UP-RM

แผนบริหารความเสี่ยงและการติดตามผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รอบ

 6 เดือน

 12 เดือน

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
การบริหารความเสี่ยงด้าน

ยุทธศาสตร์ที่
วัตถุประสงค์
โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
หน่วยงานย่อย
ความเสี่ยง

ประเภท
ความเสี่ยง

 แผนยุทธศาสตร์
 การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

การผลิตบัณฑิต
 การพัฒนาบุคลากร


 การวิจัยและประกันคุณภาพ
 ทรัพยากร

 การบริการวิชาการ
 ความปลอดภัย

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ดา้ นการเรียนการสอนและพัฒนานิสติ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นสิ ิตอยู่และเรียน (Live and Leand) อย่างมีความสุข จบไปมีงานทา และเป็นคนดีของสังคม บัณฑิตมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
ตามคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ ตอบสนองความเป็นสากลและแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียน
จัดทาหลักสูตร และการบริหารหลักสูตรตามมาตรฐานวิชาชีพ
หลักสูตรผ่านการประเมินของทันตแพทยสภา
งานบริการวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์
สาเหตุ/
ปัจจัยเสี่ยง

ผลกระทบ
ของความ
เสี่ยง

การควบคุมที่มี
อยู่ในปัจจุบัน

การประเมิน
ความเสี่ยง
ปัจจุบัน

การ
จัดการ
ความเสี่ยง

ระดับความ
กาหนด
เสี่ยงที่คงเหลือ
วิธีบริหารความ
เสร็จ/
ผลการดาเนินงาน
หลังการ
เสี่ยง
ผูร้ ับผิดชอบ
ควบคุม
(โอกาส x
ผลกระทบ)

(โอกาสxผลกระทบ)

1. ทันตแพทยสภา
ไม่รับรอง
หลักสูตรทันต
แพทยศาสตร
บัณฑิต

ด้านกลยุทธ์

ปัจจัยภายใน
1. กรรมการประจา
หลักสุตรมี
คุณสมบัติไม่
เพียงพอ
2. ให้อาจารย์ใหม่
เป็นผู้รับผิดชอบ

- ผลกระทบ
คุณภาพ
การศึกษา
(การเรียน
การสอน)
- ผลกระทบ
ด้านชื่อเสียง

1. ปรับอาจารย์
ประจาหลักสูตรให้มี
คุณสมบัติที่เพียงพอ
2. ส่งอาจารย์ใหม่ไป
ศึกษาต่อ
3. จัดทาตารางการ
เรียนการสอนทาง

5x5=25
(สูงมาก)

Transfer
/Treat

ดาเนินการตาม
มติของทันต
แพทยสภาที่ไม่
เห็นชอบและไม่
รับรองสถาบัน
คณะทันต
แพทยศาสตร์

กันยายน
2561
(คณบดีคณะ
ทันต
แพทยศาสตร์
และบุคลากร
ของคณะ)

- ดาเนินการตามที่
ทันตแพทยสภาได้
แนะนาพร้อมกับ
จัดทาตารางเรียน
ทางคลินิกโดยจัด
ผู้สอนตามตาราง
เรียนของชั้นปีที่ 5

4x4=16
(สูงมาก)
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หมาย
เหตุ
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ความเสี่ยง

ประเภท
ความเสี่ยง

สาเหตุ/
ปัจจัยเสี่ยง

ผลกระทบ
ของความ
เสี่ยง

ระดับความ

การควบคุมที่มี
อยู่ในปัจจุบัน

การ
กาหนด
การประเมิน
เสี่ยงที่คงเหลือ หมาย
วิธีบริหารความ
จัดการ
เสร็จ/
ผลการดาเนินงาน
เหตุ
ความเสี่ยง
หลังการ
เสี่ยง
ความเสี่ยง
ผูร้ ับผิดชอบ
ควบคุม
ปัจจุบัน
(โอกาส x
ผลกระทบ)

(โอกาสxผลกระทบ)

รายวิชา
3. ไม่มีตารางการ
คุมคลินิกที่ชัดเจน
ปัจจัยภายนอก
กระทรวง
สาธารณสุขไม่
สามารถจัดหา
บุคลากรที่มี
คุณสมบัติเพียงพอมา
เป็นอาจารย์คุมคลินกิ

คลินิกพร้อมทัง้
รายชื่อผู้ควบคุม
คลินิกเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว สาหรับนักศึกษา
ปีที่ 4 ส่วนนักศึกษาปี
ที่ 5 และ 6 อยู่ใน
ระหว่างการ
ดาเนินการ

พร้อมแต่งตั้งเป็น
วิทยากรพิเศษ
เรียบร้อยแล้ว –
แก้ไขปัญหาเรื่อง
อัตราส่วนของ
อาจารย์และ
นักศึกษาเรียบร้อย
แล้วโดยได้เพิ่ม
จานวนอาจารย์
ประจาเพิ่มขึน้
พร้อมทั้งแต่งตั้ง
อาจารย์ผู้ควบคุม
คลินิกทาให้
อัตราส่วนของ
อาจารย์ผู้สอนและ
นิสิตและอาจารย์ผู้
คุมคลินิกและนิสิต
เป็นไปตาม
อัตราส่วนที่ทันต
แพทยสภากาหนด
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ความเสี่ยง

ประเภท
ความเสี่ยง

สาเหตุ/
ปัจจัยเสี่ยง

ผลกระทบ
ของความ
เสี่ยง

ระดับความ

การควบคุมที่มี
อยู่ในปัจจุบัน

การ
กาหนด
การประเมิน
เสี่ยงที่คงเหลือ หมาย
วิธีบริหารความ
จัดการ
เสร็จ/
ผลการดาเนินงาน
เหตุ
ความเสี่ยง
หลังการ
เสี่ยง
ความเสี่ยง
ผูร้ ับผิดชอบ
ควบคุม
ปัจจุบัน
(โอกาส x
ผลกระทบ)

(โอกาสxผลกระทบ)

2. อาจารย์ไม่
เพียงพอ

ด้านการปฏิบัตงิ าน

ปัจจัยภายใน
มหาวิทยาลัยไม่ให้
ความสนใจเท่าทีค่ วร
ปัจจัยภายนอก
1. ทันตแพทยสภา
ไม่รับรองหลักสูตร
ทันตแพยศาสตร
บัณฑิต

- ผลกระทบ
คุณภาพ
การศึกษา
(การเรียน
การสอน)
- ผลกระทบ
ด้านชื่อเสียง

1. คณะทันต
แพทยศาสตร์ขอนา
เรื่องความต้องการ
ทันตแทพย์มาทาเอง
2. แต่งตัง้
คณะกรรมการ
ประชาสัมพันธ์สญ
ั จร

5x5=25
(สูงมาก)

Transfer
/Treat

1. ดาเนินการส่ง
เรื่องความ
ต้องการทันต
แพทย์ให้สถาบัน
พระบรมราชนก
2. คณะ
กรรมการ
ประชาสัมพันธ์
สัญจรไปยัง
มหาวิทยาลัย
ต่างๆ

กันยายน
2561
(คณบดีคณะ
ทันต
แพทยศาสตร์
และบุคลากร
ของคณะ)

ได้จัดทาแผน
กาลังคนและได้
ดาเนินการ
ประชาสัมพันธ์โดย
การจัดโครงการ
ประชาสัมพันธ์
สัญจรทาให้ได้มี
ทันตแพทย์ใช้ทุน
มาปฏิบัตงิ านเป็น
อาจารย์ในคณะ
เป็นจานวน ๕ คน

3x3=9
(สูง)

ลงชื่อ .........................................................คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
(รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.คมสรรพ์ บุณยสิงห์)
วัน …22…. เดือน .....มี.ค.... พ.ศ. ..2561......
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