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แผนบริหารความเสี่ยง
คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564
(ฉบับทบทวนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563)
ไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562
1. หลักการและวัตถุประสงค
การบริหารความเสี่ยงเปนกลไกสําคัญที่ชวยใหการบริหารองคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ระบบและ
กลไกการบริหารความเสี่ยงเริ่มตนที่การประเมินภาวะความเสี่ยงอยางเปนระบบเพื่อวิเคราะหปจจัยภายในและภายนอกที่
อาจมี ผ ลกระทบหรือ สรางความเสี ย หายแก ห น วยงาน และนํ าผลการประเมิน ดังกลาวมาใชในการกํ าหนดแผนหรือ
ยุทธศาสตรการบริหารความเสี่ยงเพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดผลกระทบที่อาจมีตอการดําเนินงานของหนวยงาน ตลอดจนมีการ
ประเมิ น ความสํ าเร็จ ของแผนบริ ห ารความเสี่ ยง มีการรายงานผลการดํ าเนิ น การภายในหน วยงานและต อหน วยงาน
ต น สั ง กั ด และนํ า ผลการประเมิ น ความสํ า เร็ จ ของแผนมาใช ในการกํ า หนดแนวทางการจั ด ทํ า แผนในระยะต อ ไป
คณะศิลปศาสตร ไดเล็งเห็นความสําคัญของระบบและกลไกดังกลาว และเพื่อใหการดําเนินการสอดคลองกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรที่กําหนดใหหนวยงานระดับคณะจัดทําและรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงใหสอดคลอง
กับ บริ บ ทของคณะ จึ งได มี การแต งตั้ งคณะกรรมการบริห ารความเสี่ ย งตามคําสั่ง ศศ.ที่ 214/2559 โดยมีคณบดีเป น
ประธาน มีผูบริหารคณะฯ และเลขานุการคณะฯ เปนกรรมการ โดยมีเปาหมายจะใชการบริหารความเสี่ยงเปนเครื่องมือ
สนับสนุนใหการดําเนินงานของคณะฯ เพื่อใหบรรลุตามแผนกลยุทธของคณะศิลปศาสตร ฉบับที่12 (พ.ศ. 2560-2564)
ตามประเด็นยุทธศาสตรทั้ง 5 ยุทธศาสตร คือ
1 สรางบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ GREATS
2 สรางสรรคงานวิจัยและนวัตกรรมที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาตอสังคมไทยและสังคมโลก
3 สรางเครือขายความรวมมือทั้งภายในและภายนอกประเทศ
4 มุง เนนคุณภาพการใหบริการวิชาการแกสังคม
5 มุงสูความมั่นคง และยั่งยืน ดวยการบริหารจัดการที่ทันสมัย
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2. การระบุความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง
คณะศิ ล ปศาสตร ได กํ าหนดหลั ก เกณฑ ก ารระบุ ค วามเสี่ ย งป จ จั ย เสี่ ย งที่ เป น อุ ป สรรคขั ด ขวางการ
ดําเนิ น งานของคณะฯที่ จ ะบรรลุ เป า หมายตามแผนกลยุท ธของคณะศิล ปศาสตร ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ตาม
ประเด็นยุทธศาสตรทั้ง 5 ยุทธศาสตร ที่ประกอบดวยความเสี่ยงภายในและภายนอกดังนี้
2.1 ความเสี่ยงภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมไดโดยองคกร ไดแก ความเสี่ยงดานกลยุทธ
ของคณะฯ ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงินงบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) ความเสี่ยงดาน
นโยบาย กฎหมาย ระเบียบขอบังคับ ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงดานบุคลากร
2.2 ความเสี่ยงภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงจากเหตุการณ ภายนอกที่ควบคุมไมไดโดยองคกร ไดแก
เศรษฐกิจ/สังคม/การเมือง/กฎหมาย ภัยธรรมชาติ/สิ่งแวดลอม/สงคราม/การกอการราย
นอกจากนี้ยั งกํ าหนดให การระบุปจ จัยเสี่ยงอยูบ นพื้น ฐานของขอมูลเชิงประจักษ จึงไดมีการกําหนด
ตัวชี้วัดปจจัยเสี่ยง และใชตัวชี้วัดปจจัยเสี่ยงนี้เปนตัวชี้วัดความสําเร็จของการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อประเมินวา
มาตรการตางๆที่ไดดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงสามารถบริหารความเสี่ยงใหอยูในระดับที่คณะฯ ยอมรับได
3. การประเมินโอกาสและผลกระทบ
ตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ในการประชุมครั้งที่ 2/2559 วันที่ 8
ธันวาคม 2559 ไดพิจารณาทบทวนเกณฑการประเมินโอกาสและผลกระทบของปจจัยเสี่ยงที่จะใชในการจัดทําแผนบริหาร
ความเสี่ยง โอกาสการเกิดเหตุการณความเสี่ยงและระดับผลกระทบในดานตางๆ โดยมีวัตถุประสงคจะใชเปนเกณฑกลาง
ในการประเมินเพื่อประเมินความเสี่ยงของทุกหนวยงาน
3.1 การประเมินโอกาส
โอกาส
เกิดขึ้นทุกวัน เกิดเกือบทุกครั้ง (รอยละ 80 ขึ้นไป)
เกิดทุกสัปดาห ทุกเดือน มีโอกาสเกิดคอนขางสูง
(รอยละ 50 – 80)
เกิดทุก 1-3 ป/ครั้ง มีโอกาสเกิดบางครั้ง (รอยละ 30 – 50)
เกิดทุก 3-5 ป มีโอกาสเกิดนานครั้ง (รอยละ 10 – 30)
ไมมีโอกาสทีจ่ ะเกิด หากเกิดเปนเรื่องคาดหมายยาก
(นอยกวา รอยละ 10)

การแปลคา
สูงมาก
สูง

แปลงเปนคะแนน
5
4

ปานกลาง
ต่ํา
ต่ํามาก

3
2
1
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3.2 เกณฑการประเมินผลกระทบ
ในการประเมินผลกระทบ พิจารณาผลกระทบ ในดานตางๆ 8 ดาน ดังนี้
1. ระเบียบ/กฎหมาย คือ ผลจากการกระทําหรือไมกระทําของ มธ. ที่มีระเบียบ/กฎหมายกําหนดใหกระทําหรือไม
กระทํา จนถูกหนวยงานกํากับดูแลทักทวง ตักเตือน มีคําสั่งทางใดทางหนึ่งจากหนวยงานกํากับดูแล หรือมีคําสั่งจาก
ศาลใหมหาวิทยาลัยรับโทษทางใดทางหนึ่งหรือชดใชความเสียหาย
2. ขวัญและกําลังใจ (บุคลากร) คือ ผลจากการบรรยากาศในการปฏิบัติงาน ทําใหการทํางานไมมีประสิทธิภาพ
บุคลากรปฏิเสธงานที่ไดรับมอบหมาย ขัดคําสั่งหรือไมเชื่อฟงหัวหนางาน ขาดงานบอยๆ การกลั่นแกลงในเรื่องงาน
งานไมบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายที่ตั้งไว
3. ความสูญเสีย แบงเปน 2 ดาน ไดแก
3.1 ชีวิตและความปลอดภัย คือ ผลจากการไมมีระบบรักษาความปลอดภัย ทําใหบุคลากรไมมั่นใจถึงความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของของตนเอง สงผลกระทบตอการปฏิบัติงาน
3.2 ทรัพยสินและงบประมาณ คือ ผลกระทบตอการเงิน งบประมาณ ตนทุน การลงทุน รายได คาใชจาย
ความนาเชื่อถือของรายงานที่สําคัญ (เชน รายงานการเงิน รายงานประจําป) และสภาพคลองทางการเงิน อันเนื่อง
มากจากการวิเคราะหความสามารถทางการเงินผิดพลาด การบริหารทางการเงินลาชา ไมมีขอมูลเพียงพอตอการ
ตัดสินใจทางการเงินงบประมาณ ผลกระทบที่ เกิ ดจากสินทรัพยมี มูลค าลดลงหรือ ดอยค าอยางไมสมเหตุสมผล
สินทรัพยชํารุดหรือเสียหาย การขาดการควบคุมตนทุนที่มีประสิทธิภาพ งบประมาณรายจายเพิ่มสูงขึ้น
4. สภาพคลองทางการเงิน คือ ผลกระทบที่เกิดจากภาวะที่ไมมีเงินงบประมาณสําหรับการบริหารงานและรวมถึง
ไมสามารถชําระหนี้สินและภาระผูกพันที่มีอยูได โดยอาจเกิดขึ้นไดจากปจจัยภายในและภายนอก
5. ระบบงาน/ระบบปฏิ บั ติ ก าร คื อ ผลกระทบที่ เกิ ด จากการปฏิ บั ติ ง าน ข อ มู ล สารสนเทศการปฏิ บั ติ ง าน
ระบบงานที่สําคัญของมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพ คลองตัว รองรับในสถานการณฉุกเฉินไดอยางทันทวงที หรือ
หยุดการใหบริการ สรางความไมพึงพอใจตอการรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย ศิษยเกา
6. ยุทธศาสตร คือ ผลกระทบตอยุทธศาสตร ทิศทาง การแขงขัน ความไดเปรียบเทียบ ความทาทายเชิงกลยุทธ
การเปลี่ยนแปลงภายในและภายนอกที่กระทบตอความสามารถ (Competency) ของมหาวิทยาลัย การตัดสินใจของ
ผูนําเพื่อการชี้นํามหาวิทยาลัย รวมถึงความสามารถในการรักษาจุดยืนของมหาวิทยาลัยอยางยั่งยืน
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7. CSR คือ ผลกระทบที่เกิดจากการบริหารงานของมหาวิทยาลัยที่สงผลกระทบตอความรวมมือและความเกื้อกูล
ระหวางมหาวิทยาลัยกับสังคมหรือชุมชน ทําใหเกิดความไมไววางใจที่มีตอมหาวิทยาลัย ลดการใหความรวมมือ หรือ
ระดับความสัมพันธถึงขั้นสูญเสียเอกลักษณของ มธ.
8. ชื่อ เสี ยง คือ ผลจาการบริห ารงานหรือ การกระทํ าของบุ คลากรที่สรางความไม เชื่ อถือ ไววางใจ หรือ ถูกตั้ ง
คําถาม จากสาธารณะชน

4. เกณฑการประเมินโอกาสและผลกระทบในดานตางๆ

คูมือการปฏิบัติงาน : การจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยง คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร | 70
ผลกระทบ (Impact)
ระ
ดับ
ความ
รุน
แรง

(5)

(4)

(3)

(2)

ขวัญและ
กําลังใจ
(บุคลากร)

ความสูญเสีย (ชีวิตและความ
ปลอดภัย/สูญเสียทรัพยสินและ
งบประมาณ)

มีหนวยงาน
ภายในไดรับคําสั่ง
ใหหยุดการ
ดําเนินงาน
เนื่องจากกระทํา
ผิดกฎหมายอยาง
รายแรง

กระทบตอ
บุคลากรทุก
ระดับทุก
ประเภททุก
คน

ตองรับผิดและ
ชดใชตามคําสั่ง
ศาล

กระทบตอ
บุคลากรระดับ
บริหารระดับ
สูงหรือ
บุคลากรที่มี
สมรรถนะสูง

ระเบียบกฎหมาย

ถูกตักเตือนเปน
หนังสือจาก
หนวยงานกํากับ
ดูแล

ไดรับคําขอ
ตรวจสอบจาก
องคกรภายนอก
เปนกรณีพิเศษ

กระทบตอ
บุคลากร
เฉพาะกลุม
(เชนสาย
วิชาการหรือ
สายสนับสนุน
วิชาการ)
กระทบตอ
บุคลากรบาง
ตําแหนงหรือ
บางกลุม
(หนวยงาน)

สภาพคลองทาง
การเงิน

ระบบงาน

ยุทธศาสตร

CSR

1. มีการสูญเสียชีวิต หรือ
2. สูญเสียทรัพยสินจํานวนมาก
และเปนภาระทางงบประมาณ
(1,000,000 บาท ขึ้นไป)

1. ตองรองขอความ
ชวยเหลือทางการเงิน
จากองคกรภายนอก
เพื่อเสริมสภาพคลอง
ทางการเงิน หรือ
2. สูญเสียความ
เชื่อถือทางการเงิน

1. ผูรับริการรองเรียนตอหนวยงาน
ภายนอก หรือ
2. หยุดใหบริการในระยะเวลาที่นานมาก
(มากกวา 1 วันขึ้นไป) จนสงผลตอ
ความสําเร็จหรือเปาหมายของงาน หรือ
3. เกิดความลาชากวาแผนมากกวารอย
ละ 80 (120 วัน)

ไมสามารถรักษา
จุดยืนหรือ
อัตลักษณของ
มธ.
(ไมเปน มธ. เพื่อ
ประชาชน)

มีผลให
หนวยงานเสีย
ชื่อเสียงระดับ
นานาชาติ

1. มีผูไดรับบาดเจ็บสาหัส
สูญเสียอวัยวะสําคัญ(ทุพพล
ภาพ) หรือ
2. สูญเสียทรัพยสินมากและเริ่ม
เปนภาระทางงบประมาณ
(ตั้งแต 500,000 - 1,000,000
บาท)
1. มีผูไดรับบาด เจ็บสาหัส (อยู
โรงพยาบาลมากกวา 21 วัน)
หรือ
2. สูญเสียทรัพยสินมากแตยัง
ไมเปนภาระทางงบประมาณ
(ตั้งแต 10,000 - 500,000
บาท)
1. มีผูไดรับบาดเจ็บเล็ก
นอยสามารถรักษาเองได หรือ
2. สูญเสียทรัพยสินเล็กนอย
(ไมเกิน 10,000 บาท)

1. มหาวิทยาลัยขาด
สภาพคลองทาง
การเงิน หรือ
2. เสียโอกาสจากการ
หารายไดหรือลงทุน

1. ผูรับบริการรองเรียนตอฝายบริหาร
มหาวิทยาลัยถึงความลาชาในการรับ
บริการ หรือ
2. หยุดใหบริการในระยะเวลาทีน่ าน
มาก (เกิน 3 ชม.) หรือ
3. เกิดความลาชากวาแผนมากกวา
รอยละ 70 (100 วัน)
1. ผูรับบริการหยุดการใชบริการ จาก
มธ. หรือ
2. หยุดใหบริการไมนานนัก (ไมเกิน 3
ชม.) หรือ
3. เกิดความลาชากวาแผนมากกวา
รอยละ 60 (90 วัน)

ไมสามารถ
รักษาสถานะ
ความเปน
มหาวิทยาลัย
ชั้นนําของไทย
ได (KRI: QS
Thailand
#5)
การ
ดําเนินงาน
ของ มธ. ไม
บรรลุ
วิสัยทัศน

มีผลใหเสีย
ชื่อเสียง
ระดับประเทศ

หนวยงานของ
มธ. ไม
สามารถบรรลุ
วิสัยทัศนของ
หนวยงาน
(รอยละ 50)

ชุมชนหรือภาค
เอกชนลดระดับ
ความเชื่อถือตอ
มธ. (ใหการ
สนับสนุน มธ.
ลดลง เชน เงิน
บริจาค)
โครงการหรือ
แผนงานที่
เกี่ยวกับชุนชน/
เอกชนไมบรรลุ
เปาหมาย (กวา
รอยละ 50)

กําหนดกล
ยุทธผิดพลาด
ไมสามารถ
สนับสนุน มธ.
บรรลุ
วิสัยทัศน

ชุมชน/
ภาคเอกชนไมพึง
พอใจตอการ
ดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย (ต่ํา
กวา 3.51)

มีภาวะจะขาดสภาพ
คลองทางการเงิน
(เงินสะสมลดลงมาก)

ไมสามารถจัดสรร
งบประมาณเพื่อการ
ลงทุนใหสอดคลองกับ
แผนกลยุทธ

1. ผูรับบริการไมพึงพอใจระบบการ
ใหบริการ (ต่ํากวา 3.00) หรือ
2. หยุดใหบริการเพียงเวลาสั้น (ไมเกิน
1 ชั่วโมง) หรือ
3. เกิดความลาชากวาแผนมากกวา
รอยละ 50 (70 วัน)

ชื่อเสียง

มีผลใหเสีย
ชื่อเสียงในระดับ
ภูมิภาค หรือ
ระดับทองถิ่น
กระทบตอ
มหาวิทยาลัยใน
ภาพรวม
มีผลใหเสีย
ชื่อเสียงในระดับ
ภูมิภาคหรือ
ระดับทองถิ่น
สงผลกระทบตอ
ชื่อเสียงของศูนย
การศึกษาบาง
แหง

(1)
ไมมีโอกาสที่
จะเกิด หาก
เกิดเปนเรื่อง
คาดหมาย
ยาก (ต่ํากวา
รอยละ 10)

โอกาสการเกิด (Likelihood)
(2)
(3)
(4)
เกิดทุก 3 - เกิดทุก 1 เกิดทุก
5 ป มี
3 ป/ครั้ง มี
สัปดาห ทุก
โอกาสเกิด โอกาสเกิด
เดือน มี
นานครั้ง
บางครั้ง
โอกาสเกิด
(รอยละ
(รอยละ 30
คอนขางสูง
10 - 30)
- 50)
(รอยละ 50 80)

(5)
เกิดขึ้นทุก
วัน เกิด
เกือบทุก
ครั้ง
(รอยละ
80 ขึ้นไป)

5

10

15

20

25

4

8

12

16

20

3

6

9

12

15

2

4

6

8

10
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ผลกระทบ (Impact)
ระ
ดับ
ความ
รุน
แรง

(1)

ระเบียบกฎหมาย

ตองชี้แจงเหตุ
ความลาชาหรือ
ตอบขอสงสัยจาก
หนวยงานกํากับ
ดูแล

ขวัญและ
กําลังใจ
(บุคลากร)

กระทบตอ
บุคลากร
เฉพาะราย

ความสูญเสีย (ชีวิตและความ
ปลอดภัย/สูญเสียทรัพยสินและ
งบประมาณ)

1. เกิดเหตุแตไมมีผูไดรับบาด
เจ็บหรือสูญเสียทรัพยสิน หรือ
2. การดําเนินงานไมสูญเสีย
งบประมาณโดยไมจําเปน

สภาพคลองทาง
การเงิน

โครงการลงทุนเริ่ม
ลาชาหรือชะลอ
โครงการ

ระบบงาน

1. ผูรับบริการเริ่มไมพอใจกับ
ระบบงาน/บริการ (ระดับความพึง
พอใจต่ํากวา 3.51)
2. เกิดความลาชากวาแผนมากกวา
รอยละ 40 (60 วัน)

ยุทธศาสตร

CSR

ชื่อเสียง

แผนงาน/
โครงการไม
บรรลุ
เปาหมาย
(รอยละ 50)

ชุมชน/
ภาคเอกชนเริ่มตั้ง
คําถามกับ
บทบาทของ มธ.

กระทบภายใน
หนวยงาน อาจ
เปนที่สนใจของ
สาธารณชน แต
ไมสงผลกระทบ
ใดๆ ตอ
มหาวิทยาลัยใน
ภาพรวม

(1)
ไมมีโอกาสที่
จะเกิด หาก
เกิดเปนเรื่อง
คาดหมาย
ยาก (ต่ํากวา
รอยละ 10)

1

โอกาสการเกิด (Likelihood)
(2)
(3)
(4)
เกิดทุก 3 - เกิดทุก 1 เกิดทุก
5 ป มี
3 ป/ครั้ง มี
สัปดาห ทุก
โอกาสเกิด โอกาสเกิด
เดือน มี
นานครั้ง
บางครั้ง
โอกาสเกิด
(รอยละ
(รอยละ 30
คอนขางสูง
10 - 30)
- 50)
(รอยละ 50 80)

2

3

4

(5)
เกิดขึ้นทุก
วัน เกิด
เกือบทุก
ครั้ง
(รอยละ
80 ขึ้นไป)

5
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5.การระบุปจจัยเสี่ยง การประเมินโอกาสและผลกระทบและระดับความเสี่ยง
การประเมินโอกาสและผลกระทบ ไดมีการกําหนดตัวชี้วัดปจจัยเสี่ยงเพื่อใหการประเมินความเสี่ยงเปน
รูปธรรมและมีขอมูลเชิงประจักษ โดยมีเปาหมายเปนการประเมินความเสี่ยงระยะปานกลาง (พ.ศ.2560-2564) เพื่อให
สอดคลองกับแผนกลยุทธของคณะฯ และมีการทบทวนปจจัยเสี่ยงเดิมที่เคยวิเคราะหและรายงานไวในแผนบริหารความ
เสีย่ งประจําปงบประมาณ 2561 เปนผลการประเมินความเสี่ยงทั้ง 3 ยุทธศาสตร รวม 5 ปจจัยเสี่ยง ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 สรางบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ GREATS
1.1 หลักสูตรบางหลักสูตรมีโอกาสที่จะถูกปดหรือตองระงับการรับนักศึกษาเนื่องจากจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร
ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานระดับอุดมศึกษา
1.2 จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี สายมนุษยศาสตรที่ลดลงตามนโยบายรัฐบาล
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 สรางสรรคงานวิจัยและนวัตกรรมที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาตอสังคมไทยและ
สังคมโลก
2.1 บทความวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในฐานขอมูลระดับชาติและนานาชาติมีนอยเมื่อเทียบกับจํานวนอาจารยประจํา
ปฏิบัติงานจริง
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 มุงสูความมั่นคง และยั่งยืน ดวยการบริหารจัดการที่ทันสมัย
5.1 อาจารยไมไดรับการตอสัญญาจางเนื่องจากไมสามารถขอตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและรองศาสตราจารยตามที่
กําหนด
5.2 รายไดของคณะฯ มีแนวโนมลดลง
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การวิเคราะหปจจัยเสี่ยง และการประเมินโอกาสการเกิดขึ้นของปจจัยเสี่ยง
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากปจจัยเสี่ยงที่ 1
_____________________________________
1. กระบวนการหลัก: การเรียนการสอน
2. ผลที่ตองการใหเกิดจากกระบวนการหลัก
ผลที่ อ ยู ในระดั บ แผนกลยุ ท ธ : สร า งบั ณ ฑิ ต ให มี คุ ณ ลั ก ษณะ GREATS มี ทั ก ษะการเป น ผู ป ระกอบการ
(Entrepreneur) และมีทักษะภาษาที่ 3 ดวยกระบวนการเรียนรูตามแนวทาง Active Learning และปลูกฝงทักษะการ
เรียนรูตลอดชีวิต
ผลที่อยูในระดับนโยบายของคณบดี: มีการปรับปรุงหลักสูตรใหมีมาตรฐาน มีความทันสมัย และพัฒนาไปสูการทํา
หลักสูตรแบบสองปริญญา (Double Degrees)
3. การวิเคราะหปจจัยเสี่ยง (อุปสรรคขัดขวางมิใหผลที่ตองการเกิดขึ้น)
ผลที่ตองการ
อาจารยประจําหลักสูตรเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานระดับอุดมศึกษาและไมถูกปด

ปจจัยเสี่ยง
หลักสูตรบางหลักสูตรมีโอกาสที่จะถูก
ปดหรือตองระงับการรับนักศึกษา

ลักษณะ
ผูรับผิดชอบ
ปจจัยเสี่ยง
ภายใน รองคณบดีฝายวิชาการ,
รองคณบดีฝายบริหารทา
พระจันทรและ
บัณฑิตศึกษา, ผูชวยคณบดี
ฝายมาตรฐานหลักสูตร,
โครงการพิเศษ, หลักสูตร

ขอมูลจํานวนหลักสูตรที่มีจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรเปนไปตามเกณฑ
ขอมูลอาจารยประจําหลักสูตร
จํานวนหลักสูตรที่ไดรับการ
ประเมิน
จํานวนหลักสูตรที่จํานวนอาจารย
ประจําหลักสูตรเปนไปตามเกณฑ
รอยละของหลักสูตรที่จํานวน
อาจารยประจําหลักสูตรเปนไป
ตามเกณฑ

ปการศึกษา 2559

ปการศึกษา 2560

ปการศึกษา 2561

32 หลักสูตร

33 หลักสูตร

32 หลักสูตร

33 หลักสูตร

33 หลักสูตร

33 หลักสูตร

รอยละ 96.67

รอยละ 100

รอยละ 96.67
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4. ปจจัยเสี่ยง:หลักสูตรบางหลักสูตรมีโอกาสที่จะถูกปดหรือตองระงับการรับนักศึกษาเนื่องจากจํานวนอาจารยประจํา
หลักสูตรไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานระดับอุดมศึกษา
4.1 การประเมินโอกาส และความเสียหาย
1) ประเมินโอกาสจากจํานวนหลักสูตรที่อาจไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานระดับอุดมศึกษา
โอกาส
การแปลคา
แปลงเปนคะแนน
เกิดขึ้นทุกวัน เกิดเกือบทุกครั้ง (รอยละ 80 ขึ้นไป)
สูงมาก
5
เกิดทุกสัปดาห ทุกเดือน มีโอกาสเกิดคอนขางสูง
สูง
4
(รอยละ 50 – 80)
เกิดทุก 1-3 ป/ครั้ง มีโอกาสเกิดบางครั้ง (รอยละ 30 – 50) ปานกลาง
3
เกิดทุก 3-5 ป มีโอกาสเกิดนานครั้ง (รอยละ 10 – 30)
ต่ํา
2
ไมมีโอกาสทีจ่ ะเกิด หากเกิดเปนเรื่องคาดหมายยาก
ต่ํามาก
1
(นอยกวา รอยละ 10)
ผลการประเมินโดยพิจารณาจํานวนหลักสูตรที่อาจไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานระดับอุดมศึกษา และแปลคาตาม
เกณฑการวัดขางตน พบวา อยูในเกณฑต่ําแปลเปนคะแนนคือ 2 คะแนน
2) ประเมินผลกระทบ ปจจัยเสี่ยงนี้จะทําใหเกิดความเสียหายและผลกระทบดานยุทธศาสตร โดยพิจารณา
การประเมินในลักษณะนามธรรม ดังนี้
ความเสียหาย
การแปลคา
แปลงเปนคะแนน
ไมสามารถรักษาสถานะความเปนมหาวิทยาลัยชั้นนํา
สูงมาก
5
ของไทยได
การดําเนินงานของ มธ.ไมบรรลุวิสัยทัศน
สูง
4
หนวยงานของ มธ.ไมสามารถบรรลุวิสัยทัศน
ปานกลาง
3
(รอยละ 50)
กําหนดกลยุทธผิดพลาดไมสามารถสนับสนุน
ต่ํา
2
มธ. บรรลุวิสัยทัศน
แผนงาน/โครงการไมบรรลุเปาหมาย (รอยละ 50)
ต่ํามาก
1
ผลการประเมินพบวา การที่หลักสูตรไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานระดับอุดมศึกษาความเสียหายอยูในระดับปาน
กลาง แปลงเปนคะแนนคือ 3 คะแนน
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ผลกระทบ

4.2 ประเมินความเสี่ยง
โดยนํ าคะแนนโอกาสเกิด X คะแนนความเสียหาย เท ากับ 2 X 3 เทียบกับตารางการประเมินโอกาส ผลกระทบ
พบวา อยูในระดับปานกลาง

การแปลความหมาย
L = ความเสี่ยงต่ํา

5
4
3
2
1

H
M
M
L
L
1

H VH VH
H H VH
M H H
M M H
L M M
2 3 4
โอกาสที่จะเกิด

M = ความเสี่ยงปานกลาง

VH
VH
VH
H
H
5

H = ความเสี่ยงสูง

VH = ความเสี่ยงสูงมาก

4.3 การบริหารความเสี่ยง
บริหารความเสี่ยง ใน 2 แนวทาง คือ การควบคุม และการหลีกเลี่ยง โดย
1. ปรับปรุงระบบหรือวิธีการรับสมัครอาจารยในเชิงรุกเพื่อสามารถดึงดูดอาจารยที่มีคุณสมบัติเหมาะสมใหมาสมัคร
เปนอาจารย
2. รับอาจารยที่มีวุฒิปริญญาเอกเพื่อใหตรงตามคุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร
3. จัดทํ าแผนพั ฒนาอาจารย ให อาจารยไดศึกษาตอหรือมีตําแหนงทางวิชาการที่กําหนดเพื่ อใหในคุณสมบัติของ
อาจารยประจําหลักสูตร
4. สงเสริมและสนับสนุนการทําวิจัยของอาจารยเพื่อเพิ่มผลงานวิชาการใหมากขึ้น
แนวทางบริหารความเสี่ยง
1. ปรับปรุงระบบหรือวิธีการรับ
สมัครอาจารยในเชิงรุก
2. รับอาจารยที่มีวุฒิปริญญาเอก
เพื่ อ ให ต รงตามคุ ณ สมบั ติ ข อง
อาจารยประจําหลักสูตร

2560




ระยะเวลาดําเนินการ (ปงบประมาณ)
2561
2562
2563










ผูรับผิดชอบ
2564




รองคณบดีฝาย
บริหารฯ, สาขาวิชา,
โครงการพิเศษ
รองคณบดีฝาย
บริหารฯ, สาขาวิชา,
โครงการพิเศษ
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3. จั ด ทํ า แผนพั ฒ นาอาจารย
อาจารย ได ศึ กษ าต อห รื อ มี
ตําแหนงทางวิชาการที่กําหนดฯ
4. สงเสริมและสนับสนุนการทํา
วิจัยของอาจารยเพื่อเพิ่มผลงาน
วิชาการใหมากขึ้น



















รองคณบดีฝาย
บริหารฯ, สาขาวิชา,
โครงการพิเศษ
รองคณบดีฝายวิจัย
และนวัตกรรม

4.4 ตัวชี้วัดปจจัยเสี่ยง
เพื่อใชในการตรวจสอบวา กิจกรรมบริหารความเสี่ยง ตามขอ 4.3 สามารถลดระดับความเสี่ยง ไดหรือไม ซึ่งกําหนด
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย คือ
ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย ปการศึกษา 2562
1. รอยละของหลักสูตรที่ อาจารย ประจํ าหลักสูตรมีคุณสมบัติเปนไปตาม
รอยละ 100
เกณฑมาตรฐานระดับอุดมศึกษาตอหลักสูตรทั้งหมด

คูมือการปฏิบัติงาน : การจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยง คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร | 77

การวิเคราะหปจจัยเสี่ยง และการประเมินโอกาสการเกิดขึ้นของปจจัยเสี่ยง
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากปจจัยเสี่ยงที่ 2
_____________________________________
1. กระบวนการหลัก: การเรียนการสอน
2. ผลที่ตองการใหเกิดจากกระบวนการหลัก
ผลที่ อ ยู ในระดั บ แผนกลยุ ท ธ : สร า งบั ณ ฑิ ต ให มี คุ ณ ลั ก ษณะ GREATS มี ทั ก ษะการเป น ผู ป ระกอบการ
(Entrepreneur) และมีทักษะภาษาที่ 3 ดวยกระบวนการเรียนรูตามแนวทาง Active Learning และปลูกฝงทักษะการ
เรียนรูตลอดชีวิต
ผลที่อยูในระดับนโยบายของคณบดี: มีการปรับปรุงหลักสูตรใหมีมาตรฐาน มีความทันสมัย และพัฒนาไปสูการทํา
หลักสูตรแบบสองปริญญา (Double Degrees)
3. การวิเคราะหปจจัยเสี่ยง (อุปสรรคขัดขวางมิใหผลที่ตองการเกิดขึ้น)
ผลที่ตองการ
หลักสูตรไมถูกปดเนื่องจากสามารถรับ
นักศึกษาไดตามเปาหมายติดตอกัน

ปจจัยเสี่ยง
จํานวนนักศึกษาสายมนุษยศาสตรมี
จํานวนการรับเขาที่ลดลงตามนโยบาย
รัฐบาล

ลักษณะ
ผูรับผิดชอบ
ปจจัยเสี่ยง
ภายใน รองคณบดีฝายวิชาการ,
รองคณบดีฝายบริหารทา
พระจันทรและ
บัณฑิตศึกษา, โครงการ
พิเศษ, หลักสูตร

ขอมูลจํานวนหลักสูตรที่มีจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรเปนไปตามเกณฑ
ขอมูลการรับนักศึกษา
รอยละของนักศึกษาที่รับไดตอ
จํานวนที่ตั้งเปาหมาย

ปการศึกษา 2560

ปการศึกษา 2561

ปการศึกษา 2562

รอยละ 86.54

รอยละ 85.78

รอยละ 92.32
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4. ปจจัยเสี่ยง: จํานวนนักศึกษาสายมนุษยศาสตรมีจํานวนการรับเขาที่ลดลงตามนโยบายรัฐบาล
4.1 การประเมินโอกาส และความเสียหาย
1) ประเมินโอกาสจากจํานวนนักศึกษาสายมนุษยศาสตรมีจํานวนการรับเขาที่ลดลงตามนโยบายรัฐบาล
โอกาส
การแปลคา
แปลงเปนคะแนน
เกิดขึ้นทุกวัน เกิดเกือบทุกครั้ง (รอยละ 80 ขึ้นไป)
สูงมาก
5
เกิดทุกสัปดาห ทุกเดือน มีโอกาสเกิดคอนขางสูง
สูง
4
(รอยละ 50 – 80)
เกิดทุก 1-3 ป/ครั้ง มีโอกาสเกิดบางครั้ง (รอยละ 30 – 50) ปานกลาง
3
เกิดทุก 3-5 ป มีโอกาสเกิดนานครั้ง (รอยละ 10 – 30)
ต่ํา
2
ไมมีโอกาสทีจ่ ะเกิด หากเกิดเปนเรื่องคาดหมายยาก
ต่ํามาก
1
(นอยกวา รอยละ 10)
ผลการประเมินโดยพิจารณาจํานวนหลักสูตรที่อาจไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานระดับอุดมศึกษา และแปลคาตาม
เกณฑการวัดขางตน พบวา อยูในเกณฑต่ํา แปลเปนคะแนนคือ 2 คะแนน
2) ประเมินผลกระทบ ปจจัยเสี่ยงนี้จะทําใหเกิดความเสียหายและผลกระทบดานยุทธศาสตร โดยพิจารณา
การประเมินในลักษณะนามธรรม ดังนี้
ความเสียหาย
การแปลคา
แปลงเปนคะแนน
ไมสามารถรักษาสถานะความเปนมหาวิทยาลัยชั้นนํา
สูงมาก
5
ของไทยได
การดําเนินงานของ มธ.ไมบรรลุวิสัยทัศน
สูง
4
หนวยงานของ มธ.ไมสามารถบรรลุวิสัยทัศน
ปานกลาง
3
(รอยละ 50)
กําหนดกลยุทธผิดพลาดไมสามารถสนับสนุน
ต่ํา
2
มธ. บรรลุวิสัยทัศน
แผนงาน/โครงการไมบรรลุเปาหมาย (รอยละ 50)
ต่ํามาก
1
ผลการประเมินพบวา การที่จํานวนนักศึกษาสายมนุษยศาสตรมีจํานวนการรับ เขาที่ลดลงตามนโยบายรัฐบาล
ความเสียหายอยูในระดับต่ํา แปลงเปนคะแนนคือ 2 คะแนน
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ผลกระทบ

4.2 ประเมินความเสี่ยง
โดยนํ าคะแนนโอกาสเกิด X คะแนนความเสียหาย เท ากั บ 2 X 2 เที ยบกับตารางการประเมินโอกาส ผลกระทบ
พบวา อยูในระดับปานกลาง

การแปลความหมาย
L = ความเสี่ยงต่ํา
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โอกาสที่จะเกิด

M = ความเสี่ยงปานกลาง

VH
VH
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H
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5

H = ความเสี่ยงสูง

VH = ความเสี่ยงสูงมาก

4.3 การบริหารความเสี่ยง
บริหารความเสี่ยง ใน 2 แนวทาง คือ การควบคุม และการหลีกเลี่ยง โดย
1. ปรับเปาหมายการรับเขาของนักศึกษาใหสอดคลองกับความเปนจริง
2. จัดทําหลักสูตรแบบบูรณาการ
3. ประชาสัมพันธใหแกนักเรียนมัธยมใหทราบถึงรายละเอียดของแตละหลักสูตรและแนวทางวิธีการรับเขา
แนวทางบริหารความเสี่ยง
1. ปรับเปาหมายการรับเขาของ
นั กศึ กษาให สอดคล องกั บความ
เปนจริง

2560


ระยะเวลาดําเนินการ (ปงบประมาณ)
2561
2562
2563




ผูรับผิดชอบ
2564


รองคณบดีฝาย
วิชาการ, รอง
คณบดีฝาย
บริหารทา
พระจันทรและ
บัณฑิตศึกษา
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2. จัดทําหลักสูตรแบบบูรณาการ









รองคณบดีฝาย
วิชาการ, รอง
คณบดีฝาย
บริหารทา
พระจันทรและ
บัณฑิตศึกษา

3. ประชาสัมพันธใหแกนักเรียน
มั ธยมให ท ราบถึ งรายละเอี ย ด
ของแตละหลักสูตรและแนวทาง
วิธีการรับเขา









รองคณบดีฝาย
วิชาการ, รอง
คณบดีฝาย
บริหารทา
พระจันทรและ
บัณฑิตศึกษา

4.4 ตัวชี้วัดปจจัยเสี่ยง
เพื่อใชในการตรวจสอบวา กิจกรรมบริหารความเสี่ยง ตามขอ 4.3 สามารถลดระดับความเสี่ยง ไดหรือไม ซึ่งกําหนด
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย คือ
ตัวชี้วัด
1. รอยละของนักศึกษาที่รับไดตอจํานวนที่ตั้งเปาหมาย

คาเปาหมาย ปงบ 2563
รอยละ 92.5

คูมือการปฏิบัติงาน : การจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยง คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร | 81

การวิเคราะหปจจัยเสี่ยง และการประเมินโอกาสการเกิดขึ้นของปจจัยเสี่ยง
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากปจจัยเสี่ยงที่ 3
_____________________________________
1. กระบวนการหลัก: การวิจัย
2. ผลที่ตองการใหเกิดจากกระบวนการหลัก
ผลที่ อยู ในระดั บแผนกลยุทธ: ผลิ ตผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่ มีคุณ ภาพระดับ มาตรฐานสากล และนํ าไปใช
ประโยชนอยางบูรณาการและยั่งยืน
ผลที่ อยูในระดับนโยบายของคณบดี: มี ระบบและกลไกเพื่อการดําเนิน การบริห ารจัดการเพื่ อสรางและผลักดั น
งานวิจัยและมีผลงานวิจัยเพิ่มขึ้น
3. การวิเคราะหปจจัยเสี่ยง (อุปสรรคขัดขวางมิใหผลที่ตองการเกิดขึ้น)
ผลที่ตองการ

ปจจัยเสี่ยง

บทความวิจัยที่ไดรับการตีพิมพใน
ฐานขอมูลระดับชาติและนานาชาติเปนไป
ตามตัวชี้วัดที่กําหนด

บทความวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในฐานขอมูล
ระดับชาติและนานาชาติมีนอยเมื่อเทียบกับ
จํานวนอาจารยประจําปฏิบัติงานจริง

ลักษณะ
ปจจัยเสี่ยง
ภายใน

ผูรับผิดชอบ
รองคณบดีฝาย
วิจัยและ
นวัตกรรม,
สาขาวิชา

ขอมูลบทความวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในฐานขอมูลระดับชาติและนานาชาติเมื่อเทียบกับจํานวนอาจารยประจํา
ปฏิบัติงานจริง
ขอมูลบทความวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ
ป 2560
ป 2561
ป 2562
จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ
43 บทความ
57 บทความ
54 บทความ
ในฐานขอมูลระดับชาติและนานาชาติ
จํานวนอาจารยประจําปฏิบัติงานจริง
234.5 คน
243 คน
257 คน
รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการ
ตีพิมพในฐานขอมูลระดับชาติและ
รอยละ 18.34
รอยละ 23.46
รอยละ 21.01
นานาชาติเมื่อเทียบกับจํานวนอาจารย
ประจําปฏิบัติงานจริง
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4. ปจจัยเสี่ยง:บทความวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในฐานขอมูลระดับชาติและนานาชาติมีนอยเมื่อเทียบกับจํานวนอาจารย
ประจําปฏิบัติงานจริง
4.1 การประเมินโอกาส และความเสียหาย
1) ประเมินโอกาสจากจํานวนอาจารยที่ไมไดทําวิจัย
โอกาส
การแปลคา
แปลงเปนคะแนน
เกิดขึ้นทุกวัน เกิดเกือบทุกครั้ง (รอยละ 80 ขึ้นไป)
สูงมาก
5
เกิดทุกสัปดาห ทุกเดือน มีโอกาสเกิดคอนขางสูง
สูง
4
(รอยละ 50 – 80)
เกิดทุก 1-3 ป/ครั้ง มีโอกาสเกิดบางครั้ง (รอยละ 30 – 50) ปานกลาง
3
เกิดทุก 3-5 ป มีโอกาสเกิดนานครั้ง (รอยละ 10 – 30)
ต่ํา
2
ไมมีโอกาสทีจ่ ะเกิด หากเกิดเปนเรื่องคาดหมายยาก
ต่ํามาก
1
(นอยกวา รอยละ 10)
ผลการประเมินโดยพิจารณาจํานวนอาจารยที่ไมมบี ทความวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในฐานขอมูลระดับชาติและ
นานาชาติ และแปลคาตามเกณฑการวัดของตนพบวา อยูในเกณฑต่ําแปลเปนคะแนน คือ 2 คะแนน
2) ประเมินผลกระทบ ปจจัยเสี่ยงนี้จะทําใหเกิดความเสียหายและผลกระทบดานยุทธศาสตร โดยพิจารณา
การประเมินในลักษณะนามธรรม ดังนี้
ความเสียหาย
การแปลคา
แปลงเปนคะแนน
ไมสามารถรักษาสถานะความเปนมหาวิทยาลัยชั้นนํา
สูงมาก
5
ของไทยได
การดําเนินงานของ มธ.ไมบรรลุวิสัยทัศน
สูง
4
หนวยงานของ มธ.ไมสามารถบรรลุวิสัยทัศน
ปานกลาง
3
(รอยละ 50)
กําหนดกลยุทธผิดพลาดไมสามารถสนับสนุน
ต่ํา
2
มธ. บรรลุวิสัยทัศน
แผนงาน/โครงการไมบรรลุเปาหมาย (รอยละ 50)
ต่ํามาก
1
ผลการประเมินพบวา การที่บทความวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในฐานขอมูลระดับชาติและนานาชาติมีนอยความเสียหาย
อยูในระดับสูง แปลงเปนคะแนน คือ 2 คะแนน
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ผลกระทบ

4.2 ประเมินความเสี่ยง
โดยนํ าคะแนนโอกาสเกิด X คะแนนความเสียหาย เท ากับ 2 X 2 เทียบกับตารางการประเมินโอกาส ผลกระทบ
พบวา อยูในระดับปานกลาง

การแปลความหมาย
L = ความเสี่ยงต่ํา

5
4
3
2
1

H
M
M
L
L
1

H VH VH
H H VH
M H H
M M H
L M M
2 3 4
โอกาสที่จะเกิด

M = ความเสี่ยงปานกลาง

VH
VH
VH
H
H
5

H = ความเสี่ยงสูง

VH = ความเสี่ยงสูงมาก

4.3 การบริหารความเสี่ยง
บริ หารความเสี่ ยง คื อ การควบคุ ม โดยการจัดทํ าและดํ าเนิ นการตามแผนสงเสริมการวิจัยและการผลิตผลงาน
วิชาการ
แนวทางบริหารความเสี่ยง
1. จัดทําและดําเนินการตามแผน
สงเสริมการวิจัยและการผลิตผล
งานวิชาการ
2. สงเสริมและสนับสนุนการทํ า
วิจัยของอาจารยเพื่อเพิ่มผลงาน
วิชาการใหมากขึ้น

2560


ระยะเวลาดําเนินการ (ปงบประมาณ)
2561
2562
2563










ผูรับผิดชอบ
2564




รองคณบดีฝาย
วิชาวิจัยและ
นวัตกรรม
รองคณบดีฝาย
วิชาวิจัยและ
นวัตกรรม

4.4 ตัวชี้วัดปจจัยเสี่ยง
เพื่อใชในการตรวจสอบวา กิจกรรมบริหารความเสี่ยง ตามขอ 4.3 สามารถลดระดับความเสี่ยง ไดหรือไม ซึ่งกําหนด
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย คือ
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ตัวชี้วัด
1. ร อยละของบทความวิ จั ยที่ ได รับการตี พิ มพ หรือเผยแพร ในระดั บชาติ
(TCI1 และ TCI2) และนานาชาติตออาจารยประจําปฏิบัติงานจริง

คาเปาหมาย ปงบ 2563
รอยละ 40
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การวิเคราะหปจจัยเสี่ยง และการประเมินโอกาสการเกิดขึ้นของปจจัยเสี่ยง
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากปจจัยเสี่ยงที่ 4
_____________________________________
1. กระบวนการหลัก: การบริหารงาน
2. ผลที่ตองการใหเกิดจากกระบวนการหลัก
ผลที่อยูในระดับแผนกลยุทธ: พัฒนาระบบงานและศักยภาพบุคลากรใหพรอมรับตอการเปลี่ยนแปลงอยางยั่งยืน
ผลที่อยูในระดับนโยบายของคณบดี: อาจารยมีตําแหนงทางวิชาการสูงขึ้นและไดรับการตอสัญญาจาง
3. การวิเคราะหปจจัยเสี่ยง (อุปสรรคขัดขวางมิใหผลที่ตองการเกิดขึ้น)
ผลที่ตองการ
อาจารยไดรับการตอสัญญาจาง

ปจจัยเสี่ยง
อาจารยไมไดรับการตอสัญญา
จางเนื่องจากไมสามารถขอ
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ
รองศาสตราจารยตามที่กําหนด

ลักษณะปจจัย
ผูรับผิดชอบ
เสี่ยง
ภายใน
รองคณบดีฝายบริหารและ
ทรัพยากรมนุษย, รองคณบดี
ฝายวิจัยและนวัตกรรม,
สาขาวิชา, โครงการพิเศษ

ขอมูลอาจารยขอตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและรองศาสตราจารย
ขอมูลอาจารยขอตําแหนง
จํานวนอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการ
ตั้งแตผูชวยศาสตราจารยขึ้นไป
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด
รอยละของจํานวนอาจารยที่มีตําแหนง
ทางวิชาการตั้งแตผูชวยศาสตราจารย
ขึ้นไปตอจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด

ปงบประมาณ 2560

ปงบประมาณ 2561

ปงบประมาณ 2562

96 คน

104 คน

115 คน

260.5 คน

269 คน

269 คน

รอยละ 36.85

รอยละ 38.66

รอยละ 42.75

4. ปจจัยเสี่ยง: อาจารยไมไดรับการตอสัญญาจางเนื่องจากไมสามารถขอตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและรองศาสตราจารย
ตามที่กําหนด
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4.1 การประเมินโอกาส และความเสียหาย
1) ประเมินโอกาสจากจํานวนอาจารยที่ยังไมขอตําแหนงทางวิชาการของคณะศิลปศาสตร โดยพิจารณาจาก
จํานวนอาจารยที่อาจมีผลงานไมเปนไปตามขอกําหนดในการขอตําแหนงทางวิชาการ

โอกาส
การแปลคา
แปลงเปนคะแนน
เกิดขึ้นทุกวัน เกิดเกือบทุกครั้ง (รอยละ 80 ขึ้นไป)
สูงมาก
5
เกิดทุกสัปดาห ทุกเดือน มีโอกาสเกิดคอนขางสูง
สูง
4
(รอยละ 50 – 80)
เกิดทุก 1-3 ป/ครั้ง มีโอกาสเกิดบางครั้ง (รอยละ 30 – 50) ปานกลาง
3
เกิดทุก 3-5 ป มีโอกาสเกิดนานครั้ง (รอยละ 10 – 30)
ต่ํา
2
ไมมีโอกาสทีจ่ ะเกิด หากเกิดเปนเรื่องคาดหมายยาก
ต่ํามาก
1
(นอยกวา รอยละ 10)
ผลการประเมินโดยพิจารณาจํานวนอาจารยที่ยังไมขอตําแหนงทางวิชาการของคณะศิลปศาสตรที่มีผลงานไมเปนไป
ตามขอกําหนดในการขอตําแหนงทางวิชาการ และแปลคาตามเกณฑการวัดขางตน พบวา อยูในระดับปานกลาง แปลเปน
คะแนน คือ 3 คะแนน
2) ประเมินความเสียหาย ปจจัยเสี่ยงนี้จะทําใหเกิดความเสียหายดานขวัญและกําลังใจ (บุคลากร) โดย
พิจารณาการประเมินในลักษณะนามธรรม ดังนี้
ความเสียหาย
การแปลคา
แปลงเปนคะแนน
กระทบตอบุคลากรทุกระดับ ทุกประเภท ทุกคน
สูงมาก
5
กระทบตอบุคลากรระดับบริหาร ระดับสูงหรือบุคลากร
สูง
4
ที่มีสมรรถนะสูง
กระทบตอบุคลากรเฉพาะกลุม (เชนสายวิชาการ
ปานกลาง
3
หรือสายสนับสนุนวิชาการ)
กระทบตอบุคลากรบางตําแหนงหรือบางกลุม (หนวยงาน) ต่ํา
2
กรทบตอบุคลากรเฉพาะราย
ต่ํามาก
1
ผลการประเมินพบวา การที่อาจารยไมไดรับการตอสัญญาจางความเสียหายอยูในระดับปานกลาง แปลงเปนคะแนน
คือ 3 คะแนน
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ผลกระทบ

4.2 ประเมินความเสี่ยง
โดยนํ าคะแนนโอกาสเกิด X คะแนนความเสียหาย เท ากั บ 3 X 3 เที ยบกับตารางการประเมินโอกาส ผลกระทบ
พบวา อยูในระดับสูง

การแปลความหมาย
L = ความเสี่ยงต่ํา

5
4
3
2
1

H
M
M
L
L
1

H VH VH
H H VH
M H H
M M H
L M M
2 3 4
โอกาสที่จะเกิด

M = ความเสี่ยงปานกลาง

VH
VH
VH
H
H
5

H = ความเสี่ยงสูง

VH = ความเสี่ยงสูงมาก

4.3 การบริหารความเสี่ยง
บริหารความเสี่ยง ใน 2 แนวทาง คือ การควบคุม โดย
1. จัดทําและดําเนินการตามแผนสงเสริมการวิจัยและการผลิตผลงานวิชาการ
2. สงเสริมและสนับสนุนการทําวิจัยของอาจารยเพื่อเพิ่มผลงานวิชาการใหมากขึ้น
แนวทางบริหารความเสี่ยง
1. จัดทําและดําเนินการตามแผน
สงเสริมการวิจัยและการผลิตผล
งานวิชาการ

2. สงเสริมและสนับสนุนการทํ า
วิจัยของอาจารยเพื่อเพิ่มผลงาน
วิชาการใหมากขึ้น

2560


ระยะเวลาดําเนินการ (ปงบประมาณ)
2561
2562
2563










ผูรับผิดชอบ
2564




รองคณบดีฝาย
บริหารและ
ทรัพยากรมนุษย,
รองคณบดีฝายวิจัย
และนวัตกรรม
รองคณบดีฝาย
บริหารและ
ทรัพยากรมนุษย,
รองคณบดีฝายวิจัย
และนวัตกรรม
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3 สงเสริมและสนับสนุนการทํา





วิจัยของอาจารยเพื่อเพิ่มผลงาน
วิชาการใหมากขึ้น

รองคณบดีฝายบริหาร
และทรัพยากรมนุษย,
รองคณบดีฝายวิจัย
และนวัตกรรม

4.4 ตัวชี้วัดปจจัยเสี่ยง
เพื่อใชในการตรวจสอบวา กิจกรรมบริหารความเสี่ยง ตามขอ 4.3 สามารถลดระดับความเสี่ยง ไดหรือไม ซึ่งกําหนด
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย คือ

ตัวชี้วัด
1.ร อ ยละของจํ า นวนอาจารย ที่ มี ตํ า แหน ง ทางวิ ช าการตั้ ง แต ผู ช ว ย
ศาสตราจารยขึ้นไปตอจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด

คาเปาหมาย ปงบ 2563
รอยละ 45
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การวิเคราะหปจจัยเสี่ยง และการประเมินโอกาสการเกิดขึ้นของปจจัยเสี่ยง
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากปจจัยเสี่ยงที่ 5
_____________________________________
1. กระบวนการหลัก: การบริหารงาน
2. ผลที่ตองการใหเกิดจากกระบวนการหลัก
ผลที่อยูในระดับแผนกลยุทธ: พัฒนาระบบงานและศักยภาพบุคลากรใหพรอมรับตอการเปลี่ยนแปลงอยางยั่งยืน
ผลที่ อยู ในระดั บ นโยบายของคณบดี : การบริ ห ารจั ด การสภาพคล อ งทางการเงิ น ของคณะฯ เป น ไปอย างมี
ประสิทธิภาพ
3. การวิเคราะหปจจัยเสี่ยง (อุปสรรคขัดขวางมิใหผลที่ตองการเกิดขึ้น)
ลักษณะปจจัย
เสี่ยง
การบริ ห ารจั ด การสภาพคล อ งทาง แหลงที่มาของรายไดหลักมีเพียงแหลงเดียว
ภายใน
การเงิ น ของคณ ะฯ เป นไปอย า งมี
ประสิทธิภาพ
ผลที่ตองการ

ปจจัยเสี่ยง

ผูรับผิดชอบ
รองคณบดีฝายการ
คลังและบริการสังคม

ขอมูลอาจารยขอตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและรองศาสตราจารย
ขอมูลอาจารยขอตําแหนง
รายจายจริง

ปงบประมาณ 2560

ปงบประมาณ 2561

ปงบประมาณ 2562

209.72 ลบ.

220.31 ลบ.

202.22 ลบ.

รายไดของคณะ
สัดสวนรอยละของรายจายจริงตอ
รายไดของคณะฯ

300.11 ลบ.

241.89 ลบ.

307.71 ลบ.

รอยละ 69.74

รอยละ 91.08

รอยละ 65.72

5. ปจจัยเสี่ยง: รายไดของคณะฯ มีแนวโนมลดลง
4.1 การประเมินโอกาส และความเสียหาย
1) ประเมินโอกาสจากการที่สัดสวนรายจายจริงจะมากกวารายไดของคณะ
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โอกาส
การแปลคา
แปลงเปนคะแนน
เกิดขึ้นทุกวัน เกิดเกือบทุกครั้ง (รอยละ 80 ขึ้นไป)
สูงมาก
5
เกิดทุกสัปดาห ทุกเดือน มีโอกาสเกิดคอนขางสูง
สูง
4
(รอยละ 50 – 80)
เกิดทุก 1-3 ป/ครั้ง มีโอกาสเกิดบางครั้ง (รอยละ 30 – 50) ปานกลาง
3
เกิดทุก 3-5 ป มีโอกาสเกิดนานครั้ง (รอยละ 10 – 30)
ต่ํา
2
ไมมีโอกาสทีจ่ ะเกิด หากเกิดเปนเรื่องคาดหมายยาก
ต่ํามาก
1
(นอยกวา รอยละ 10)
ผลการประเมินโดยพิจารณาการที่สัดสวนรายจายจริงจะมากกวารายไดของคณะ และแปลคาตามเกณฑการวัด
ขางตน พบวา อยูในระดับต่ําแปลเปนคะแนน คือ 2 คะแนน
2) ประเมินความเสียหาย ปจจัยเสี่ยงนี้จะทําใหเกิดความเสียหายดานสภาพคลองทางการเงิน โดยพิจารณา
การประเมินในลักษณะนามธรรม ดังนี้
ความเสียหาย
การแปลคา
แปลงเปนคะแนน
ตองรองขอความชวยเหลือทางการเงินจากองคกร
สูงมาก
5
ภายนอกเพื่อเสริมสภาพคลองทางการเงิน หรือ
สูญเสียความเชื่อถือทางการเงิน
คณะฯขาดสภาพคลองทางการเงิน หรือ เสียโอกาสจาก
สูง
4
การหารายไดหรือลงทุน
มีภาวะจะขาดสภาพคลองทางการเงิน (เงินสะสม
ปานกลาง
3
ลดลงมาก)
ไมสามารถจัดสรรงบประมาณเพื่อการลงทุนใหสอดคลอง ต่ํา
2
กับแผนกลยุทธ
โครงการลงทุนเริ่มลาชาหรือชะลอโครงการ
ต่ํามาก
1
ผลการประเมินพบวา การที่เกิดความเสียหายดานสภาพคลองทางการเงิน อยูในระดับสูงแปลงเปนคะแนน คือ 4
คะแนน
4.2 ประเมินความเสี่ยง
โดยนํ าคะแนนโอกาสเกิด X คะแนนความเสียหาย เท ากั บ 2 X 4 เที ยบกับตารางการประเมินโอกาส ผลกระทบ
พบวา อยูในระดับสูง

ผลกระทบ
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การแปลความหมาย
L = ความเสี่ยงต่ํา

5
4
3
2
1

H
M
M
L
L
1

H VH VH
H H VH
M H H
M M H
L M M
2 3 4
โอกาสที่จะเกิด

M = ความเสี่ยงปานกลาง

VH
VH
VH
H
H
5

H = ความเสี่ยงสูง

VH = ความเสี่ยงสูงมาก

4.3 การบริหารความเสี่ยง
บริหารความเสี่ยง ใน 2 แนวทาง คือ การควบคุม โดย
1. จัดทําและดําเนินการตามแผนการหารายไดของคณะฯ เพิ่มเติม
2. ลดรายจายของคณะฯ ที่ไมจําเปน
แนวทางบริหารความเสี่ยง
2560
1. จัดทําและดําเนินการตาม

แผนการหารายไดของคณะฯ
เพิ่มเติม
2. ลดรายจ ายของคณะฯ ที่
ไมจําเปน
3.พิจารณาเปดหลักสูตรปริญญา
ตรีภาคพิ เศษที่ ตอบโจทย ความ
ตองการของสังคม

ระยะเวลาดําเนินการ (ปงบประมาณ)
2561
2562
2563



ผูรับผิดชอบ
2564












รองคณบดีฝาย
การคลังและ
บริการสังคม
รองคณบดีฝาย
การคลังและ
บริการสังคม
คณบดี, รอง
คณบดีฝาย
วิชาการ,
รองคณบดีฝาย
การคลังและ
บริการสังคม
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4.4 ตัวชี้วัดปจจัยเสี่ยง
เพื่อใชในการตรวจสอบวา กิจกรรมบริหารความเสี่ยง ตามขอ 4.3 สามารถลดระดับความเสี่ยง ไดหรือไม ซึ่งกําหนด
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย คือ
ตัวชี้วัด
1.สัดสวนรอยละของรายจายจริงตอรายไดของคณะฯ

คาเปาหมาย
รอยละ 60

