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แผนบริหารความเสี่ยง 

คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564 

(ฉบบัทบทวนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563)  

ไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

คร้ังที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 

 

1. หลักการและวัตถุประสงค 

  

 การบริหารความเสี่ยงเปนกลไกสําคัญท่ีชวยใหการบริหารองคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ระบบและ

กลไกการบริหารความเสี่ยงเริ่มตนท่ีการประเมินภาวะความเสี่ยงอยางเปนระบบเพ่ือวิเคราะหปจจัยภายในและภายนอกท่ี

อาจมีผลกระทบหรือสรางความเสียหายแกหนวยงาน และนําผลการประเมินดังกลาวมาใชในการกําหนดแผนหรือ

ยุทธศาสตรการบริหารความเสี่ยงเพ่ือหลีกเลี่ยงหรือลดผลกระทบท่ีอาจมีตอการดําเนินงานของหนวยงาน ตลอดจนมีการ

ประเมินความสําเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง มีการรายงานผลการดําเนินการภายในหนวยงานและตอหนวยงาน        

ตนสังกัด และนําผลการประเมินความสําเร็จของแผนมาใชในการกําหนดแนวทางการจัดทําแผนในระยะตอไป          

คณะศิลปศาสตร ไดเล็งเห็นความสําคัญของระบบและกลไกดังกลาว และเพ่ือใหการดําเนินการสอดคลองกับนโยบายของ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรท่ีกําหนดใหหนวยงานระดับคณะจัดทําและรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงใหสอดคลอง

กับบริบทของคณะ จึงไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตามคําสั่ง ศศ.ท่ี 214/2559 โดยมีคณบดีเปน

ประธาน มีผูบริหารคณะฯ และเลขานุการคณะฯ เปนกรรมการ โดยมีเปาหมายจะใชการบริหารความเสี่ยงเปนเครื่องมือ

สนับสนุนใหการดําเนินงานของคณะฯ เพ่ือใหบรรลุตามแผนกลยุทธของคณะศิลปศาสตร ฉบับท่ี12 (พ.ศ. 2560-2564)

ตามประเด็นยุทธศาสตรท้ัง 5 ยุทธศาสตร คือ 

1 สรางบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะ GREATS 

2 สรางสรรคงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาตอสังคมไทยและสังคมโลก 

3 สรางเครือขายความรวมมือท้ังภายในและภายนอกประเทศ 

4 มุงเนนคุณภาพการใหบริการวิชาการแกสังคม 

5 มุงสูความม่ันคง และยั่งยืน ดวยการบริหารจัดการท่ีทันสมัย 
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2. การระบุความเส่ียง ปจจัยเส่ียง 

  คณะศิลปศาสตรไดกําหนดหลักเกณฑการระบุความเสี่ยงปจจัยเสี่ยงท่ีเปนอุปสรรคขัดขวางการ

ดําเนินงานของคณะฯท่ีจะบรรลุเปาหมายตามแผนกลยุทธของคณะศิลปศาสตร ฉบับท่ี12 (พ.ศ. 2560-2564) ตาม

ประเด็นยุทธศาสตรท้ัง 5 ยุทธศาสตร ท่ีประกอบดวยความเสี่ยงภายในและภายนอกดังนี้  

  2.1 ความเสี่ยงภายใน หมายถึง ความเสี่ยงท่ีสามารถควบคุมไดโดยองคกร ไดแก ความเสี่ยงดานกลยุทธ

ของคณะฯ ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงินงบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานท่ี) ความเสี่ยงดาน

นโยบาย กฎหมาย ระเบียบขอบังคับ ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงดานบุคลากร  

  2.2 ความเสี่ยงภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอกท่ีควบคุมไมไดโดยองคกร ไดแก 

เศรษฐกิจ/สังคม/การเมือง/กฎหมาย ภัยธรรมชาติ/สิ่งแวดลอม/สงคราม/การกอการราย  

  นอกจากนี้ยังกําหนดใหการระบุปจจัยเสี่ยงอยูบนพ้ืนฐานของขอมูลเชิงประจักษ จึงไดมีการกําหนด

ตัวชี้วัดปจจัยเสี่ยง และใชตัวชี้วัดปจจัยเสี่ยงนี้เปนตัวชี้วัดความสําเร็จของการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือประเมินวา

มาตรการตางๆท่ีไดดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงสามารถบริหารความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ีคณะฯ ยอมรับได 

  

3. การประเมินโอกาสและผลกระทบ 

  ตามท่ีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ในการประชุมครั้งท่ี 2/2559 วันท่ี 8 

ธันวาคม 2559 ไดพิจารณาทบทวนเกณฑการประเมินโอกาสและผลกระทบของปจจัยเสี่ยงท่ีจะใชในการจัดทําแผนบริหาร

ความเสี่ยง โอกาสการเกิดเหตุการณความเสี่ยงและระดับผลกระทบในดานตางๆ โดยมีวัตถุประสงคจะใชเปนเกณฑกลาง

ในการประเมินเพ่ือประเมินความเสี่ยงของทุกหนวยงาน 

 

  3.1 การประเมินโอกาส 

โอกาส     การแปลคา  แปลงเปนคะแนน 

 เกิดข้ึนทุกวัน เกิดเกือบทุกครั้ง (รอยละ 80 ข้ึนไป)  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 

 ไมมีโอกาสท่ีจะเกิด หากเกิดเปนเรื่องคาดหมายยาก  ต่ํามาก    1 

 (นอยกวา รอยละ 10) 
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3.2 เกณฑการประเมินผลกระทบ 

 ในการประเมินผลกระทบ พิจารณาผลกระทบ ในดานตางๆ 8 ดาน ดังน้ี  

1. ระเบียบ/กฎหมาย คือ ผลจากการกระทําหรือไมกระทําของ มธ. ท่ีมีระเบียบ/กฎหมายกําหนดใหกระทําหรือไม

กระทํา จนถูกหนวยงานกํากับดูแลทักทวง ตักเตือน มีคําส่ังทางใดทางหน่ึงจากหนวยงานกํากับดูแล  หรือมีคําส่ังจาก

ศาลใหมหาวิทยาลัยรับโทษทางใดทางหน่ึงหรือชดใชความเสียหาย 

2. ขวัญและกําลังใจ (บุคลากร) คือ ผลจากการบรรยากาศในการปฏิบัติงาน ทําใหการทํางานไมมีประสิทธิภาพ 

บุคลากรปฏิเสธงานท่ีไดรับมอบหมาย ขัดคําส่ังหรือไมเช่ือฟงหัวหนางาน ขาดงานบอยๆ การกล่ันแกลงในเรื่องงาน 

งานไมบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายท่ีต้ังไว 

3. ความสูญเสีย แบงเปน 2 ดาน ไดแก 

  3.1 ชีวิตและความปลอดภัย คือ ผลจากการไมมีระบบรักษาความปลอดภัย ทําใหบุคลากรไมมั่นใจถึงความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของของตนเอง สงผลกระทบตอการปฏิบัติงาน 

  3.2 ทรัพยสินและงบประมาณ คือ ผลกระทบตอการเงิน งบประมาณ ตนทุน การลงทุน รายได คาใชจาย 

ความนาเช่ือถือของรายงานท่ีสําคัญ (เชน รายงานการเงิน รายงานประจําป) และสภาพคลองทางการเงิน อันเน่ือง

มากจากการวิเคราะหความสามารถทางการเงินผิดพลาด การบริหารทางการเงินลาชา ไมมีขอมูลเพียงพอตอการ

ตัดสินใจทางการเงินงบประมาณ ผลกระทบท่ีเกิดจากสินทรัพยมีมูลคาลดลงหรือดอยคาอยางไมสมเหตุสมผล 

สินทรัพยชํารุดหรือเสียหาย การขาดการควบคุมตนทุนท่ีมีประสิทธิภาพ งบประมาณรายจายเพิ่มสูงขึ้น 

4. สภาพคลองทางการเงิน คือ ผลกระทบท่ีเกิดจากภาวะท่ีไมมีเงินงบประมาณสําหรับการบริหารงานและรวมถึง

ไมสามารถชําระหน้ีสินและภาระผูกพันท่ีมีอยูได โดยอาจเกิดขึ้นไดจากปจจัยภายในและภายนอก 

5. ระบบงาน/ระบบปฏิบัติการ คือ ผลกระทบท่ีเกิดจากการปฏิบัติงาน ขอมูลสารสนเทศการปฏิบัติงาน 

ระบบงานท่ีสําคัญของมหาวิทยาลัยท่ีมีประสิทธิภาพ คลองตัว รองรับในสถานการณฉุกเฉินไดอยางทันทวงที หรือ

หยุดการใหบริการ สรางความไมพึงพอใจตอการรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย ศิษยเกา 

6. ยุทธศาสตร คือ ผลกระทบตอยุทธศาสตร ทิศทาง การแขงขัน ความไดเปรียบเทียบ ความทาทายเชิงกลยุทธ 

การเปล่ียนแปลงภายในและภายนอกท่ีกระทบตอความสามารถ (Competency) ของมหาวิทยาลัย การตัดสินใจของ

ผูนําเพื่อการชี้นํามหาวิทยาลัย รวมถึงความสามารถในการรักษาจุดยืนของมหาวิทยาลัยอยางย่ังยืน   
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7. CSR คือ ผลกระทบท่ีเกิดจากการบริหารงานของมหาวิทยาลัยท่ีสงผลกระทบตอความรวมมือและความเกื้อกูล

ระหวางมหาวิทยาลัยกับสังคมหรือชุมชน ทําใหเกิดความไมไววางใจท่ีมีตอมหาวิทยาลัย ลดการใหความรวมมือ หรือ

ระดับความสัมพันธถึงขั้นสูญเสียเอกลักษณของ มธ. 

8. ชื่อเสียง คือ ผลจาการบริหารงานหรือ การกระทําของบุคลากรท่ีสรางความไมเช่ือถือไววางใจ หรือถูกต้ัง

คําถาม จากสาธารณะชน  

 

 

4. เกณฑการประเมินโอกาสและผลกระทบในดานตางๆ 
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ระ 

ดับ

ความ 

รุน 

แรง 

ผลกระทบ (Impact) 
โอกาสการเกิด (Likelihood) 

(1)  

ไมมีโอกาสที่

จะเกิด หาก

เกิดเปนเรื่อง

คาดหมาย

ยาก (ตํ่ากวา

รอยละ 10) 

(2)  

เกิดทุก 3 - 

5 ป มี

โอกาสเกิด

นานครั้ง

(รอยละ 

10 - 30) 

(3)  

เกิดทุก 1 - 

3 ป/ครั้ง มี

โอกาสเกิด

บางครั้ง 

(รอยละ 30 

- 50) 

(4)  

เกิดทุก

สัปดาห ทุก

เดือน มี

โอกาสเกิด

คอนขางสูง  

(รอยละ 50 - 

80) 

(5) 

เกิดข้ึนทุก

วัน เกิด

เกือบทุก

ครั้ง  

(รอยละ 

80 ข้ึนไป) 

ระเบียบกฎหมาย 

ขวัญและ

กําลังใจ 

(บุคลากร) 

ความสูญเสีย (ชีวิตและความ

ปลอดภัย/สูญเสียทรัพยสินและ

งบประมาณ) 

สภาพคลองทาง

การเงิน 
ระบบงาน ยุทธศาสตร CSR ชื่อเสียง 

(5) มีหนวยงาน

ภายในไดรับคําสั่ง

ใหหยุดการ

ดําเนินงาน

เนื่องจากกระทํา

ผิดกฎหมายอยาง

รายแรง 

กระทบตอ

บุคลากรทุก

ระดับทุก

ประเภททุก

คน 

1. มีการสูญเสียชีวิต หรือ 

2. สูญเสียทรัพยสินจํานวนมาก

และเปนภาระทางงบประมาณ 

(1,000,000 บาท ข้ึนไป) 

1. ตองรองขอความ

ชวยเหลือทางการเงิน

จากองคกรภายนอก

เพ่ือเสริมสภาพคลอง

ทางการเงิน หรือ 

2. สูญเสียความ

เชื่อถือทางการเงิน 

1. ผูรับริการรองเรียนตอหนวยงาน

ภายนอก หรือ 

2. หยุดใหบริการในระยะเวลาที่นานมาก 

(มากกวา 1 วันข้ึนไป) จนสงผลตอ

ความสําเร็จหรือเปาหมายของงาน หรอื 

3. เกิดความลาชากวาแผนมากกวารอย

ละ 80 (120 วัน) 

ไมสามารถ

รักษาสถานะ

ความเปน 

มหาวิทยาลัย

ชั้นนําของไทย

ได (KRI: QS 

Thailand 

#5) 

ไมสามารถรักษา

จุดยืนหรือ 

อัตลักษณของ 

มธ.  

(ไมเปน มธ. เพ่ือ

ประชาชน) 

มีผลให

หนวยงานเสีย

ชื่อเสียงระดับ

นานาชาติ 
5 10 15 20 25 

(4) ตองรับผิดและ

ชดใชตามคําสั่ง

ศาล 

กระทบตอ

บุคลากรระดับ

บริหารระดับ 

สูงหรือ

บุคลากรที่มี

สมรรถนะสูง 

1. มีผูไดรับบาดเจ็บสาหัส 

สูญเสียอวัยวะสําคัญ(ทุพพล

ภาพ) หรือ 

2. สูญเสียทรัพยสินมากและเริ่ม

เปนภาระทางงบประมาณ 

(ต้ังแต 500,000 - 1,000,000 

บาท) 

1. มหาวิทยาลัยขาด

สภาพคลองทาง

การเงิน หรือ 

2. เสียโอกาสจากการ

หารายไดหรือลงทุน 

1. ผูรับบริการรองเรียนตอฝายบริหาร

มหาวิทยาลัยถึงความลาชาในการรับ

บริการ หรือ 

2. หยุดใหบรกิารในระยะเวลาทีน่าน

มาก (เกิน 3 ชม.) หรือ 

3. เกิดความลาชากวาแผนมากกวา

รอยละ 70 (100 วัน) 

การ

ดําเนินงาน

ของ มธ. ไม

บรรลุ

วิสัยทัศน 

ชุมชนหรือภาค 

เอกชนลดระดับ

ความเชื่อถือตอ 

มธ. (ใหการ

สนับสนุน มธ. 

ลดลง เชน เงิน

บริจาค) 

มีผลใหเสีย

ชื่อเสียง

ระดับประเทศ  

4 8 12 16 20 

(3) ถูกตักเตือนเปน

หนังสือจาก

หนวยงานกํากับ

ดูแล 

กระทบตอ

บุคลากร

เฉพาะกลุม 

(เชนสาย

วิชาการหรือ

สายสนับสนุน

วิชาการ) 

1. มีผูไดรับบาด เจ็บสาหัส (อยู

โรงพยาบาลมากกวา 21 วัน) 

หรือ 

2. สูญเสียทรัพยสินมากแตยัง

ไมเปนภาระทางงบประมาณ 

(ต้ังแต 10,000 - 500,000 

บาท) 

มีภาวะจะขาดสภาพ

คลองทางการเงิน 

(เงินสะสมลดลงมาก) 

1. ผูรับบริการหยุดการใชบริการ จาก 

มธ. หรือ 

2. หยุดใหบริการไมนานนัก (ไมเกิน 3 

ชม.) หรือ 

3. เกิดความลาชากวาแผนมากกวา

รอยละ 60 (90 วัน) 

หนวยงานของ 

มธ. ไม

สามารถบรรลุ

วิสัยทัศนของ

หนวยงาน 

(รอยละ 50) 

โครงการหรือ

แผนงานที่

เกี่ยวกับชุนชน/

เอกชนไมบรรลุ

เปาหมาย (กวา

รอยละ 50) 

มีผลใหเสีย

ชื่อเสียงในระดับ

ภูมิภาค หรือ

ระดับทองถ่ิน 

กระทบตอ

มหาวิทยาลัยใน

ภาพรวม 

3 6 9 12 15 

(2) ไดรับคําขอ

ตรวจสอบจาก

องคกรภายนอก

เปนกรณีพิเศษ 

กระทบตอ

บุคลากรบาง

ตําแหนงหรือ

บางกลุม 

(หนวยงาน) 

1. มีผูไดรับบาดเจ็บเล็ก 

นอยสามารถรักษาเองได หรือ 

2. สูญเสียทรัพยสินเล็กนอย 

(ไมเกิน 10,000 บาท) 

ไมสามารถจัดสรร

งบประมาณเพ่ือการ

ลงทุนใหสอดคลองกับ

แผนกลยุทธ 

 

1. ผูรับบริการไมพึงพอใจระบบการ

ใหบริการ (ตํ่ากวา 3.00) หรือ 

2. หยุดใหบริการเพียงเวลาสั้น (ไมเกิน 

1 ชั่วโมง) หรือ 

3. เกิดความลาชากวาแผนมากกวา

รอยละ 50 (70 วัน) 

กําหนดกล

ยุทธผิดพลาด

ไมสามารถ

สนับสนุน มธ. 

บรรลุ

วิสัยทัศน 

ชุมชน/

ภาคเอกชนไมพึง

พอใจตอการ

ดําเนินงานของ

มหาวิทยาลัย (ตํ่า

กวา 3.51) 

มีผลใหเสีย

ชื่อเสียงในระดับ

ภูมิภาคหรือ

ระดับทองถ่ิน 

สงผลกระทบตอ

ชื่อเสียงของศูนย

การศึกษาบาง

แหง 

2 4 6 8 10 
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ระ 

ดับ

ความ 

รุน 

แรง 

ผลกระทบ (Impact) 
โอกาสการเกิด (Likelihood) 

(1)  

ไมมีโอกาสที่

จะเกิด หาก

เกิดเปนเรื่อง

คาดหมาย

ยาก (ตํ่ากวา

รอยละ 10) 

(2)  

เกิดทุก 3 - 

5 ป มี

โอกาสเกิด

นานครั้ง

(รอยละ 

10 - 30) 

(3)  

เกิดทุก 1 - 

3 ป/ครั้ง มี

โอกาสเกิด

บางครั้ง 

(รอยละ 30 

- 50) 

(4)  

เกิดทุก

สัปดาห ทุก

เดือน มี

โอกาสเกิด

คอนขางสูง  

(รอยละ 50 - 

80) 

(5) 

เกิดข้ึนทุก

วัน เกิด

เกือบทุก

ครั้ง  

(รอยละ 

80 ข้ึนไป) 

ระเบียบกฎหมาย 

ขวัญและ

กําลังใจ 

(บุคลากร) 

ความสูญเสีย (ชีวิตและความ

ปลอดภัย/สูญเสียทรัพยสินและ

งบประมาณ) 

สภาพคลองทาง

การเงิน 
ระบบงาน ยุทธศาสตร CSR ชื่อเสียง 

(1) ตองชี้แจงเหตุ

ความลาชาหรือ

ตอบขอสงสัยจาก

หนวยงานกํากับ

ดูแล 

กระทบตอ

บุคลากร

เฉพาะราย 

1. เกิดเหตุแตไมมีผูไดรับบาด 

เจ็บหรือสูญเสียทรัพยสิน หรือ 

2. การดําเนินงานไมสูญเสีย

งบประมาณโดยไมจําเปน 

โครงการลงทุนเริ่ม

ลาชาหรือชะลอ

โครงการ 

1. ผูรับบริการเริ่มไมพอใจกับ

ระบบงาน/บริการ (ระดับความพึง

พอใจตํ่ากวา 3.51) 

2. เกิดความลาชากวาแผนมากกวา

รอยละ 40 (60 วัน) 

แผนงาน/

โครงการไม

บรรลุ

เปาหมาย 

(รอยละ 50) 

ชุมชน/

ภาคเอกชนเริ่มต้ัง

คําถามกับ

บทบาทของ มธ. 

กระทบภายใน

หนวยงาน อาจ

เปนที่สนใจของ

สาธารณชน แต

ไมสงผลกระทบ

ใดๆ ตอ

มหาวิทยาลัยใน

ภาพรวม 

1 2 3 4 5 
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5.การระบุปจจัยเส่ียง การประเมินโอกาสและผลกระทบและระดับความเส่ียง 

  การประเมินโอกาสและผลกระทบ ไดมีการกําหนดตัวชี้วัดปจจัยเสี่ยงเพ่ือใหการประเมินความเสี่ยงเปน

รูปธรรมและมีขอมูลเชิงประจักษ โดยมีเปาหมายเปนการประเมินความเสี่ยงระยะปานกลาง (พ.ศ.2560-2564) เพ่ือให

สอดคลองกับแผนกลยุทธของคณะฯ และมีการทบทวนปจจัยเสี่ยงเดิมท่ีเคยวิเคราะหและรายงานไวในแผนบริหารความ

เสีย่งประจําปงบประมาณ 2561 เปนผลการประเมินความเสี่ยงท้ัง 3 ยุทธศาสตร รวม 5 ปจจัยเส่ียง ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 สรางบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะ GREATS 

1.1 หลักสูตรบางหลักสูตรมีโอกาสท่ีจะถูกปดหรือตองระงับการรับนักศึกษาเนื่องจากจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร

ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานระดับอุดมศึกษา 

1.2 จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี สายมนุษยศาสตรท่ีลดลงตามนโยบายรัฐบาล 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 สรางสรรคงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงในเชิงพัฒนาตอสังคมไทยและ

สังคมโลก 

2.1 บทความวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในฐานขอมูลระดับชาติและนานาชาติมีนอยเม่ือเทียบกับจํานวนอาจารยประจํา

ปฏิบัติงานจริง 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 มุงสูความม่ันคง และย่ังยืน ดวยการบริหารจัดการท่ีทันสมัย 

5.1 อาจารยไมไดรับการตอสัญญาจางเนื่องจากไมสามารถขอตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและรองศาสตราจารยตามท่ี

กําหนด 

5.2  รายไดของคณะฯ มีแนวโนมลดลง 
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การวิเคราะหปจจัยเส่ียง และการประเมินโอกาสการเกิดข้ึนของปจจัยเส่ียง 

ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากปจจัยเส่ียงท่ี 1 

_____________________________________ 

1. กระบวนการหลัก: การเรียนการสอน 

2. ผลท่ีตองการใหเกิดจากกระบวนการหลัก 

 ผลท่ีอยู ในระดับแผนกลยุทธ : สรางบัณ ฑิตให มี คุณลักษณะ GREATS มี ทักษะการเปนผูประกอบการ 

(Entrepreneur) และมีทักษะภาษาท่ี 3 ดวยกระบวนการเรียนรูตามแนวทาง Active Learning และปลูกฝงทักษะการ

เรียนรูตลอดชีวิต 

 ผลท่ีอยูในระดับนโยบายของคณบดี: มีการปรับปรุงหลักสูตรใหมีมาตรฐาน มีความทันสมัย และพัฒนาไปสูการทํา

หลักสูตรแบบสองปริญญา (Double Degrees) 

3. การวิเคราะหปจจัยเส่ียง (อุปสรรคขัดขวางมิใหผลท่ีตองการเกิดข้ึน) 

ผลท่ีตองการ ปจจัยเส่ียง 
ลักษณะ

ปจจัยเส่ียง 
ผูรับผิดชอบ 

อาจารยประจําหลักสูตรเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานระดับอุดมศึกษาและไมถูกปด 

หลักสูตรบางหลักสูตรมีโอกาสท่ีจะถูก

ปดหรือตองระงับการรับนักศึกษา 

ภายใน รองคณบดีฝายวิชาการ, 

รองคณบดีฝายบริหารทา

พระจันทรและ

บัณฑิตศึกษา, ผูชวยคณบดี

ฝายมาตรฐานหลักสูตร, 

โครงการพิเศษ, หลักสูตร 

ขอมูลจํานวนหลักสูตรท่ีมีจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรเปนไปตามเกณฑ  

ขอมูลอาจารยประจําหลักสูตร ปการศึกษา 2559 ปการศึกษา 2560 ปการศึกษา 2561 

จํานวนหลักสูตรท่ีไดรับการ

ประเมิน 
32 หลักสูตร 33 หลักสูตร 32 หลักสูตร 

จํานวนหลักสูตรท่ีจํานวนอาจารย

ประจําหลักสูตรเปนไปตามเกณฑ 
33 หลักสูตร 33 หลักสูตร 33 หลักสูตร 

รอยละของหลักสูตรท่ีจํานวน

อาจารยประจําหลักสูตรเปนไป

ตามเกณฑ 

รอยละ 96.67 รอยละ 100 รอยละ 96.67 
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4. ปจจัยเส่ียง:หลักสูตรบางหลักสูตรมีโอกาสท่ีจะถูกปดหรือตองระงับการรับนักศึกษาเนื่องจากจํานวนอาจารยประจํา

หลักสูตรไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานระดับอุดมศึกษา 

 4.1 การประเมินโอกาส และความเสียหาย 

  1) ประเมินโอกาสจากจํานวนหลักสูตรท่ีอาจไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานระดับอุดมศึกษา   

   โอกาส     การแปลคา  แปลงเปนคะแนน 

 เกิดข้ึนทุกวัน เกิดเกือบทุกครั้ง (รอยละ 80 ข้ึนไป)  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 

 ไมมีโอกาสท่ีจะเกิด หากเกิดเปนเรื่องคาดหมายยาก  ต่ํามาก    1 

 (นอยกวา รอยละ 10) 

 

 ผลการประเมินโดยพิจารณาจํานวนหลักสูตรท่ีอาจไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานระดับอุดมศึกษา 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 การท่ีหลักสูตรไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานระดับอุดมศึกษาความเสียหายอยูในระดับปาน

กลาง แปลงเปนคะแนนคือ 3 คะแนน 
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4.2 ประเมินความเส่ียง 

 โดยนําคะแนนโอกาสเกิด X คะแนนความเสียหาย เทากับ 2 X 3 เทียบกับตารางการประเมินโอกาส ผลกระทบ 

พบวา อยูในระดับปานกลาง 

 

ผล
กร

ะท
บ 

5 H H VH VH VH 

4 M H H VH VH 

3 M M H H VH 

2 L M M H H 

1 L L M M H 

 1 2 3 4 5 

โอกาสท่ีจะเกิด 

การแปลความหมาย 

L = ความเสี่ยงต่ํา  M = ความเสี่ยงปานกลาง  H = ความเสี่ยงสูง VH = ความเสี่ยงสูงมาก 

 

 4.3 การบริหารความเส่ียง 

 บริหารความเสี่ยง ใน 2 แนวทาง คือ การควบคุม และการหลีกเลี่ยง โดย 

 1. ปรับปรุงระบบหรือวิธีการรับสมัครอาจารยในเชิงรุกเพ่ือสามารถดึงดูดอาจารยท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมใหมาสมัคร

เปนอาจารย 

 2. รับอาจารยท่ีมีวุฒิปริญญาเอกเพ่ือใหตรงตามคุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร 

 3. จัดทําแผนพัฒนาอาจารย ใหอาจารยไดศึกษาตอหรือมีตําแหนงทางวิชาการท่ีกําหนดเพ่ือใหในคุณสมบัติของ

อาจารยประจําหลักสูตร 

 4. สงเสริมและสนับสนุนการทําวิจัยของอาจารยเพ่ือเพ่ิมผลงานวิชาการใหมากข้ึน 

 

แนวทางบริหารความเสี่ยง ระยะเวลาดําเนินการ (ปงบประมาณ) ผูรับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 

1.  ปรับปรุงระบบหรือวิธีการรับ

สมัครอาจารยในเชิงรุก 

     รองคณบดีฝาย

บริหารฯ, สาขาวิชา, 

โครงการพิเศษ 

2. รับอาจารยท่ีมีวุฒิปริญญาเอก

เพ่ือใหตรงตามคุณสมบัติของ

อาจารยประจําหลักสูตร 

     รองคณบดีฝาย

บริหารฯ, สาขาวิชา, 

โครงการพิเศษ 
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3. จัดทําแผนพัฒนาอาจารย

อ าจารย ได ศึ กษ าต อห รื อมี

ตําแหนงทางวิชาการท่ีกําหนดฯ 

     รองคณบดีฝาย

บริหารฯ, สาขาวิชา, 

โครงการพิเศษ 

4. สงเสริมและสนับสนุนการทํา

วิจัยของอาจารยเพ่ือเพ่ิมผลงาน

วิชาการใหมากข้ึน 

     รองคณบดีฝายวิจัย

และนวัตกรรม 

  

4.4 ตัวช้ีวัดปจจัยเส่ียง 

 เพ่ือใชในการตรวจสอบวา กิจกรรมบริหารความเสี่ยง ตามขอ 4.3 สามารถลดระดับความเสี่ยง ไดหรือไม ซ่ึงกําหนด

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย คือ 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย ปการศึกษา 2562 

1. รอยละของหลักสูตรท่ีอาจารยประจําหลักสูตรมีคุณสมบัติเปนไปตาม

เกณฑมาตรฐานระดับอุดมศึกษาตอหลักสูตรท้ังหมด 

รอยละ 100 
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การวิเคราะหปจจัยเส่ียง และการประเมินโอกาสการเกิดข้ึนของปจจัยเส่ียง 

ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากปจจัยเส่ียงท่ี 2 

_____________________________________ 

1. กระบวนการหลัก: การเรียนการสอน 

2. ผลท่ีตองการใหเกิดจากกระบวนการหลัก 

 ผลท่ีอยู ในระดับแผนกลยุทธ : สรางบัณ ฑิตให มี คุณลักษณะ GREATS มี ทักษะการเปนผูประกอบการ 

(Entrepreneur) และมีทักษะภาษาท่ี 3 ดวยกระบวนการเรียนรูตามแนวทาง Active Learning และปลูกฝงทักษะการ

เรียนรูตลอดชีวิต 

 ผลท่ีอยูในระดับนโยบายของคณบดี: มีการปรับปรุงหลักสูตรใหมีมาตรฐาน มีความทันสมัย และพัฒนาไปสูการทํา

หลักสูตรแบบสองปริญญา (Double Degrees) 

3. การวิเคราะหปจจัยเส่ียง (อุปสรรคขัดขวางมิใหผลท่ีตองการเกิดข้ึน) 

ผลท่ีตองการ ปจจัยเส่ียง 
ลักษณะ

ปจจัยเส่ียง 
ผูรับผิดชอบ 

หลักสูตรไมถูกปดเนื่องจากสามารถรับ

นักศึกษาไดตามเปาหมายติดตอกัน 

จํานวนนักศึกษาสายมนุษยศาสตรมี

จํานวนการรับเขาท่ีลดลงตามนโยบาย

รัฐบาล 

ภายใน รองคณบดีฝายวิชาการ, 

รองคณบดีฝายบริหารทา

พระจันทรและ

บัณฑิตศึกษา, โครงการ

พิเศษ, หลักสูตร 

ขอมูลจํานวนหลักสูตรท่ีมีจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรเปนไปตามเกณฑ  

ขอมูลการรับนักศึกษา ปการศึกษา 2560 ปการศึกษา 2561 ปการศึกษา 2562 

รอยละของนักศึกษาท่ีรับไดตอ

จํานวนท่ีตั้งเปาหมาย 
รอยละ 86.54 รอยละ 85.78 รอยละ 92.32 
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4. ปจจัยเส่ียง: จํานวนนักศึกษาสายมนุษยศาสตรมีจํานวนการรับเขาท่ีลดลงตามนโยบายรัฐบาล 

 4.1 การประเมินโอกาส และความเสียหาย 

  1) ประเมินโอกาสจากจํานวนนักศึกษาสายมนุษยศาสตรมีจํานวนการรับเขาท่ีลดลงตามนโยบายรัฐบาล 

   โอกาส     การแปลคา  แปลงเปนคะแนน 

 เกิดข้ึนทุกวัน เกิดเกือบทุกครั้ง (รอยละ 80 ข้ึนไป)  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 

 ไมมีโอกาสท่ีจะเกิด หากเกิดเปนเรื่องคาดหมายยาก  ต่ํามาก    1 

 (นอยกวา รอยละ 10) 

 

 ผลการประเมินโดยพิจารณาจํานวนหลักสูตรท่ีอาจไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานระดับอุดมศึกษา 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 การท่ีจํานวนนักศึกษาสายมนุษยศาสตรมีจํานวนการรับเขาท่ีลดลงตามนโยบายรัฐบาล 

ความเสียหายอยูในระดับต่ํา แปลงเปนคะแนนคือ 2 คะแนน 
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4.2 ประเมินความเส่ียง 

 โดยนําคะแนนโอกาสเกิด X คะแนนความเสียหาย เทากับ 2 X 2 เทียบกับตารางการประเมินโอกาส ผลกระทบ 

พบวา อยูในระดับปานกลาง 

 

ผล
กร

ะท
บ 

5 H H VH VH VH 

4 M H H VH VH 

3 M M H H VH 

2 L M M H H 

1 L L M M H 

 1 2 3 4 5 

โอกาสท่ีจะเกิด 

การแปลความหมาย 

L = ความเสี่ยงต่ํา  M = ความเสี่ยงปานกลาง  H = ความเสี่ยงสูง VH = ความเสี่ยงสูงมาก 

 

 4.3 การบริหารความเส่ียง 

 บริหารความเสี่ยง ใน 2 แนวทาง คือ การควบคุม และการหลีกเลี่ยง โดย 

 1. ปรับเปาหมายการรับเขาของนักศึกษาใหสอดคลองกับความเปนจริง 

 2. จัดทําหลักสูตรแบบบูรณาการ 

 3. ประชาสัมพันธใหแกนักเรียนมัธยมใหทราบถึงรายละเอียดของแตละหลักสูตรและแนวทางวิธีการรับเขา 

 

แนวทางบริหารความเสี่ยง ระยะเวลาดําเนินการ (ปงบประมาณ) ผูรับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 

1.  ปรับเปาหมายการรับเขาของ

นักศึกษาใหสอดคลองกับความ

เปนจริง 

     รองคณบดีฝาย

วิชาการ, รอง

คณบดีฝาย

บริหารทา

พระจันทรและ

บัณฑิตศึกษา 

 



คูมือการปฏิบัติงาน : การจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยง คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร | 80 

 
2. จัดทําหลักสตูรแบบบูรณาการ      รองคณบดีฝาย

วิชาการ, รอง

คณบดีฝาย

บริหารทา

พระจันทรและ

บัณฑิตศึกษา 

3. ประชาสัมพันธใหแกนักเรียน

มัธยมใหทราบถึงรายละเอียด

ของแตละหลักสูตรและแนวทาง

วิธีการรับเขา 

     รองคณบดีฝาย

วิชาการ, รอง

คณบดีฝาย

บริหารทา

พระจันทรและ

บัณฑิตศึกษา 
  

4.4 ตัวช้ีวัดปจจัยเส่ียง 

 เพ่ือใชในการตรวจสอบวา กิจกรรมบริหารความเสี่ยง ตามขอ 4.3 สามารถลดระดับความเสี่ยง ไดหรือไม ซ่ึงกําหนด

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย คือ 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย ปงบ 2563 

1. รอยละของนักศึกษาท่ีรับไดตอจํานวนท่ีตั้งเปาหมาย รอยละ 92.5 
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การวิเคราะหปจจัยเส่ียง และการประเมินโอกาสการเกิดข้ึนของปจจัยเส่ียง 

ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากปจจัยเส่ียงท่ี 3 

_____________________________________ 

 

1. กระบวนการหลัก: การวิจัย 

2. ผลท่ีตองการใหเกิดจากกระบวนการหลัก 

 ผลท่ีอยูในระดับแผนกลยุทธ: ผลิตผลงานวิจัย และนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล และนําไปใช

ประโยชนอยางบูรณาการและยั่งยืน 

 ผลท่ีอยูในระดับนโยบายของคณบดี: มีระบบและกลไกเพ่ือการดําเนินการบริหารจัดการเพ่ือสรางและผลักดัน

งานวิจัยและมีผลงานวิจัยเพ่ิมข้ึน 

3. การวิเคราะหปจจัยเส่ียง (อุปสรรคขัดขวางมิใหผลท่ีตองการเกิดข้ึน) 

ผลท่ีตองการ ปจจัยเส่ียง 
ลักษณะ

ปจจัยเส่ียง 
ผูรับผิดชอบ 

บทความวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพใน

ฐานขอมูลระดับชาติและนานาชาติเปนไป

ตามตัวชี้วัดท่ีกําหนด 

บทความวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในฐานขอมูล

ระดับชาติและนานาชาติมีนอยเม่ือเทียบกับ

จํานวนอาจารยประจาํปฏิบัติงานจริง 

ภายใน รองคณบดีฝาย

วิจัยและ

นวัตกรรม, 

สาขาวิชา 

ขอมูลบทความวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในฐานขอมูลระดับชาติและนานาชาติเม่ือเทียบกับจํานวนอาจารยประจํา

ปฏิบัติงานจริง 

ขอมูลบทความวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพ ป 2560 ป 2561 ป 2562 

จํานวนบทความวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพ

ในฐานขอมูลระดับชาติและนานาชาต ิ
43 บทความ 57 บทความ 54 บทความ 

จํานวนอาจารยประจําปฏิบัติงานจริง 234.5 คน 243 คน 257 คน 

รอยละของบทความวิจัยท่ีไดรับการ

ตีพิมพในฐานขอมูลระดับชาติและ

นานาชาติเม่ือเทียบกับจํานวนอาจารย

ประจําปฏิบัติงานจริง 

รอยละ 18.34 รอยละ 23.46 รอยละ 21.01 
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4. ปจจัยเส่ียง:บทความวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในฐานขอมูลระดับชาติและนานาชาติมีนอยเม่ือเทียบกับจํานวนอาจารย

ประจาํปฏิบัติงานจริง 

 4.1 การประเมินโอกาส และความเสียหาย 

  1) ประเมินโอกาสจากจํานวนอาจารยท่ีไมไดทําวิจัย 

   โอกาส     การแปลคา  แปลงเปนคะแนน 

 เกิดข้ึนทุกวัน เกิดเกือบทุกครั้ง (รอยละ 80 ข้ึนไป)  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 

 ไมมีโอกาสท่ีจะเกิด หากเกิดเปนเรื่องคาดหมายยาก  ต่ํามาก    1 

 (นอยกวา รอยละ 10) 

 ผลการประเมินโดยพิจารณาจํานวนอาจารยท่ีไมมีบทความวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในฐานขอมูลระดับชาติและ

นานาชาติ และแปลคาตามเกณฑการวดัของตนพบวา 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 การท่ีบทความวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในฐานขอมูลระดับชาติและนานาชาติมีนอยความเสียหาย

อยูในระดับสูง แปลงเปนคะแนน คือ 2 คะแนน 
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 4.2 ประเมินความเส่ียง 

 โดยนําคะแนนโอกาสเกิด X คะแนนความเสียหาย เทากับ 2 X 2 เทียบกับตารางการประเมินโอกาส ผลกระทบ 

พบวา อยูในระดับปานกลาง 

 

ผล
กร

ะท
บ 

5 H H VH VH VH 

4 M H H VH VH 

3 M M H H VH 

2 L M M H H 

1 L L M M H 

 1 2 3 4 5 

โอกาสท่ีจะเกิด 

 

การแปลความหมาย 

L = ความเสี่ยงต่ํา  M = ความเสี่ยงปานกลาง  H = ความเสี่ยงสูง VH = ความเสี่ยงสูงมาก 

  

 4.3 การบริหารความเส่ียง 

 บริหารความเสี่ยง คือ การควบคุม โดยการจัดทําและดําเนินการตามแผนสงเสริมการวิจัยและการผลิตผลงาน

วิชาการ 

แนวทางบริหารความเสี่ยง ระยะเวลาดําเนินการ (ปงบประมาณ) ผูรับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 

1. จัดทําและดําเนินการตามแผน

สงเสริมการวิจัยและการผลิตผล

งานวิชาการ 

     รองคณบดีฝาย

วิชาวิจัยและ

นวัตกรรม 

2. สงเสริมและสนับสนุนการทํา

วิจัยของอาจารยเพ่ือเพ่ิมผลงาน

วิชาการใหมากข้ึน 

     รองคณบดีฝาย

วิชาวิจัยและ

นวัตกรรม 

 

 4.4 ตัวช้ีวัดปจจัยเส่ียง 

 เพ่ือใชในการตรวจสอบวา กิจกรรมบริหารความเสี่ยง ตามขอ 4.3 สามารถลดระดับความเสี่ยง ไดหรือไม ซ่ึงกําหนด

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย คือ 
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ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย ปงบ 2563 

1. รอยละของบทความวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรในระดับชาติ 

(TCI1 และ TCI2) และนานาชาติตออาจารยประจําปฏิบัติงานจริง 

รอยละ 40 
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การวิเคราะหปจจัยเส่ียง และการประเมินโอกาสการเกิดข้ึนของปจจัยเส่ียง 

ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากปจจัยเส่ียงท่ี 4 

_____________________________________ 

 

1. กระบวนการหลัก: การบริหารงาน 

2. ผลท่ีตองการใหเกิดจากกระบวนการหลัก 

 ผลท่ีอยูในระดับแผนกลยุทธ: พัฒนาระบบงานและศักยภาพบุคลากรใหพรอมรับตอการเปลี่ยนแปลงอยางยั่งยืน 

 ผลท่ีอยูในระดับนโยบายของคณบดี: อาจารยมีตําแหนงทางวิชาการสูงข้ึนและไดรับการตอสัญญาจาง 

3. การวิเคราะหปจจัยเส่ียง (อุปสรรคขัดขวางมิใหผลท่ีตองการเกิดข้ึน) 

ผลท่ีตองการ ปจจัยเส่ียง 
ลักษณะปจจัย

เส่ียง 
ผูรับผิดชอบ 

อาจารยไดรับการตอสัญญาจาง อาจารยไมไดรับการตอสัญญา

จางเนื่องจากไมสามารถขอ

ตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ

รองศาสตราจารยตามท่ีกําหนด 

ภายใน รองคณบดีฝายบริหารและ

ทรัพยากรมนุษย, รองคณบดี

ฝายวิจัยและนวัตกรรม, 

สาขาวิชา, โครงการพิเศษ 

ขอมูลอาจารยขอตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและรองศาสตราจารย 

ขอมูลอาจารยขอตําแหนง ปงบประมาณ 2560 ปงบประมาณ 2561 ปงบประมาณ 2562 

จํานวนอาจารยท่ีมีตําแหนงทางวิชาการ

ตั้งแตผูชวยศาสตราจารยข้ึนไป 
96 คน 104 คน 115 คน 

จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด 260.5 คน 269 คน 269 คน 

รอยละของจํานวนอาจารยท่ีมีตําแหนง

ทางวิชาการตั้งแตผูชวยศาสตราจารย

ข้ึนไปตอจํานวนอาจารยประจําท้ังหมด 

รอยละ 36.85 รอยละ 38.66 รอยละ 42.75 

4. ปจจัยเส่ียง: อาจารยไมไดรับการตอสัญญาจางเนื่องจากไมสามารถขอตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและรองศาสตราจารย

ตามท่ีกําหนด 
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 4.1 การประเมินโอกาส และความเสียหาย 

   1) ประเมินโอกาสจากจํานวนอาจารยท่ียังไมขอตําแหนงทางวิชาการของคณะศิลปศาสตร โดยพิจารณาจาก

จํานวนอาจารยท่ีอาจมีผลงานไมเปนไปตามขอกําหนดในการขอตําแหนงทางวิชาการ 

 

 

   โอกาส     การแปลคา  แปลงเปนคะแนน 

 เกิดข้ึนทุกวัน เกิดเกือบทุกครั้ง (รอยละ 80 ข้ึนไป)  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 

 ไมมีโอกาสท่ีจะเกิด หากเกิดเปนเรื่องคาดหมายยาก  ต่ํามาก    1 

 (นอยกวา รอยละ 10) 

 ผลการประเมินโดยพิจารณาจํานวนอาจารยท่ียังไมขอตําแหนงทางวิชาการของคณะศิลปศาสตรท่ีมีผลงานไมเปนไป

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 

 ท่ีมีสมรรถนะสูง 

 กระทบตอบุคลากรเฉพาะกลุม (เชนสายวิชาการ  ปานกลาง   3 

 หรือสายสนับสนุนวิชาการ) 

 กระทบตอบุคลากรบางตําแหนงหรือบางกลุม (หนวยงาน) ต่ํา    2 

 กรทบตอบุคลากรเฉพาะราย    ต่ํามาก    1 

 ผลการประเมินพบวา การท่ีอาจารยไมไดรับการตอสัญญาจางความเสียหายอยูในระดับปานกลาง แปลงเปนคะแนน 

คือ 3 คะแนน 
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 4.2 ประเมินความเส่ียง 

 โดยนําคะแนนโอกาสเกิด X คะแนนความเสียหาย เทากับ 3 X 3 เทียบกับตารางการประเมินโอกาส ผลกระทบ 

พบวา อยูในระดับสูง 

 

ผล
กร

ะท
บ 

5 H H VH VH VH 

4 M H H VH VH 

3 M M H H VH 

2 L M M H H 

1 L L M M H 

 1 2 3 4 5 

โอกาสท่ีจะเกิด 

การแปลความหมาย 

L = ความเสี่ยงต่ํา  M = ความเสี่ยงปานกลาง  H = ความเสี่ยงสูง VH = ความเสี่ยงสูงมาก 

 4.3 การบริหารความเส่ียง 

 บริหารความเสี่ยง ใน 2 แนวทาง คือ การควบคุม โดย 

 1. จัดทําและดําเนินการตามแผนสงเสริมการวิจัยและการผลิตผลงานวิชาการ 

 2. สงเสริมและสนับสนุนการทําวิจัยของอาจารยเพ่ือเพ่ิมผลงานวิชาการใหมากข้ึน 

แนวทางบริหารความเสี่ยง ระยะเวลาดําเนินการ (ปงบประมาณ) ผูรับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 

1. จัดทําและดําเนินการตามแผน

สงเสริมการวิจัยและการผลิตผล

งานวิชาการ 

     รองคณบดีฝาย

บริหารและ

ทรัพยากรมนุษย, 

รองคณบดีฝายวิจัย

และนวัตกรรม 

2. สงเสริมและสนับสนุนการทํา

วิจัยของอาจารยเพ่ือเพ่ิมผลงาน

วิชาการใหมากข้ึน 

     รองคณบดีฝาย

บริหารและ

ทรัพยากรมนุษย, 

รองคณบดีฝายวิจัย

และนวัตกรรม 
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3 สงเสริมและสนับสนุนการทํา

วิจัยของอาจารยเพ่ือเพ่ิมผลงาน

วิชาการใหมากข้ึน 

     รองคณบดฝีายบริหาร

และทรัพยากรมนุษย, 

รองคณบดฝีายวิจัย

และนวัตกรรม 

 

4.4 ตัวช้ีวัดปจจัยเส่ียง 

 เพ่ือใชในการตรวจสอบวา กิจกรรมบริหารความเสี่ยง ตามขอ 4.3 สามารถลดระดับความเสี่ยง ไดหรือไม ซ่ึงกําหนด

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย คือ 

 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย ปงบ 2563 

1.รอยละของจํานวนอาจารย ท่ี มีตําแหนงทางวิชาการตั้ งแตผูชวย

ศาสตราจารยข้ึนไปตอจํานวนอาจารยประจําท้ังหมด 

รอยละ 45 
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การวิเคราะหปจจัยเส่ียง และการประเมินโอกาสการเกิดข้ึนของปจจัยเส่ียง 

ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากปจจัยเส่ียงท่ี 5 

_____________________________________ 

 

1. กระบวนการหลัก: การบริหารงาน 

2. ผลท่ีตองการใหเกิดจากกระบวนการหลัก 

 ผลท่ีอยูในระดับแผนกลยุทธ: พัฒนาระบบงานและศักยภาพบุคลากรใหพรอมรับตอการเปลี่ยนแปลงอยางยั่งยืน 

 ผลท่ีอยู ในระดับนโยบายของคณบดี : การบริหารจัดการสภาพคลองทางการเงินของคณะฯ เปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ 

3. การวิเคราะหปจจัยเส่ียง (อุปสรรคขัดขวางมิใหผลท่ีตองการเกิดข้ึน) 

ผลท่ีตองการ ปจจัยเส่ียง 
ลักษณะปจจัย

เส่ียง 
ผูรับผิดชอบ 

การบริหารจัดการสภาพคลองทาง

การเงินของคณ ะฯ เป น ไปอย างมี

ประสิทธิภาพ 

 

แหลงท่ีมาของรายไดหลักมีเพียงแหลงเดียว ภายใน รองคณบดีฝายการ

คลังและบริการสังคม 

ขอมูลอาจารยขอตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและรองศาสตราจารย 

ขอมูลอาจารยขอตําแหนง ปงบประมาณ 2560 ปงบประมาณ 2561 ปงบประมาณ 2562 

รายจายจรงิ 209.72 ลบ. 220.31 ลบ. 202.22 ลบ. 

รายไดของคณะ 300.11 ลบ. 241.89 ลบ. 307.71 ลบ. 

สัดสวนรอยละของรายจายจริงตอ

รายไดของคณะฯ 
รอยละ 69.74 รอยละ 91.08 รอยละ 65.72 

5. ปจจัยเสี่ยง: รายไดของคณะฯ มีแนวโนมลดลง 

 

 4.1 การประเมินโอกาส และความเสียหาย 

   1) ประเมินโอกาสจากการท่ีสัดสวนรายจายจริงจะมากกวารายไดของคณะ 
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   โอกาส     การแปลคา  แปลงเปนคะแนน 

 เกิดข้ึนทุกวัน เกิดเกือบทุกครั้ง (รอยละ 80 ข้ึนไป)  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 

 ไมมีโอกาสท่ีจะเกิด หากเกิดเปนเรื่องคาดหมายยาก  ต่ํามาก    1 

 (นอยกวา รอยละ 10) 

 ผลการประเมินโดยพิจารณาการท่ีสัดสวนรายจายจริงจะมากกวารายไดของคณะ และแปลคาตามเกณฑการวัด

ขางตน พบวา อยูในระดับต่ําแปลเปนคะแนน คือ 2 คะแนน 

 

  2) ประเมินความเสียหาย ปจจัยเสี่ยงนี้จะทําใหเกิดความเสียหายดานสภาพคลองทางการเงิน โดยพิจารณา

การประเมินในลักษณะนามธรรม ดังนี้ 

   ความเสียหาย    การแปลคา  แปลงเปนคะแนน 

ตองรองขอความชวยเหลือทางการเงินจากองคกร  สูงมาก    5 

ภายนอกเพ่ือเสริมสภาพคลองทางการเงิน หรือ 

สูญเสียความเชื่อถือทางการเงิน 

 คณะฯขาดสภาพคลองทางการเงิน หรือ เสียโอกาสจาก สูง    4 

 การหารายไดหรือลงทุน 

 มีภาวะจะขาดสภาพคลองทางการเงิน (เงินสะสม  ปานกลาง   3 

 ลดลงมาก) 

 ไมสามารถจัดสรรงบประมาณเพ่ือการลงทุนใหสอดคลอง ต่ํา    2 

 กับแผนกลยุทธ 

 โครงการลงทุนเริ่มลาชาหรือชะลอโครงการ   ต่ํามาก    1 

 ผลการประเมินพบวา การท่ีเกิดความเสียหายดานสภาพคลองทางการเงิน อยูในระดับสูงแปลงเปนคะแนน คือ 4 

คะแนน 

 

4.2 ประเมินความเส่ียง 

 โดยนําคะแนนโอกาสเกิด X คะแนนความเสียหาย เทากับ 2 X 4 เทียบกับตารางการประเมินโอกาส ผลกระทบ 

พบวา อยูในระดับสูง 
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ผล
กร

ะท
บ 

5 H H VH VH VH 

4 M H H VH VH 

3 M M H H VH 

2 L M M H H 

1 L L M M H 

 1 2 3 4 5 

โอกาสท่ีจะเกิด 

การแปลความหมาย 

L = ความเสี่ยงต่ํา  M = ความเสี่ยงปานกลาง  H = ความเสี่ยงสูง VH = ความเสี่ยงสูงมาก 

 4.3 การบริหารความเส่ียง 

 บริหารความเสี่ยง ใน 2 แนวทาง คือ การควบคุม โดย 

 1. จัดทําและดําเนินการตามแผนการหารายไดของคณะฯ เพ่ิมเติม 

 2. ลดรายจายของคณะฯ ท่ีไมจําเปน 

แนวทางบริหารความเสี่ยง ระยะเวลาดําเนินการ (ปงบประมาณ) ผูรับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 

1. จัดทําและดําเนินการตาม

แผนการหารายไดของคณะฯ 

เพ่ิมเติม 

     รองคณบดีฝาย

การคลังและ

บริการสังคม 

2. ลดรายจายของคณะฯ ท่ี

ไมจําเปน 

     รองคณบดีฝาย

การคลังและ

บริการสังคม 

3.พิจารณาเปดหลักสูตรปริญญา

ตรีภาคพิเศษท่ีตอบโจทยความ

ตองการของสังคม 

     คณบดี, รอง

คณบดีฝาย

วิชาการ,  

รองคณบดีฝาย

การคลังและ

บริการสังคม 
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4.4 ตัวช้ีวัดปจจัยเส่ียง 

 เพ่ือใชในการตรวจสอบวา กิจกรรมบริหารความเสี่ยง ตามขอ 4.3 สามารถลดระดับความเสี่ยง ไดหรือไม ซ่ึงกําหนด

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย คือ 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

1.สัดสวนรอยละของรายจายจริงตอรายไดของคณะฯ รอยละ 60 

 

 


