทยาลัย)

ผูรับผิดชอบ

หัวหนา
สํานักงาน

๑๓

คําอธิบายเพิ่มเติม
ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณตาง ๆ และ ระดับความรุนแรงของผลการะทบความเสี่ยง
๑. ความเสี่ยงดานกลยุทธ
ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณตาง ๆ
ระดับ โอกาสที่จะเกิด
คําอธิบาย
๕
สูงมาก
มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครัง้
๔
สูง
มีโอกาสในการเกิดคอนขางสูงหรือบอย ๆ
๓
ปานกลาง
มีโอกาสเกิดบางครัง้
๒
นอย
อาจมีโอกาสเกิดแตนาน ๆ ครั้ง
๑
นอยมาก
มีโอกาสเกิดนอยมาก หรือไมนาเกิด

ระดับ
๕
๔
๓
๒
๑

ระดับความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง
ผลกระทบ
คําอธิบาย
สูงมาก
ไมสามารถขับเคลือ่ นยุทธศาสตรได
สูง
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร ไดเพียงบางสวน
ปานกลาง
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรไดเปนสวนใหญ
นอย
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรไดเกือบทั้งหมด
นอยมาก
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรไดอยางเต็ม
ประสิทธิภาพ

๒. ความเสี่ยงดานการปฏิบัตงิ าน
ประเด็น กระบวนการบริหารหลักสูตร
ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณตาง ๆ
ระดับ โอกาสที่จะเกิด
คําอธิบาย
๕
สูงมาก
มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครัง้
๔
สูง
มีโอกาสในการเกิดคอนขางสูงหรือบอย ๆ
๓
ปานกลาง
มีโอกาสเกิดบางครัง้
๒
นอย
อาจมีโอกาสเกิดแตนาน ๆ ครั้ง
๑
นอยมาก
มีโอกาสเกิดนอยมาก หรือไมนาเกิด

ระดับ
๕
๔
๓
๒
๑

ระดับความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง
ผลกระทบ
คําอธิบาย
สูงมาก
ถูกสั่งปดหลักสูตร
สูง
ปรับปรุงแกไขหลักสูตรอยางเรงดวน
ปานกลาง
ปรับปรุงแกไขหลักสูตร
นอย
เปดใชหลักสูตรไดแบบมีเงื่อนไข
นอยมาก
สามารถเปดใชหลักสูตรไดตามปกติ

๑๔
ประเด็น การบริหารงานวิจัย
ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณตาง ๆ
ระดับ โอกาสที่จะเกิด
คําอธิบาย
๕
สูงมาก
มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครัง้

ระดับ
๕

๔

สูง

มีโอกาสในการเกิดคอนขางสูงหรือบอย ๆ

๔

๓

ปานกลาง

มีโอกาสเกิดบางครัง้

๓

๒

นอย

อาจมีโอกาสเกิดแตนาน ๆ ครั้ง

๒

๑

นอยมาก

มีโอกาสเกิดนอยมาก หรือไมนาเกิด

๑

ระดับความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง
ผลกระทบ
คําอธิบาย
สูงมาก
ไมสามารถเปนผูนําทางดานวิทยาการ
ปญญาในระดับนานาชาติ
สูง
ไมสามารถเปนผูนําทางดานวิทยาการ
ปญญาในระดับชาติ
ปานกลาง
ไมสามารถขับเคลือ่ นยุทธศาสตรดานการ
วิจัยของมหาวิทยาลัยบูรพา
นอย
ไมสามารถขับเคลือ่ นยุทธศาสตรดานการ
วิจัยของวิทยาลัยฯ
นอยมาก
ไมสามารถเปนผูนําดานการวิจัยใน
มหาวิทยาลัยบูรพา

ประเด็น ระบบงาน
ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณตาง ๆ
ระดับ โอกาสที่จะเกิด
คําอธิบาย
๕
สูงมาก
มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครัง้
๔
สูง
มีโอกาสในการเกิดคอนขางสูงหรือบอย ๆ
๓
ปานกลาง
มีโอกาสเกิดบางครัง้
๒
นอย
อาจมีโอกาสเกิดแตนาน ๆ ครั้ง
๑
นอยมาก
มีโอกาสเกิดนอยมาก หรือไมนาเกิด

ระดับ
๕
๔
๓
๒
๑

ระดับความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง
ผลกระทบ
คําอธิบาย
สูงมาก
ระบบการบริหารงานลมเหลว
สูง
ไมสามารถปฏิบัติงานได
ปานกลาง
ไมมีบุคคลรับผิดชอบงาน
นอย
เกิดการเกี่ยง/เลี่ยงงาน
นอยมาก
งานลาชา

๑๕

๓. ความเสี่ยงดานทรัพยากร
ประเด็น การเงินและงบประมาณ
ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณตาง ๆ
ระดับ โอกาสที่จะเกิด
คําอธิบาย
๕
สูงมาก
มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกภาคการศึกษา
๔
สูง
มีโอกาสในการเกิดคอนขางสูงหรือบอย ๆ
๓
ปานกลาง
มีโอกาสเกิดบางครัง้
๒
นอย
อาจมีโอกาสเกิดแตนาน ๆ ครั้ง
๑
นอยมาก
มีโอกาสเกิดนอยมาก หรือไมนาเกิด

ระดับ
๕
๔
๓
๒
๑

ระดับความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง
ผลกระทบ
คําอธิบาย
สูงมาก
ถูกยุบหนวยงาน
สูง
ไมมีเงินและงบประมาณ
ปานกลาง
ไมสามารถเบิกจายเงินไดทุกรายการ
นอย
ไมสามารถเบิกจายเงินบางรายการได
นอยมาก
การเบิกจายเงินลาชา

ประเด็น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณตาง ๆ
ระดับ โอกาสที่จะเกิด
คําอธิบาย
๕
สูงมาก
มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครัง้
๔
๓
๒
๑

สูง
ปานกลาง
นอย
นอยมาก

มีโอกาสในการเกิดคอนขางสูงหรือบอย ๆ
มีโอกาสเกิดบางครัง้
อาจมีโอกาสเกิดแตนาน ๆ ครั้ง
มีโอกาสเกิดนอยมาก หรือไมนาเกิด

ระดับ
๕
๔
๓
๒
๑

ระดับความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง
ผลกระทบ
คําอธิบาย
สูงมาก
เกิดความสูญเสียตอระบบ IT ที่สําคัญ
ทั้งหมด
สูง
เกิดปญหากับระบบที่สําคัญบางสวน
ปานกลาง
ระบบมีปญ
 หาและมีความสูญเสียไมมาก
นอย
เกิดเหตุรายเล็กนอยที่แกไขได
นอยมาก
เกิดเหตุรายที่ไมมีความสําคัญ

๑๖
ประเด็น อาคารสถานที่
ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณตาง ๆ
ระดับ โอกาสที่จะเกิด
คําอธิบาย
๕
สูงมาก
รอยละ ๘๐ ของอาคารสถานที่ ไมพรอมใน
การจัดการเรียนการสอน
๔
สูง
รอยละ ๖๐ ของอาคารสถานที่ ไมพรอมใน
การจัดการเรียนการสอน
๓
ปานกลาง
รอยละ ๔๐ ของอาคารสถานที่ ไมพรอมใน
การจัดการเรียนการสอน
๒
นอย
รอยละ ๒๐ ของอาคารสถานที่ ไมพรอมใน
การจัดการเรียนการสอน
๑
นอยมาก
รอยละ ๕ ของอาคารสถานที่ ไมพรอมใน
การจัดการเรียนการสอน
ประเด็น บุคลากร
ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณตาง ๆ
ระดับ โอกาสที่จะเกิด
คําอธิบาย
๕
สูงมาก
นอยกวา ๑ เดือน/ครั้ง

ระดับ
๕

ระดับความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง
ผลกระทบ
คําอธิบาย
สูงมาก
วิทยาลัยฯ ถูกรองเรียน

๔

สูง

๓

ปานกลาง

ประสิทธิภาพทั้งการเรียนของนิสิตและ
การสอนของอาจารยลดลง
ประสิทธิภาพการเรียนของนิสิตลดลง

๒

นอย

ประสิทธิภาพการสอนของอาจารยลดลง

๑

นอยมาก

หองเรียนที่มีความพรอมใชลดลง

ระดับ
๕

๔

สูง

๑ -๖ เดือน/ครั้ง

๔

๓
๒
๑

ปานกลาง
นอย
นอยมาก

๗ – ๑๒ เดือน/ครั้ง
มากกวา ๑ ป แตไมเกิน ๓ ป/ครั้ง
มากกวา ๓ ป /ครั้ง

๓
๒
๑

ระดับความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง
ผลกระทบ
คําอธิบาย
สูงมาก
วิทยาลัยฯ ไมสามารถผลักดันการ
ดําเนินงานใหบรรลุตามแผนยุทธศาสตร
สูง
มีอัตราการเขา-ออกสูง ขาดการพัฒนา
งานอยางตอเนื่อง
ปานกลาง
ขาดประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
นอย
ลุคลากรตอบสนองนโยบายไดนอย
นอยมาก
ขาดโอกาสการพัฒนางานแบบกาว
กระโดด

๑๗

๔. ความเสี่ยงดานการปฏิบัตติ ามกฎระเบียบ
ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณตาง ๆ
ระดับ โอกาสที่จะเกิด
คําอธิบาย
๕
สูงมาก
มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครัง้
๔
สูง
มีโอกาสในการเกิดคอนขางสูงหรือบอย ๆ
๓
๒
๑

ปานกลาง
นอย
นอยมาก

มีโอกาสเกิดบางครัง้
อาจมีโอกาสเกิดแตนาน ๆ ครั้ง
มีโอกาสเกิดนอยมาก หรือไมนาเกิด

ระดับ
๕
๔
๓
๒
๑

ระดับความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง
ผลกระทบ
คําอธิบาย
สูงมาก
ถูกเลิกจางออกจากงาน
สูง
ถูกลงโทษทางวินัย ตัดเงินเดือน ไมขึ้น
เงินเดือน
ปานกลาง
ถูกทําทัณฑบน
นอย
ถูกตักเตือนอยางรุนแรง
นอยมาก
ถูกตักเตือน

๑๘

สรุปผลการประเมินความเสี่ยง ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙
ของวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปญญา มหาวิทยาลัยบูรพา
ตาราง ๑ สรุปผลการประเมินความเสี่ยง
ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง
๑. ความเสี่ยงดานกลยุทธ
๒. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน
๓. ความเสี่ยงดานทรัพยากร
๔. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

คะแนน RISK
๘.๒๖
๖.๒
๖.๕
๖

ระดับ RISK
Medium
Medium
Medium
Medium

ลําดับ
๑
๓
๒
๔

ผลการจัดลําดับตามความเสี่ยงตามหลักการบริหารความเสี่ยง พบวา ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง ทั้ง ๔ ดาน อยูในระดับปานกลาง โดยวิทยาลัยฯ
มีความเสี่ยงดานกลยุทธสูงสุด รองลงมาไดแก ดานการบริหารทรัพยากร ดานการปฏิบัติงาน และดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ตามลําดับ
ตาราง ๒ ผลการประเมินความเสี่ยงดานกลยุทธ
ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง
๑. การผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ
๒. การผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่มีศักยภาพสูง
๓. การบริการวิชาการดานวิธีวิทยาการวิจัยและสถิติประยุกต การวัดผล
ประยุกต การประเมิน และวิทยาการปญญา
๔. การสรางความตระหนักถึงคุณคาของศิลปวัฒนธรรม
๕. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีความเขมแข็ง และ
พึ่งตนเองได

คะแนน RISK ระดับ RISK
๙
Medium
๑๒
High
๔
Low
๔.๕
๑๕

Low
High

ลําดับ
๓
๒
๕
๔
๑

๑๙

ผลการจัดลําดับความเสี่ยงดานกลยุทธ ทั้ง ๕ ประเด็น อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาผลการประเมินความเสี่ยงตามปจจัยเสี่ยง พบวา การ
พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีความเขมแข็ง และพึ่งตนเองไดมีความเสี่ยงสูงสุด รองลงมาไดแก การผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่มี
ศักยภาพสูง และการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ตามลําดับ โดยวิทยาลัยฯ ตองเรงดําเนินการควบคุมความเสี่ยงอยางเรงดวน
ตาราง ๓ ผลการประเมินความเสี่ยงดานการปฏิบตั งิ าน
ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง
๑. กระบวนการบริหารหลักสูตร
๒. การบริหารงานวิจัย
๓. ระบบงาน

คะแนน RISK ระดับ RISK
๕
Low
๑๒
High
๔
Low

ลําดับ
๒
๑
๓

ผลการจัดลําดับความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน ทั้ง ๓ ประเด็น อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาความเสีย่ งตามปจจัยเสี่ยง พบวา การบริหาร
งานวิจัยมีความเสี่ยงอยูในระดับสูง ในขณะที่กระบวนการบริหารหลักสูตร และระบบงาน มีความเสี่ยงในระดับต่ํา
ตาราง ๔ ผลการประเมินความเสี่ยงดานทรัพยากร
ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง
๑. การเงินและงบประมาณ
๒. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓. อาคารสถานที่
๔. บุคลากร

คะแนน RISK ระดับ RISK
๓
Low
๖
Medium
๕
Low
๑๒
High

ลําดับ
๔
๒
๓
๑

๒๐

ผลการจัดลําดับความเสี่ยงดานทรัพยากร ทั้ง ๔ ประเด็น อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาความเสี่ยงตามปจจัยเสี่ยง พบวา บุคลากรมีความ
เสี่ยงอยูในระดับสูง ในขณะที่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง และอาคารสถานที่ และการเงินและงบประมาณ มีความเสี่ยง
ในระดับต่ํา
ตาราง ๕ ผลการประเมินความเสี่ยงดานการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ
ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง
๑. การปฏิบัติตามกฎระเบียบของบุคลากร

คะแนน RISK ระดับ RISK
๖
Medium

ผลการประเมินความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบของบุคลากร พบวา อยูในระดับปานกลาง

ลําดับ
๑

แผนบริหารความเสี่ยง ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปญญา มหาวิทยาลัยบูรพา

