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ค าน า 

 

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่ส าคัญ ตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

โดยจะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การก าหนดกลยุทธ์ การ

ติดตามควบคุม และวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพมากขึน้ ลดการสูญเสียและโอกาสที่ท าให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานและองค์กร 

 มหาวิทยาลัยเนช่ัน จึงได้จัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงปีการศึกษา 2561 ขึ้นอย่างต่อเนื่อง

จากผลการด าเนินงานในปีที่ผา่นมา เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงด าเนินการอย่างเป็นระบบ โดย

มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย  ก าหนดนโยบายหรือแนวทางในการ

บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย  วิเคราะห์ความเสี่ยงและระบุปัจจัยเสี่ยง  ประเมินความเสี่ยงและ

การจัดล าดับความส าคัญปัจจัยเสี่ยง  จัดท าแผนกิจกรรมบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่

ระดับสูง สื่อสารและท าความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงให้กับบุคลากร เพื่อให้สามารถน าไป

ปฏิบัติได้  รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  ประเมินผลความส าเร็จ

การด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการประเมินและน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุง

แผนบริหารความเสี่ยงต่อไป  โดยค านึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม 

สอดคล้องตามแนวนโยบายการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยปีการศึกษา 2560 
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ส่วนที่ 1 

บทน า 

 

1.1 ประวัติความเป็นมา 

 มหาวิทยาลัยเนช่ัน เดิมมีชื่อเรียกว่า “วิทยาลัยโยนก” ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการ

ทบวงมหาวิทยาลัยโดยค าแนะน าของคณะกรรมการสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ให้เปิดการเรียนการ

สอนตั้งแตป่ี พ.ศ. 2531โดยมูลนิธิโยนก และเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2549  วิทยาลัยโยนกได้รับอนุญาต

จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยค าแนะน าของคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้เปลี่ยน

ประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเป็นมหาวิทยาลัย ชื่อ“มหาวิทยาลัยโยนก” ต่อมาเมื่อวันที่ 30

พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยค าแนะน าของคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อเป็น “มหาวิทยาลัยเนชั่น”มหาวิทยาลัยเปิดการเรียนการสอนใน

ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท โดยเปิดสอนมาจนถึงปัจจุบันรวม 28 ปี (พ.ศ. 2533 – 2560) 

มีผู้ส าเร็จการศึกษาจ านวนประมาณ 8,200 คน แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี 6,600 คนและระดับ

ปริญญาโท 1,600 คน 

มหาวิทยาลัยเนช่ันเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตั้งอยู่ในจังหวัดล าปางมุ่งผลิตบัณฑิตที่มี

คุณภาพใหแ้ก่สังคมดว้ยกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นักศกึษาเป็นนักคิด ใฝ่เรียนรู้ ทั้งในด้าน

วิชาการ การประยุกต์ใช้ และมีคุณธรรม จิตส านึกต่อสาธารณะ โดยมีกิจกรรมเพื่อฝึกฝนให้นักศึกษา

มีประสบการณจ์รงิสามารถน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติหนา้ที่การงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

มหาวิทยาลัยมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม มีบรรยากาศธรรมชาติสนับสนุนการเรียนการสอนที่เอื้อต่อ

การเรียนรู้และการใช้ชีวิตในลักษณะ “อุทยานการศึกษา” มีการจัดการเรียนการสอนที่นักศึกษามี

ความใกล้ชิดกับคณาจารย์ อีกทั้งยังมีสิ่งอ านวยความสะดวกด้านต่าง ๆ เช่น ห้องสมุด หอพัก

นักศึกษาชาย หอพักนักศึกษาหญิง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการสื่อสาร 

(ฝึกปฏิบัติการถ่ายทอดโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง) มหาวิทยาลัย ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 444 หมู่ 2 ถนน

วชิราวุธด าเนิน ต าบลพระบาท อ าเภอเมือง จังหวัดล าปางและเปิดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ที่ศูนย์

เนชั่นบางนา ตั้งอยู่เลขที่ 1854 ถนนบางนาตราด กม. 4.5 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร  
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1.2 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์  

ปรัชญา 

 “ปัญญาเพิ่มพูนคุณภาพชวีิต”  (Wisdom  Enriches Life)  

มหาวิทยาลัยเชื่อม่ันว่าคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอยู่กับ “ปัญญา ความรู้ และความเอื้ออาทร ที่มีต่อ

กันระหว่างมวลมนุษยชาติ” 

 

วิสัยทัศน์ (Vision)  

“มหาวิทยาลัยเนช่ันมุ่งสร้างเสริมการเรียนรู้ด้วยมืออาชีพ และสนับสนุนการใฝ่เรียนรู้

ต่อเนื่อง”   

 

พันธกิจ (Mission)  

1. ผลติบัณฑติที่มีความรอบรู้ดา้นวิชาการและทักษะวิชาชีพ 

2. ผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ รวมทั้งถ่ายโอนความรู้ และให้บริการเชิงวิชาการ 

วิชาชีพแก่สังคม 

3. สนับสนุนการถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่น 

4. บริหารจัดการองคก์รใหเ้ข้มแข็ง และเติบโตอย่างมคีุณภาพ 

 

วัตถุประสงค์ (Objectives)  

1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ด้านวิชาการ ความช านาญในวิชาชีพ ใฝ่เรียนรู้และมี

คุณธรรม 

2. เพื่อสนับสนุนการผลิตงานวิชาการ งานวิจัยที่มีคุณภาพและสามารถถ่ายโอนความรู้ให้

สังคม 

3. เพื่อสนับสนุนการถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สบืเนื่อง 

4. บริหารจัดการองค์กรใหม้ีความเข้มแข็ง ในด้านบุคลากรและด้านปฏิบัติการ เพื่อรองรับการ

เติบโตอย่างมคีุณภาพ 
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ส่วนที่ 2 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

 

 แนวทางการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน 

และจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานตามพันธกิจและ

การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย เพื่อใหส้ามารถบริหารจัดการความเสี่ยง โดยก าหนดแนวทางการ

ควบคุมป้องกัน หรอืลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

 

แนวทางการด าเนินการบรหิารความเสี่ยง 

 มหาวิทยาลัยเนช่ัน มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง โดยยึดแนวทางมาตรฐานการประกัน

คุณภาพการศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของสถาบัน เพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ    

กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของสถาบัน เกณฑ์มาตรฐาน 3 ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่

เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุม

ได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของสถาบันและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม ซึ่งมีแนว

ทางการด าเนินการบริหารความเสี่ยงดังนี ้

1. แตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย 

2. ก าหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 

3. วิเคราะหค์วามเสี่ยงและระบุปัจจัยเสี่ยง 

4. ประเมินความเสี่ยงและการจัดล าดับความส าคัญปัจจัยเสี่ยง 

5. จัดท าแผนกิจกรรมบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ระดับสูง   

6. สื่อสารและท าความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงให้กับบุคลากร เพื่อให้สามารถ

น าไปปฏิบัติได้ 

7. รายงานความก้าวหน้าการด าเนนิงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

8. ประเมินผลความส าเร็จการด าเนนิงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

9. รายงานผลการประเมินและน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงต่อไป 
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1) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย 
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2) การก าหนดนโยบายหรอืแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 

 เพื่อให้มหาวิทยาลัย มีระบบในการบริหารความเสี่ยงโดยการควบคุมภายในปัจจัย และ

ควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการด าเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาส ให้ระดับความ

เสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยค านึงถึงการบรรลุ

เป้าหมายของมหาวิทยาลัย ตามยุทธศาสตรท์ี่ส าคัญ จงึก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้ 

1. ให้มกีารบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยมีการจัดการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

2. ให้มีการติดตาม ประเมินผล การทบทวน และปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงอย่าง

สม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

3. ให้การบริหารความเสี่ยง เป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานตามปกติ 

 

3) ผลการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา (ปีการศึกษา 2560) 

ในปีการศึกษา 2560  มีการก าหนดประเด็นความเสี่ยงไว้ 3 ประเด็นดังนี้ 

1. ความเสี่ยงด้าน “ความมั่นคงทางการเงนิ” 

2. ความเสี่ยงทางด้าน “อาจารย์ประจ ามีต าแหน่งทางวิชาการนอ้ย”  

3. ความเสี่ยงทางดา้น “จ านวนนักศึกษาลดลงไม่เป็นไปตามเป้าหมาย”  

 

 จากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ที่ผ่านมาคณะกรรมการตรวจ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2560 ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ประเด็นความเสี่ยงเป็น

ประเด็นที่ยังไม่เกิด และคาดการณ์ว่าเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลกระทบต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

หรือกระทบต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และการบริหารความเสี่ยง ควรแสดงให้เห็นถึงการ

ด าเนนิการอย่างชัดเจนว่าเมื่อด าเนินการเสร็จแล้วความเสี่ยงลดลง 

 มหาวิทยาลัยเนช่ัน ได้ปรับแผนการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจ

ประเมินคุณภาพการศกึษาภายในปีการศึกษา 2560 โดยได้มีการพิจารณาก าหนดประเด็นความเสี่ยง

ทั้ง 3 ประเด็นยังคงเป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และเนื่องจากเป็น

ประเด็นความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงไม่ลดลงจากปีการศึกษาที่ผ่านมา และจะก่อให้เกิดผลกระทบ

ต่อการบริหารงานต่อเนื่องในปีการศึกษาต่อไป คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจึงมีมติก าหนด

ประเด็นความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเนช่ัน ประจ าปีการศึกษา 2561 ในการประชุมเมื่อวันที่  29 

พฤศจกิายน 2561 ดังนี้ 

1. ความเสี่ยงด้าน “การผลติผลงานทางวิชาการ/วิจัยเพื่อการตพีิมพ์เผยแพร่มีนอ้ย” 

2. ความเสี่ยงทางด้าน “จ านวนอาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการนอ้ย”  

3. ความเสี่ยงทางดา้น “การประชาสัมพันธ์ และการรณรงค์รับนักศึกษาไม่เป็นไป

ตามเป้าหมาย”  
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4) วิเคราะห์ความเสี่ยงและระบุปัจจัยเสี่ยง 

 การด าเนินการจัดการบริหารความเสี่ยง ของมหาวิทยาลัยเนช่ัน ประจ าปีการศึกษา 2561 นี ้

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ได้ด าเนินงานตามผลการวิเคราะห์จากรายงาน

แผนการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2560  

จากการเปลี่ยนแปลงผู้รับใบอนุญาตและผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยท าให้การ

ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยมึความแตกต่างจากปีการศึกษาที่ผ่านมา งานนโยบาย แผนงานฯ และ

กรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาก าหนดประเด็นความเสี่ยง

โดยการวิเคราะห์ในแต่ละประเด็นความเสี่ยงที่ได้มีการเสนอจากคณะวิชาและหน่วยงาน เพื่อก าหนด

เป็นประเด็นความเสี่ยงในระดับคณะวิชา ส านัก และระดับสถาบัน ทั้งนี้ยังได้ตระหนักถึงประเด็นต่างๆ  

ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2560 และได้

มีการวิเคราะหป์ระเด็นความเสี่ยงต่างๆ และก าหนดเป็นประเด็นความเสี่ยงเพื่อบริหารจัดการประจ าปี

การศกึษา 2561 ดังนี้   

1. ความเสี่ยงด้าน “การผลิตผลงานทางวิชาการ/วิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่มีน้อย” 

ประเด็นการบริหารจัดการ-การด าเนินงานที่จะส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงด้านนี้

ประกอบด้วย 

- ทุนสนับสนุนโครงการงานวิจัยจากหนว่ยงานภายนอกและในมหาวิทยาลัยมีน้อย 

- อาจารย์ผู้ยื่นเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายในและภายนอกมีปริมาณน้อย 

- ภาระหน้าที่ของบุคลากรอาจารย์มีปริมาณมากหลากหลายภารกิจท าให้การผลิตผล

งานด้านวิชาการ/วจิัยมีปริมาณน้อย 

- รางวัลเพื่อสร้างแรงจูงใจในการผลิตผลงานต่ า 

- ระบบการส่งเสริมการสร้างนักวิจัยหน้าใหม่ไม่ชัดเจน และนักวิจัยพี่เลี้ยงไม่เข้มแข็งใน

การกระตุน้สร้างผลงาน 

- ระบบการควบคุมทางการเงินของมหาวิทยาลัยไม่เอื้ออ านวยต่อการด าเนินงาน

โครงการวิจัย 

 

2. ความเสี่ยงทางด้าน “จ านวนอาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวชิาการน้อย” 

ประเด็นการบริหารจัดการ-การด าเนินงานที่จะส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงด้านนี้

ประกอบด้วย 

- การผลติต ารา/เอกสารประกอบการสอนของอาจารย์ไม่เป็นไปตามแผน 

- การสร้างผลงานด้านวิชาการเพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการไม่เป็นไปตามแผน 

- ภาระหนา้ที่ของบุคลากรอาจารย์มีปริมาณมากหลากหลายภารกิจท าให้การผลิตต ารา/

เอกสารประกอบการสอนมนี้อย 
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3. ความเสี่ยงทางด้าน  

         “การประชาสัมพันธ์ และการรณรงค์รับนักศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย”  

ประเด็นการบริหารจัดการ-การด าเนินงานที่จะส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงด้านนี้

ประกอบด้วย 

- นโยบายการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเก่า-ใหม่ ล่าช้า  

- การออกแนะแนวการศกึษา/การจัดบูทกิจกรรมวันวิชาการของโรงเรียนตา่งๆ มีปริมาณ

น้อย 

 

ผลการวเิคราะหป์ระเดน็ความเสี่ยงเพื่อก าหนดเป็นประเด็นความเสีย่งระดับสถาบัน 

ประเด็นท่ี 1 ความเสี่ยงด้าน “การผลิตผลงานทางวิชาการ/วิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่มีน้อย” 

1. ขั้นตอนที่ 1 การประเมินความเสี่ยง 

1.1 การก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน 

1.1.1 ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ก าหนดเกณฑไ์ว้ 5 ระดับ ดังนี้ 

ระดับ โอกาสที่จะเกิดขึ้น ค าอธิบาย 

5 สูงมาก โอกาสที่สง่ผลงานแล้วได้รับ ร้อยละ 20 

4 สูง โอกาสที่สง่ผลงานแล้วได้รับร้อยละ 30 

3 ปานกลาง โอกาสที่สง่ผลงานแล้วได้รับร้อยละ 40 

2 น้อย โอกาสที่สง่ผลงานแล้วได้รับร้อยละ 50 

1 น้อยมาก โอกาสที่สง่ผลงานแล้วได้รับร้อยละ 60 

 

1.1.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ก าหนดเกณฑไ์ว้ 5 ระดับ ดังนี้ 

ระดับ โอกาสที่จะเกิดขึ้น ค าอธิบาย 

5 รุนแรงมาก ผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับต้องปรับปรุงเร่งดว่น 

4 ค่อนขา้งรุนแรง ผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับต้องปรับปรุง 

3 รุนแรงปานกลาง ผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้ 

2 รุนแรงน้อย ผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดี 

1 รุนแรงน้อยมาก ผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 
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1.1.3 ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) ก าหนดเกณฑ์ 3 ระดับ ได้แก่ สูง ปาน

กลาง และต่ า 

            โอกาสที่จะ

เกิด 

ผลกระทบ 

น้อยมาก 

(1) 

น้อย 

(2) 

ปานกลาง  

(3) 

สูง 

(4) 

สูงมาก 

(5) 

รุนแรงมาก (5) 5 10 15 20 25 

ค่อนขา้งรุนแรง (4) 4 8 12 16 20 

รุนแรงปานกลาง (3) 3 6 9 12 15 

รุนแรงน้อย (2) 2 4 6 8 10 

รุนแรงน้อยมาก (1) 1 2 3 4 5 

 

ระดับของความเสี่ยงสูง คะแนน 16-25 / ระดับของความเสี่ยงปานกลาง คะแนน 8-15 / 

ระดับของความเสี่ยงต่ า คะแนน 1-6 

 

1.2 การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 

1.2.1 จากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง พบว่าความเสี่ยงด้าน “การผลิตผล

งานทางวชิาการ/วจิัยเพื่อการตพีิมพ์เผยแพร่มีน้อย”  โอกาสที่ส่งผลงานแล้วได้รับ ร้อยละ 20

ท าให้โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงมาก คะแนนระดับความเสี่ยงเท่ากับ 5 

1.2.2 จากการประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบ พบว่า ผลการด าเนินงานด้าน

การส่งเสริมบุคลากรอาจารย์ของมหาวิทยาลัยในการผลิตผลงานวิชาการ / งานวิจัย ยังไม่

ประสบความส าเร็จเนื่องมีสาเหตุในปัจจัยการด าเนินงานต่างๆ ที่ส่งผลต่อการผลิตผลงาน

วิชาการ วิจัย ของบุคลากรอาจารย์มปีริมาณน้อย ท าให้ความรุนแรงของความเสี่ยงด้าน “การ

ผลิตผลงานทางวิชาการ/วิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่มีน้อย” อยู่ในระดับรุนแรงมาก คะแนน

ระดับความรุนแรงของผลกระทบเท่ากับ 5 

1.2.3 ผลการวิเคราะห์ พบว่า ความเสี่ยงด้าน “การผลิตผลงานทางวิชาการ/วิจัยเพื่อ

การตพีิมพ์เผยแพร่มนี้อย” อยู่ในระดับความเสี่ยงสูง คะแนน 25 (คะแนน 5 x 5) 
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2. ขั้นตอนที่ 2 การก าหนดประเด็นความเสี่ยง 

 จากผลการวิเคราะหแ์ละประเมินความเสี่ยง พบว่า ความเสี่ยงด้าน “ความมั่นคงทางการเงิน” 

อยู่ในระดับความเสี่ยงสูง คะแนน 25 โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงยังอยู่ในระดับสูงมาก มหาวิทยาลัย

จึงก าหนดให้ “การผลิตผลงานทางวิชาการ/วิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่มีน้อย” เป็นความ

เสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย และก าหนดให้คณะวิชาและส านักวิชาการ จัดท าแผนงานการบริหารความ

เสี่ยง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาและผลกระทบที่รุนแรงต่อไป 

 

ผลการวิเคราะหค์วามเสี่ยงประเด็นท่ี 2 “จ านวนอาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการน้อย” 

1. ขัน้ตอนที่ 1 การประเมินความเสี่ยง 

1.1 การก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน 

1.1.1 ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ก าหนดเกณฑไ์ว้ 5 ระดับ ดังนี้ 

ระดับ โอกาสที่จะเกิดขึ้น ค าอธิบาย 

5 สูงมาก โอกาสที่สง่ผลงานแล้วได้รับร้อยละ 20 

4 สูง โอกาสที่สง่ผลงานแล้วได้รับร้อยละ 30 

3 ปานกลาง โอกาสที่สง่ผลงานแล้วได้รับร้อยละ 40 

2 น้อย โอกาสที่สง่ผลงานแล้วได้รับร้อยละ 50 

1 น้อยมาก โอกาสที่สง่ผลงานแล้วได้รับร้อยละ 60 

 

1.1.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ก าหนดเกณฑไ์ว้ 5 ระดับ ดังนี้ 

ระดับ โอกาสที่จะเกิดขึ้น ค าอธิบาย 

5 รุนแรงมาก ผลการประเมินคุณภาพด้านต าแหนง่ทางวิชาการอยู่ในระดับต้อง

ปรับปรุงเรง่ดว่น 

4 ค่อนขา้งรุนแรง ผลการประเมินคุณภาพด้านต าแหนง่ทางวิชาการอยู่ในระดับต้อง

ปรับปรุง 

3 รุนแรงปานกลาง ผลการประเมินคุณภาพด้านต าแหนง่ทางวิชาการอยู่ในระดับ

พอใช้ 

2 รุนแรงน้อย ผลการประเมินคุณภาพด้านต าแหนง่ทางวิชาการอยู่ในระดับดี 

1 รุนแรงน้อยมาก ผลการประเมินคุณภาพด้านต าแหนง่ทางวิชาการอยู่ในระดับดี

มาก 
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1.1.3 ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) ก าหนดเกณฑ์ 3 ระดับ ได้แก่ สูง ปานกลาง และ

ต่ า 

            โอกาสที่จะ

เกิด 

ผลกระทบ 

น้อยมาก 

(1) 

น้อย 

(2) 

ปานกลาง  

(3) 

สูง 

(4) 

สูงมาก 

(5) 

รุนแรงมาก (5) 5 10 15 20 25 

ค่อนขา้งรุนแรง (4) 4 8 12 16 20 

รุนแรงปานกลาง (3) 3 6 9 12 15 

รุนแรงน้อย (2) 2 4 6 8 10 

รุนแรงน้อยมาก (1) 1 2 3 4 5 

 

ระดับของความเสี่ยงสูง คะแนน 16-25 / ระดับของความเสี่ยงปานกลาง คะแนน 8-15 / 

ระดับของความเสี่ยงต่ า คะแนน 1-6 

 

1.2 การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 

1.2.1 จากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง พบว่าอาจารย์ประจ าที่ด ารง

ต าแหน่งทางวิชาการ ไม่เกินร้อยละ 20 และจ านวนอาจารย์ที่มีผลงานวิจัยและวิชาการ เพื่อ

ยื่นเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการของปีการศึกษา 2651 มีน้อย ท าให้โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ต่อการมีจ านวนอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากขึ้นตามเกณฑ์ประเมินด้านประกัน

คุณภาพการศกึษาอยู่ในระดับสูงมาก ด้วยคะแนนระดับความเสี่ยงเท่ากับ 5 

1.2.2 จากการประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบ พบว่า ผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษาองค์ประกอบด้านอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ อยู่ในระดับ

ปรับปรุงเร่งด่วน คะแนน 0.77 ความรุนแรงอยู่ในระดับรุนแรงมาก คะแนนระดับความรุนแรง

ของผลกระทบเท่ากับ 5 

1.2.3 ผลการวิเคราะห ์พบว่า ความเสี่ยงด้านจ านวนอาจารย์ประจ าเข้าด ารงต าแหน่ง

ทางวิชาการอยู่ในระดับความเสี่ยงสูงมาก คะแนน 25  (คะแนน 5 x 5) 
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2. ขั้นตอนที่ 2 การก าหนดประเด็นความเสี่ยง 

 จากผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง พบว่า ความเสี่ยงด้านอาจารย์ประจ าที่ด ารง

ต าแหน่งทางวิชาการอยู่ในระดับความเสี่ยงสูงมาก คะแนน 25 มหาวิทยาลัยจึงก าหนดให้ “จ านวน

อาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการมีน้อย” (ความเสี่ยงด้านการผลิตเอกสารประกอบการสอนของ

คณาจารย์ไม่เป็นไปตามแผน) เป็นความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย และก าหนดให้คณะวิชาและส านัก

วิชาการจัดท าแผนงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อป้องกันไม่ใหเ้กิดปัญหาและผลกระทบที่รุนแรงต่อไป 

 

ผลการวิเคราะหค์วามเสี่ยงประเด็นท่ี 3  “การประชาสัมพันธ์ และการรณรงค์รับนักศึกษาไม่

เป็นไปตามเป้าหมาย”  

จากรายงานยอดสรุปจ านวนนักศึกษาใหม่ของปีการศึกษา 2561 พบว่าจ านวนนักศึกษาใหม่

ลดลง และจ านวนนักศึกษาทุนน่านไม่เต็มจ านวน ท าให้ส่งผลกระทบต่อรายได้ของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะ

มีผลกระทบต่อความมั่นคงของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงคาดการณ์ว่า มีแนวโน้มที่จะเกิดความ

เสี่ยงต่อยอดนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2562  จงึมกีระกวนการบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 

กระบวนการบรหิารความเสี่ยง 

1. ขัน้ตอนที่ 1 การประเมินความเสี่ยง 

1.1 การก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน 

1.1.1 ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ก าหนดเกณฑไ์ว้ 5 ระดับ ดังนี้ 

ระดับ โอกาสที่จะเกิดขึ้น ค าอธิบาย 

5 สูงมาก โอกาสที่สง่ผลงานแล้วได้รับทุนวิจัย ร้อยละ 20 

4 สูง โอกาสที่สง่ผลงานแล้วได้รับทุนวิจัย ร้อยละ 30 

3 ปานกลาง โอกาสที่สง่ผลงานแล้วได้รับทุนวิจัย ร้อยละ 40 

2 น้อย โอกาสที่สง่ผลงานแล้วได้รับทุนวิจัย ร้อยละ 50 

1 น้อยมาก โอกาสที่สง่ผลงานแล้วได้รับทุนวิจัย ร้อยละ 60 

 

1.1.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ก าหนดเกณฑไ์ว้ 5 ระดับ ดังนี้ 

ระดับ โอกาสที่จะเกิดขึ้น ค าอธิบาย 

5 รุนแรงมาก ผลการประเมินคุณภาพด้านการวิจัยอยู่ในระดับต้องปรับปรุง

เร่งดว่น 

4 ค่อนขา้งรุนแรง ผลการประเมินคุณภาพด้านการวิจัยอยู่ในระดับต้องปรับปรุง 

3 รุนแรงปานกลาง ผลการประเมินคุณภาพด้านการวิจัยอยู่ในระดับพอใช้ 

2 รุนแรงน้อย ผลการประเมินคุณภาพด้านการวิจัยอยู่ในระดับดี 

1 รุนแรงน้อยมาก ผลการประเมินคุณภาพด้านการวิจัยอยู่ในระดับดีมาก 
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1.1.3 ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) ก าหนดเกณฑ์ 3 ระดับ ได้แก่ สูง ปานกลาง 

และต่ า 

 

            โอกาสที่จะ

เกิด 

ผลกระทบ 

น้อยมาก 

(1) 

น้อย 

(2) 

ปานกลาง  

(3) 

สูง 

(4) 

สูงมาก 

(5) 

รุนแรงมาก (5) 5 10 15 20 25 

ค่อนขา้งรุนแรง (4) 4 8 12 16 20 

รุนแรงปานกลาง (3) 3 6 9 12 15 

รุนแรงน้อย (2) 2 4 6 8 10 

รุนแรงน้อยมาก (1) 1 2 3 4 5 

 

ระดับของความเสี่ยงสูง คะแนน 16-25 / ระดับของความเสี่ยงปานกลาง คะแนน 8-15 / 

ระดับของความเสี่ยงต่ า คะแนน 1-6 

1.2 การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 

1.2.1 จากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง พบว่า จ านวนนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 

2562 มีโอกาสที่จะได้ไม่เป็นไปตามจ านวนเป้าหมาย ท าให้เกิดความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงมาก ด้วย

คะแนนระดับความเสี่ยงเท่ากับ 5 

1.2.2 จากการประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบทั้งภายในและภายนอก พบว่า ผลการ

ด าเนินงานการประชาสัมพันธ์หลักสูตร  การรณรงค์รับนักศึกษา และแผนงาน/กิจกรรมรณรงค์รับ

นักศึกษาต่างๆ ส่งผลใหแ้นวโน้มของการได้นักศึกษาใหม่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เกิดความรุนแรงของ

ความเสี่ยงอยู่ในระดับรุนแรงมาก คะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบเท่ากับ 5 

1.2.3 ผลการวิเคราะห์ พบว่า ความเสี่ยงด้านจ านวนนักศึกษาลดลงไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

อยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลาง คะแนน 25 (คะแนน 5 x 5) 

 

2. ขั้นตอนที่ 2 การก าหนดประเด็นความเสี่ยง 

จากผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง พบว่า ความเสี่ยงด้าน “การประชาสัมพันธ์ และ

การรณรงค์รับนักศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย” อยู่ในระดับความเสี่ยงสูง คะแนน 25 และมีโอกาสที่

จะเกิดความเสี่ยงยังอยู่ในระดับสูงมาก มหาวิทยาลัยจึงก าหนดให้มีแผนการบริหารความเสี่ยง “การ

ประชาสัมพันธ์ และการรณรงค์รับนักศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย” และมอบหมายให้ส่วนงาน

ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักศึกษา และงานวิเทศและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดท าแผนงานการบริหารความ

เสี่ยง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาและผลกระทบที่รุนแรงต่อไป 
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3. ขั้นตอนที่ 3 การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 

 3.1 การก าหนดเป้าหมาย แผนงาน/กิจกรรม ในการด าเนินงานบริหารงานความเสี่ยงแต่ละ

ประเด็น   

    3.2 ก าหนดแผนงาน/กิจกรรมการด าเนินการจัดกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงของแตล่ะประเด็น 

        โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการด าเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงในแต่ละประเด็น โดยมีแผนการ

ด าเนนิงานในภาพรวมดังนี ้

3.2.1 แผนการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงประเด็นที่ 1 “การผลิตผลงานทางวิชาการ/

วิจัยเพื่อการตพีิมพ์เผยแพร่มนี้อย” แผนการด าเนินงาน 

- มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณสนับสนุนทุนโครงการงานวิจัยเพิ่มขึ้น และสนับสนุนให้

อาจารย์ของบสนับสนุนโครงการวิจัยจากหนว่ยงานภายนอก 

- จัดสรรงบประมาณ และสร้างเครือข่ายเพื่อเป็นแหล่งน าเสนอผลงานของอาจารย์และ

นักศึกษา 

- สร้างเงินรางวัล ค่าตอบแทน ก าหนดเป้าหมายรางวัลเพื่อสร้างแรงจูงใจในการผลิต

ผลงาน 

- สร้าง/พัฒนาระบบการส่งเสริมการสร้างผลงานของบุคลากรอาจารย์เพื่อการกระตุ้น

สร้างผลงาน 

- มีหน่วยงานกลางระดับสถาบันเพื่อส่งเสริม กระตุน้การสรา้งผลงาน 

 

         3.2.2 แผนการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงประเด็นที่ 2 “จ านวนอาจารย์เข้าสู่ต าแหน่ง

ทางวิชาการน้อย” ให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการ วิจัย ต ารา/เอกสารประกอบการสอนเพิ่มมาก

ขึ้น ส่งเสริม/สนับสนุน ให้อาจารย์พัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอน – การผลิตผลงานวิชาการ

เพื่อการเผยแพร่ โดยส่งเสริมให้เข้ารับการอบรมและพัฒนานักวิจัยในหัวข้อต่างๆ ผ่านระบบการ

ด าเนินงานในระดับหลักสูตร และคณะวิชา โดยมีหน่วนงานกลางของมหาวิทยาลัยสนับสนุนและ

อ านวยความสะดวกในการด าเนินงาน 

 

         3.2.3 แผนการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงประเด็นที่ 3 “การประชาสัมพันธ์ และการ

รณรงคร์ับนักศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย” ส่วนงานประชาสัมพันธ์ รับสมัคร งานวิเทศและศิษย์เก่า

สัมพันธ์ จัดท าแผนงานรณรงค์รับนักศึกษาและการประชาสัมพันธ์หลักสูตร-ผลงานนักศึกษา 

นอกจากนีม้หาวิทยาลัยสนัยสนุนให ้หลักสูตร คณะวิชาออกท ากิจกรรมพัฒนานักศึกษาควบคู่กับการ

ประชาสัมพันธ์ตามบริบทของหลักสูตร/คณะ 
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4. ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลการด าเนินงาน 

ใช้การวิเคราะห์จากระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และระดับความรุนแรงของ

ผลกระทบ (Impact) และประเมินความเสี่ยงกับระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) ที่ก าหนดเกณฑ์

ไว้ 3 ระดับ ได้แก่ สูง ปานกลาง และต่ า เพื่อแสดงให้เห็นถึงการด าเนินการอย่างชัดเจนว่า เมื่อ

ด าเนนิการเสร็จแล้วความเสี่ยงจะลดลง 

 

5) การประเมินความเสี่ยง และการจัดล าดับความส าคัญปัจจัยเสี่ยง   

เป็นกระบวนการที่ประกอบด้วยการวิเคราะห์ และจัดล าดับความเสี่ยง โดยพิจารณาการ

ประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความ

เสี่ยง (Impact) โดยอาศัยเกณฑม์าตรฐานที่ได้ก าหนดไว้ ท าให้การตัดสนิใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไป

อย่างเหมาะสม   

 -    โอกาสที่จะเกิด (Liklihood)  หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง 

-     ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิด

เหตุการณค์วามเสี่ยง 

- ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง  สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการ 

ประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแบ่งเป็น 4 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ า 

 

การจัดล าดับความเสี่ยง (Degree of Risk) ก าหนดเกณฑ์ 5 ระดับ ได้แก่ สูงมาก  สูง ปาน

กลาง น้อย  และน้อยมาก  

ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) ของแต่ละด้าน  

1)  ด้านการผลิตผลงานทางวิชาการ/วิจัยเพื่อการตพีิมพ์เผยแพร่มนี้อย 
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2) ด้านจ านวนอาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการน้อย 

 

 
 

 

3) ด้านการประชาสัมพันธ์ และการรณรงคร์ับนักศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
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 จากการประเมินความเสี่ยงทั้ง 3 ประเด็น พบว่ามีความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง  จึงก าหนดให้

เป็นประเด็นความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเนช่ัน ประจ าปีการศึกษา 2561 ประกอบด้วย 

1. ความเสี่ยงด้าน “การผลิตผลงานทางวิชาการ/วิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่มีน้อย” 

ประเด็นการบริหารจัดการ-การด าเนินงานที่จะส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงด้านนี้

ประกอบด้วย 

- ทุนสนับสนุนโครงการงานวิจัยจากหนว่ยงานภายนอกและในมหาวิทยาลัยมีน้อย 

- อาจารย์ผู้ยื่นเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายในและภายนอกมีปริมาณน้อย 

- ภาระหน้าที่ของบุคลากรอาจารย์มีปริมาณมากหลากหลายภารกิจท าให้การผลิตผล

งานด้านวิชาการ/วจิัยมีปริมาณน้อย 

- รางวัลเพื่อสร้างแรงจูงใจในการผลิตผลงานต่ า 

- ระบบการส่งเสริมการสร้างนักวิจัยหน้าใหม่ไม่ชัดเจน และนักวิจัยพี่เลี้ยงไม่เข้มแข็งใน

การกระตุน้สร้างผลงาน 

- ระบบการควบคุมทางการเงินของมหาวิทยาลัยไม่เอื้ออ านวยต่อการด าเนินงาน

โครงการวิจัย 

 

2. ความเสี่ยงทางด้าน “จ านวนอาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวชิาการน้อย” 

ประเด็นการบริหารจัดการ-การด าเนินงานที่จะส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงด้านนี้

ประกอบด้วย 

- การผลติต ารา/เอกสารประกอบการสอนของอาจารย์ไม่เป็นไปตามแผน 

- การสร้างผลงานด้านวิชาการเพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการไม่เป็นไปตามแผน 

- ภาระหนา้ที่ของบุคลากรอาจารย์มีปริมาณมากหลากหลายภารกิจท าให้การผลิตต ารา/

เอกสารประกอบการสอนมนี้อย 

 

3. ความเสี่ยงทางด้าน  

         “การประชาสัมพันธ์ และการรณรงค์รับนักศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย”  

ประเด็นการบริหารจัดการ-การด าเนินงานที่จะส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงด้านนี้

ประกอบด้วย 

- นโยบายการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเก่า-ใหม่ ล่าช้า  

- การออกแนะแนวการศกึษา/การจัดบูทกิจกรรมวันวิชาการของโรงเรียนตา่งๆ มีปริมาณ

น้อย 
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6) จัดท าแผนกิจกรรมบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงท่ีอยู่ระดับสูง  

6.1 ความเสี่ยงด้าน “การผลิตผลงานทางวชิาการ/วจิัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่มีน้อย” 

วัตถุประสงค์  

1. เพื่อเพิ่มผลงานทางวิชาการ/วิจัยของบุคลากรอาจารย์ 

2. เพื่อส่งเสริมการน าเสนอผลงานทางวิชาการ/วิจัยของบุคลากรอาจารย์ 

3. เพื่อส่งเสริม กระตุ้น สนับสนุน และเสริมสร้างแรงจูงใจในการผลิตผลงาน และเผยแพร่

ผลงานทางวิชาการ/วิจัย 

แผนการด าเนินงาน 

1.1 แผนงานระดับสถาบัน 

1. จัดสรรงบประมาณสนับสนุน 

2. จัดหนว่ยงานเพื่อให้การสนับสนุนการด าเนินงาน 

3. ก าหนดแนวทางการด าเนินงานและระบบการส่งเสริมการสร้างผลงานทางวิชาการ/

วิจัย   

 

1.2 แผนงานระดับคณะวชิา/ศูนย์ฯ  

1. กระตุน้ให้บุคลากรอาจารย์ทุกหลักสูตรขอทุนสนับสนุนการท าโครงการวิจัย  

2. กระตุน้การสร้างผลงาน และการน าเสนอผลงานของบุคลากรระดับหลักสูตรให้

เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตร 

 

1.3 แผนโครงการวิจัย 

  - แผนงานโครงการวิจัย 

  - แผนงานการน าเสนอผลงานทางวิชาการ/วิจัย 
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แผนงานโครงการวิจัย 

โครงการ/กิจกรรม ระยะด าเนินการ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

1.การประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 11 แหง่ 

ส.ค.2561-ก.ค.

2562 

ผู้รับบริการขององคก์ร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

อ.อัศนีย์ ณ น่าน 

อ.ศศวิิมล  แรงสงิห ์
103,950.00 

2.การส ารวจ ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลแม่

เมาะ อ าเภอแมเ่มาะ จังหวัดล าปาง ประจ าปงีบประมาณ 2561 

ส.ค.2561-ก.ค.

2562 

ผู้รับบริการขององคก์ร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

อ.ศรีเพชร    สรอ้ยชื่อ  

อ.ปฏิญญา  ธรรมเมือง 

 อ.อาภาพร  ยกโต 

18,000 

3.การส ารวจ ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดโครงการสีสันล้านนา

มหาสงกรานต์ คร้ังท่ี 4 ของเทศบาลต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 

ประจ าปงีบประมาณ 2561 

ส.ค.2561-ก.ค.

2562 

ผู้รับบริการขององคก์ร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

อ.ศรีเพชร    สรอ้ยชื่อ  

อ.ปฏิญญา  ธรรมเมือง 

 อ.อาภาพร  ยกโต 

5,000 

4.การส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินการตามแผนพัฒนาสี่ปีของ

เทศบาลต าบลแมเ่มาะ 

ส.ค.2561-ก.ค.

2562 

ผู้รับบริการขององคก์ร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

อ.ศรีเพชร    สรอ้ยชื่อ  

อ.ปฏิญญา  ธรรมเมือง 

 อ.อาภาพร  ยกโต 

30,000 

5. การท่องเท่ียวเชงิอนุรักษว์ัฒนธรรมในจังหวัดล าปาง    อ.คนึงนิจ  

6.ห่วงโซ่คุณคา่ของผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปเพื่อพัฒนาทักษะด้านการตลาดของ

เกษตรกรในจังหวัดล าปาง รองรับโครงการSmart Farmer 

  อ.นฤิมล  

7. การส ารวจ ความพงึพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลบ้านโปง่ อ าเภองาว จังหวัดล าปาง ประจ าปงีบประมาณ 2561 

  ดร.สุจิรา   หาผล 20,000 

8. โครงการหมูบ้่าน OTOP เพื่อการท่องเท่ียว(OTOP Village) 8 เส้นทาง จังหวัด

ล าปาง 

  อ.ชัญญานุช แซ่ต้ัง 5,000 
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แผนงานการน าเสนอผลงานทางวิชาการ/วิจัย 

โครงการ/กิจกรรม ระยะด าเนินการ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

1.ห่วงโซ่คุณค่าของผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปเพื่อพัฒนาทักษะด้านการตลาดของ

เกษตรกรในจังหวัดล าปาง รองรับโครงการ Smart Farmer 

ส.ค.2561-ก.ค.2562 น าเสนอบทความวิจัย

ระดับชาติ 

ดร.ฑัตษภรณ์ 129,000.00 

2.ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์ส่งเสริมการตลาดท่ีสนับสนุนการตัดสินใจซื้อของ

ผู้บรโิภคในจังหวัดล าปางต่อผลิตภัณฑ์ชุมชนในศูนย์การคา้เซ็นทรัลพลาซา 

ส.ค.2561-ก.ค.2562 น าเสนอบทความวิจัย

ระดับชาติ 

อาจารย์และ นักศึกษา 

MBA 

2,000.00 

3.คุณค่าของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ท่ีมีผลต่อความตั้งใจซื้อของผู้บริโภค กรณีศึกษา 

ผลิตภัณฑแ์ปรรูปข้าวแต๋น จังหวัดล าปาง 

ส.ค.2561-ก.ค.2562 น าเสนอบทความวิจัย

ระดับชาติ 

อาจารย์และ นักศกึษา 

MBA 

2,000.00 

4.กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้ าผลไม้

เพื่อสุขภาพ 

ส.ค.2561-ก.ค.2562 น าเสนอบทความวิจัย

ระดับชาติ 

อาจารย์และ นักศกึษา 

MBA 

2,000.00 

5.องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์และเคร่ืองมือสื่อสารทางการตลาดท่ีมีผลต่อแรงจูงใจใน

การซือ้ผลิตภัณฑบ์รรเทาปวดเมื่อยประเภทสมุนไพรของคนวัยท างานในจังหวัดล าปาง 

ส.ค.2561-ก.ค.2562 น าเสนอบทความวิจัย

ระดับชาติ 

อาจารย์และ นักศกึษา 

MBA 

2,000.00 

6.ส่วนประสมทางการตลาดและพฤตกิรรมนักท่องเท่ียวท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซือ้

ผลิตภัณฑไ์ส้อ่ัวสมุนไพร จังหวดัล าปาง 

ส.ค.2561-ก.ค.2562 น าเสนอบทความวิจัย

ระดับชาติ 

อาจารย์และ นักศกึษา 

MBA 

2,000.00 

7.การหารูปแบบการท่องเท่ียวด้วยเทคนิคเหมอืงขอ้มูลจากสังคมออนไลน ์ กรณศีกึษา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ส.ค.2561-ก.ค.2562 น าเสนอบทความวิจัย

ระดับชาติ 

อ.วเิชพ  ใจบุญ 10,000.00 

8.ระบบจัดการรถขนส่ง กรณีศึกษา บริษัท ซีพี ออลล ์จ ากัด (มหาชน) ส.ค.2561-ก.ค.2562 น าเสนอบทความวิจัย

ระดับชาติ 

อ.วเิชพ  ใจบุญ 5,000.00 

9.ระบบจัดเก็บสินค้า กรณีศึกษา บริษัท ซีพี ออลล ์จ ากัด (มหาชน) ส.ค.2561-ก.ค.2562 น าเสนอบทความวิจัย

ระดับชาติ 

หัวหน้าสาขาวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ 

5,000.00 

10.วัดกับการพัฒนาชุมชน ส.ค.2561-ก.ค.2562 น าเสนอบทความวิจัย

ระดับชาติ 

หัวหน้าสาขาวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ 

5,000.00 
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11.การก ากับดูแลสถาบันการเงนิของธนาคารแหง่ประเทศไทย (ธปท.)” 

 

ส.ค.2561-ก.ค.2562 น าเสนอบทความวิจัย

ระดับชาติ 

หัวหน้าสาขาการบัญช ี 2,000.00 

12.ศักยภาพการแขง่ขันอุตสาหกรรมการสง่ออกไทย 4.0 

 

ส.ค.2561-ก.ค.2562 น าเสนอบทความวิจัย

ระดับชาติ 

อ.ชนิพันธ์ 2,000.00 

13.ปัจจัยท่ีเอื้ออ านวยต่อความรู้ดา้นเทคโนโลยดีิจิทัลของนักเรียนมัธยมศกึษาตอน

ปลาย 

ส.ค.2561-ก.ค.2562 น าเสนอบทความวิจัย

ระดับชาติ 

รองคณบด ี

(บางนา) 

5,000.00 

14.การเตรียมความพร้อมดา้นภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย

ก่อนการเข้าสูแ่รงงานในอนาคต 

ส.ค.2561-ก.ค.2562 น าเสนอบทความวิจัย

ระดับชาติ 

รองคณบด ี

(บางนา) 

5,000.00 

การจัดแสดงผลงานสร้างสรรค์ภาพถ่ายนานาชาต ิประจ าปีการศึกษา 2561 
ส.ค.2561-ก.ค.2562 น าเสนอบทความวิจัย

ระดับชาติ 
อ.สิทธิโชค 2,000.00 

แนวทางการพัฒนาการตลาดการท่องเที่ยวและห่วงโซ่อุปทานการทอ่งเที่ยวเชิงเกษตรวิถีน่าน
แบบบูรณาการ 

ส.ค.2561-ก.ค.2562 น าเสนอบทความวิจัย

ระดับชาติ 

อ.อดิศักดิ ์ 2,000.00 

สื่อเพื่อเสริมพฤฒพลังของผู้สูงอายุจังหวัดล าปาง ส.ค.2561-ก.ค.2562 น าเสนอบทความวิจัย

ระดับชาติ 

อ.อดิศักดิ ์ 2,000.00 

รูปแบบของการโฆษณาแฝงและการรับรู้ของผู้ชมในคลับฟรายเดย์เดอะซีรีย์ 7 ส.ค.2561-ก.ค.2562 น าเสนอบทความวิจัย

ระดับชาติ 

ผศ.บดินทร ์ 2,000.00 
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6.2 ความเสี่ยงทางด้าน “จ านวนอาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการน้อย” 

วัตถุประสงค ์ 

1. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรอาจารย์ผลิตต ารา/เอกสารประกอบการสอนเพิ่มมากขึ้น 

2. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรอาจารย์ผลิตผลงานวิชาการ/วิจัยเพิ่มมากขึ้น 

3. เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

แผนการด าเนินงาน 

1.1 แผนการสง่เสริมการผลิตเอกสารประกอบการสอนของคณาจารย์ให้มีปริมาณเพิ่ม

มากขึ้น 

1.2 แผนการสนับสนุนการสร้างผลงานวิชาการ/วิจัยของบุคลากรอาจารย์ โดย

ก าหนดให้เป็นภาระหนา้ที่ตามพันธะกิจประจ าปีการศึกษา และก าหนดให้บุคลากร

อาจารย์รายงานผลงานตามสายบังคับบัญชา 

1.3 แผนส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอาจารย์ด้านวิชาการ การเรียนการ

สอน การวิจัย และการสรา้งบทความทางวิชาการเพื่อการเผยแพร่ 

1.4 แผนงบประมาณสนับสนุนการสร้างผลงานวิชาการของบุคลากรอาจารย์ตามคณะ

วิชา/ศูนย์ 
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6.3  ความเสี่ยงทางด้าน “การประชาสัมพันธ์ และการรณรงค์รับนักศึกษาไม่เป็นไปตาม

เป้าหมาย” 

วัตถุประสงค ์ 

1. เพื่อเร่งรณรงคร์ับนักศกึษาให้เพิ่มมากขึ้น 

2. เพื่อการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการออกแนะแนวการศึกษาต่อใน

ระดับอุดมศกึษาในโรงเรยีนต่างๆ 

แผนการด าเนินงาน 

1.1 แผนการออกประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการออกแนะแนวการศึกษาต่อใน

ระดับอุดมศกึษาในโรงเรยีนต่างๆ 

1.2 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาควบคู่การประชาสัมพันธ์หลักสูตร  

 

มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการประชาสัมพันธ์และการรณรงค์รับนักศึกษาแบบบูรณาการ คือ

การด าเนินงานกิจกรรมทุกประเภทให้สอดรับกับการรณรงค์รับนักศึกษาใหม่ด้วย ซึ่งท าให้เกิดการ

ท างานร่วมกันของคณะวิชาและส่วนงานประชาสัมพันธ์ รับสมัคร งานวิเทศและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ขึ้น 

ตามแผนงานต่อไปนี้ 
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แผนการประชาสัมพันธ์ ประจ าปีการศึกษา 2561 

ประเภทความเสี่ยง/

วัตถุประสงค์ 

 

ปัจจัยเสี่ยง 

 

แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง 

 

ผูร้ับผิดชอบ 

ระยะเวลาการ

ด าเนนิการ 

 การประชาสัมพันธ์เพื่อ

เผยแพร่หลักสูตรระดับ

ปริญญาตรีแก่โรงเรยีน

เป้าหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.การประชาสัมพันธ์ไม่เป็นไป

ตามแผนงานที่ก าหนด 

1.ประชาสัมพันธ์ในโรงเรียน จังหวัดล าปาง 

2.ประชาสัมพันธ์ในโรงเรียน ตา่งจังหวัด 

3.เข้าร่วมกิจกรรมกับสถาบันการศึกษาองค์กร

ภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดล าปาง   

4.จัดกิจกรรมเตรยีมความพร้อมสู่อาชีพในฝัน 

 5. ปรับรูปแบบกิจกรรมโดยให้คณะวชิา 

ร่วมมือในการจัดท า และให้ถือเป็นผลงานของ

แตล่ะคณะวิชาที่เข้าร่วม ในรายงานด้วย 

- ส่ ว น ง า น

ปร ะช าสั มพั น ธ์  รั บ

สมัคร งานวิเทศและ

ศษิย์เก่าสัมพันธ์ 

- คณะวิ ชา  ร่ วมกั บ

หลักสูตร 

ส.ค.61.- มี.ค 62 

 

พ.ย.61-ม.ค 62 

ส.ค.61- มี.ค 62 

 

 

ต.ค. 61-ก.ย  62 
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7. กระบวนการด าเนินงานบริหารความเสี่ยง 

มหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย มีขัน้ตอนการด าเนนิงาน

ตามระบบและกลไกการท างานดังนี้ 

1. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวิเคราะหแ์ละก าหนดประเด็นความเสี่ยงประจ าปีการศกึษา 

2. พิจารณามอบหมายหน้าที่ในการด าเนินงานความเสี่ยงแต่ละประเด็น ร่างแผนงาน/

กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง 

3. จัดท าแผนบริหารประเด็นความเสี่ยงในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

4. การสื่อสารและท าความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงให้กับบุคลากรระดับคณะวิชา 

และหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถน าไปปฏบิัติงานได้จรงิ 

5. ติดตามการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ลดประเด็นความเสี่ยงในการประ ชุม

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอย่างตอ่เนื่อง 

6. ผู้รับผิดชอบการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาในแต่ละองค์ประกอบ วิเคราะห์

ผลการด าเนนิงานตามเกณฑป์ระกันคุณภาพการศกึษาที่มปีระเด็นความเสี่ยงเกี่ยวข้อง เช่น

ผลงานวิชาการ  เงนิสนับสนุนโครงการวจิัย การจัดท าเอกสาร/ต าราประกอบการสอน  

7. จัดท ารายงานผลการด า เนินงานประจ าปีการศึกษา และรายงานต่อที่ ประชุม

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเนช่ัน และสภามหาวิทยาลัย ตามล าดับ 

 

 


