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คานา
การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สาคัญ ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
โดยจะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การกาหนดกลยุทธ์ การ
ติด ตามควบคุ ม และวั ด ผลการปฏิบั ติง าน ตลอดจนการใช้ ท รัพ ยากรต่ า งๆ อย่ า งเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพมากขึน้ ลดการสูญเสียและโอกาสที่ทาให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานและองค์กร
มหาวิทยาลัยเนชั่น จึงได้จัดทาแผนการบริหารความเสี่ยงปีการศึกษา 2561 ขึ้นอย่างต่อเนื่อง
จากผลการดาเนินงานในปีที่ผา่ นมา เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงดาเนินการอย่างเป็นระบบ โดย
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย กาหนดนโยบายหรือแนวทางในการ
บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย วิเคราะห์ความเสี่ยงและระบุปัจจัยเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงและ
การจั ด ล าดั บ ความส าคั ญ ปั จจั ย เสี่ย ง จั ดท าแผนกิจ กรรมบริ หารความเสี่ย งของปัจ จัย เสี่ ย งที่อ ยู่
ระดับสูง สื่อสารและทาความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงให้กับบุคลากร เพื่อให้สามารถนาไป
ปฏิบัติได้ รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประเมินผลความสาเร็จ
การดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการประเมินและนาข้อเสนอแนะไปปรับปรุง
แผนบริ ห ารความเสี่ ย งต่ อ ไป โดยค านึ ง ถึ ง ความคุ้ ม ค่ า ในการจั ด การความเสี่ ย งอย่ า งเหมาะสม
สอดคล้องตามแนวนโยบายการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยปีการศึกษา 2560
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ส่วนที่ 1
บทนา
1.1 ประวัติความเป็นมา
มหาวิ ท ยาลั ย เนชั่ น เดิ ม มี ชื่ อ เรี ย กว่ า “วิ ท ยาลั ย โยนก” ได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากรั ฐ มนตรี ว่ า การ
ทบวงมหาวิทยาลัยโดยคาแนะนาของคณะกรรมการสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ให้เปิดการเรียนการ
สอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531โดยมูลนิธิโยนก และเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2549 วิทยาลัยโยนกได้รับอนุญาต
จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยคาแนะนาของคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้เปลี่ยน
ประเภทสถาบันอุด มศึกษาเอกชนเป็นมหาวิทยาลัย ชื่อ “มหาวิทยาลัยโยนก” ต่อมาเมื่อวันที่ 30
พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคาแนะนาของคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อเป็น “มหาวิทยาลัยเนชั่น ”มหาวิทยาลัยเปิดการเรียนการสอนใน
ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท โดยเปิดสอนมาจนถึงปัจจุบันรวม 28 ปี (พ.ศ. 2533 – 2560)
มีผู้สาเร็จการศึกษาจานวนประมาณ 8,200 คน แบ่งเป็นระดับปริญ ญาตรี 6,600 คนและระดับ
ปริญญาโท 1,600 คน
มหาวิท ยาลั ย เนชั่น เป็นสถาบันอุดมศึก ษาเอกชนตั้งอยู่ในจังหวัดลาปางมุ่งผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพให้แก่สังคมด้วยกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาเป็นนักคิด ใฝ่เรียนรู้ ทั้งในด้าน
วิชาการ การประยุกต์ใช้ และมีคุณธรรม จิตสานึกต่อสาธารณะ โดยมีกิจกรรมเพื่อฝึกฝนให้นักศึกษา
มีประสบการณ์จริงสามารถนาความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่การงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มหาวิทยาลัยมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม มีบรรยากาศธรรมชาติสนับสนุนการเรียนการสอนที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้และการใช้ชีวิตในลักษณะ “อุทยานการศึกษา” มีการจัดการเรียนการสอนที่นักศึกษามี
ความใกล้ ชิ ด กั บ คณาจารย์ อี ก ทั้ ง ยั ง มี สิ่ ง อ านวยความสะดวกด้ า นต่ า ง ๆ เช่ น ห้ อ งสมุ ด หอพั ก
นักศึกษาชาย หอพักนักศึกษาหญิง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการสื่อสาร
(ฝึกปฏิบัติการถ่ายทอดโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง) มหาวิทยาลัย ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 444 หมู่ 2 ถนน
วชิราวุธดาเนิน ตาบลพระบาท อาเภอเมือง จังหวัดลาปางและเปิดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ที่ศูนย์
เนชั่นบางนา ตั้งอยู่เลขที่ 1854 ถนนบางนาตราด กม. 4.5 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
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1.2 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์
ปรัชญา
“ปัญญาเพิ่มพูนคุณภาพชีวิต” (Wisdom Enriches Life)
มหาวิทยาลัยเชื่อมั่นว่าคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอยู่กับ “ปัญญา ความรู้ และความเอื้ออาทร ที่มีต่อ
กันระหว่างมวลมนุษยชาติ”
วิสัยทัศน์ (Vision)
“มหาวิ ท ยาลั ย เนชั่ น มุ่ ง สร้ า งเสริ ม การเรี ย นรู้ ด้ ว ยมื อ อาชี พ และสนั บ สนุ น การใฝ่ เ รี ย นรู้
ต่อเนื่อง”
พันธกิจ (Mission)
1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ดา้ นวิชาการและทักษะวิชาชีพ
2. ผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ รวมทั้งถ่ายโอนความรู้ และให้บริการเชิงวิชาการ
วิชาชีพแก่สังคม
3. สนับสนุนการถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมและภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
4. บริหารจัดการองค์กรให้เข้มแข็ง และเติบโตอย่างมีคุณภาพ
วัตถุประสงค์ (Objectives)
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีค วามรอบรู้ด้านวิชาการ ความชานาญในวิชาชีพ ใฝ่เรีย นรู้และมี
คุณธรรม
2. เพื่อสนับสนุนการผลิตงานวิชาการ งานวิ จัยที่มีคุณภาพและสามารถถ่ายโอนความรู้ให้
สังคม
3. เพื่อสนับสนุนการถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สืบเนื่อง
4. บริหารจัดการองค์กรให้มีความเข้มแข็ง ในด้านบุคลากรและด้านปฏิบัติการ เพื่อรองรับการ
เติบโตอย่างมีคุณภาพ
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ส่วนที่ 2
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
แนวทางการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน
และจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการดาเนินงานตามพันธกิจและ
การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย เพื่อให้สามารถบริหารจัดการความเสี่ยง โดยกาหนดแนวทางการ
ควบคุมป้องกัน หรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
แนวทางการดาเนินการบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยเนชั่น มีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง โดยยึดแนวทางมาตรฐานการประกัน
คุณภาพการศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของสถาบัน เพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ
กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของสถาบัน เกณฑ์มาตรฐาน 3 ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่
เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุม
ได้ที่ส่งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของสถาบันและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม ซึ่งมีแนว
ทางการดาเนินการบริหารความเสี่ยงดังนี้
1. แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย
2. กาหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
3. วิเคราะห์ความเสี่ยงและระบุปัจจัยเสี่ยง
4. ประเมินความเสี่ยงและการจัดลาดับความสาคัญปัจจัยเสี่ยง
5. จัดทาแผนกิจกรรมบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ระดับสูง
6. สื่อสารและทาความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงให้กับบุคลากร เพื่อให้สามารถ
นาไปปฏิบัติได้
7. รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
8. ประเมินผลความสาเร็จการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
9. รายงานผลการประเมินและนาข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงต่อไป
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1) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย
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2) การกาหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
เพื่ อให้ม หาวิท ยาลั ย มีร ะบบในการบริห ารความเสี่ ย งโดยการควบคุม ภายในปัจ จัย และ
ควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดาเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาส ให้ระดับความ
เสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคานึงถึงการบรรลุ
เป้าหมายของมหาวิทยาลัย ตามยุทธศาสตร์ที่สาคัญ จึงกาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้
1. ให้มกี ารบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยมีการจัดการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
2. ให้ มี ก ารติ ด ตาม ประเมิ น ผล การทบทวน และปรั บ ปรุ ง การบริ ห ารความเสี่ ย งอย่ า ง
สม่าเสมอและต่อเนื่อง
3. ให้การบริหารความเสี่ยง เป็นส่วนหนึ่งของการดาเนินงานตามปกติ
3) ผลการดาเนินงานบริหารความเสี่ยงในปีท่ผี ่านมา (ปีการศึกษา 2560)
ในปีการศึกษา 2560 มีการกาหนดประเด็นความเสี่ยงไว้ 3 ประเด็นดังนี้
1. ความเสี่ยงด้าน “ความมั่นคงทางการเงิน”
2. ความเสี่ยงทางด้าน “อาจารย์ประจามีตาแหน่งทางวิชาการน้อย”
3. ความเสี่ยงทางด้าน “จานวนนักศึกษาลดลงไม่เป็นไปตามเป้าหมาย”
จากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ที่ผ่านมาคณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2560 ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ประเด็นความเสี่ยงเป็น
ประเด็นที่ยังไม่เกิด และคาดการณ์ว่าเมื่อ เกิดขึ้นแล้วจะส่งผลกระทบต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
หรือกระทบต่อภาพลัก ษณ์ของมหาวิท ยาลัย และการบริหารความเสี่ย ง ควรแสดงให้เ ห็นถึงการ
ดาเนินการอย่างชัดเจนว่าเมื่อดาเนินการเสร็จแล้วความเสี่ยงลดลง
มหาวิท ยาลัย เนชั่น ได้ป รับ แผนการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2560 โดยได้มีการพิจารณากาหนดประเด็นความเสี่ยง
ทั้ง 3 ประเด็ น ยั งคงเป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของมหาวิท ยาลัย และเนื่องจากเป็ น
ประเด็นความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงไม่ลดลงจากปีการศึกษาที่ผ่านมา และจะก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อการบริหารงานต่อเนื่องในปีก ารศึก ษาต่อไป คณะกรรมการบริหารความเสี่ย งจึงมีมติ ก าหนด
ประเด็ น ความเสี่ ย งมหาวิ ท ยาลั ย เนชั่ น ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2561 ในการประชุ ม เมื่ อ วั น ที่ 29
พฤศจิกายน 2561 ดังนี้
1. ความเสี่ยงด้าน “การผลิตผลงานทางวิชาการ/วิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่มีนอ้ ย”
2. ความเสี่ยงทางด้าน “จานวนอาจารย์เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการน้อย”
3. ความเสี่ยงทางด้าน “การประชาสัมพันธ์ และการรณรงค์รับนักศึกษาไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย”
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4) วิเคราะห์ความเสี่ยงและระบุปัจจัยเสี่ยง
การดาเนินการจัดการบริหารความเสี่ยง ของมหาวิท ยาลัยเนชั่น ประจาปีการศึกษา 2561 นี้
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ได้ดาเนินงานตามผลการวิเคราะห์จากรายงาน
แผนการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย ประจาปีการศึกษา 2560
จากการเปลี่ ย นแปลงผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตและผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของมหาวิ ท ยาลั ย ท าให้ ก าร
ดาเนินงานของมหาวิทยาลัยมึความแตกต่างจากปีการศึกษาที่ผ่านมา งานนโยบาย แผนงานฯ และ
กรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยได้มีการประชุมเพื่อพิจารณากาหนดประเด็นความเสี่ยง
โดยการวิเคราะห์ในแต่ละประเด็นความเสี่ยงที่ได้มีการเสนอจากคณะวิชาและหน่วยงาน เพื่อกาหนด
เป็นประเด็นความเสี่ยงในระดับคณะวิชา สานัก และระดับสถาบัน ทั้งนี้ยังได้ตระหนักถึงประเด็นต่างๆ
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2560 และได้
มีการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงต่างๆ และกาหนดเป็นประเด็นความเสี่ยงเพื่อบริหารจัดการประจาปี
การศึกษา 2561 ดังนี้
1. ความเสี่ยงด้าน “การผลิตผลงานทางวิชาการ/วิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่มีน้อย”
ประเด็ น การบริ ห ารจั ด การ-การด าเนิ น งานที่ จ ะส่ ง ผลกระทบต่ อ ความเสี่ ย งด้ า นนี้
ประกอบด้วย
- ทุนสนับสนุนโครงการงานวิจัยจากหน่วยงานภายนอกและในมหาวิทยาลัยมีน้อย
- อาจารย์ผู้ยื่นเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายในและภายนอกมีปริมาณน้อย
- ภาระหน้าที่ของบุคลากรอาจารย์มีปริมาณมากหลากหลายภารกิจทาให้การผลิตผล
งานด้านวิชาการ/วิจัยมีปริมาณน้อย
- รางวัลเพื่อสร้างแรงจูงใจในการผลิตผลงานต่า
- ระบบการส่งเสริมการสร้างนักวิจัยหน้าใหม่ไม่ชัดเจน และนักวิจัยพี่เลี้ยงไม่เข้มแข็งใน
การกระตุน้ สร้างผลงาน
- ระบบการควบคุ ม ทางการเงิ น ของมหาวิ ท ยาลั ย ไม่ เ อื้ อ อ านวยต่ อ การด าเนิ น งาน
โครงการวิจัย
2. ความเสี่ยงทางด้าน “จานวนอาจารย์เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการน้อย”
ประเด็ น การบริ ห ารจั ด การ-การด าเนิ น งานที่ จ ะส่ ง ผลกระทบต่ อ ความเสี่ ย งด้ า นนี้
ประกอบด้วย
- การผลิตตารา/เอกสารประกอบการสอนของอาจารย์ไม่เป็นไปตามแผน
- การสร้างผลงานด้านวิชาการเพื่อขอตาแหน่งทางวิชาการไม่เป็นไปตามแผน
- ภาระหน้าที่ของบุคลากรอาจารย์มีปริมาณมากหลากหลายภารกิจทาให้การผลิตตารา/
เอกสารประกอบการสอนมีน้อย
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3. ความเสี่ยงทางด้าน
“การประชาสัมพันธ์ และการรณรงค์รับนักศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย”
ประเด็ น การบริ ห ารจั ด การ-การด าเนิ น งานที่ จ ะส่ ง ผลกระทบต่ อ ความเสี่ ย งด้ า นนี้
ประกอบด้วย
- นโยบายการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเก่า-ใหม่ ล่าช้า
- การออกแนะแนวการศึกษา/การจัดบูทกิจกรรมวันวิชาการของโรงเรียนต่างๆ มีปริมาณ
น้อย

ผลการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงเพื่อกาหนดเป็นประเด็นความเสีย่ งระดับสถาบัน
ประเด็นที่ 1 ความเสี่ยงด้าน “การผลิตผลงานทางวิชาการ/วิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่มีน้อย”
1. ขั้นตอนที่ 1 การประเมินความเสี่ยง
1.1 การกาหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
1.1.1 ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กาหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ดังนี้
ระดับ
โอกาสที่จะเกิดขึ้น
คาอธิบาย
5
สูงมาก
โอกาสที่สง่ ผลงานแล้วได้รับ ร้อยละ 20
4
สูง
โอกาสที่สง่ ผลงานแล้วได้รับร้อยละ 30
3
ปานกลาง
โอกาสที่สง่ ผลงานแล้วได้รับร้อยละ 40
2
น้อย
โอกาสที่สง่ ผลงานแล้วได้รับร้อยละ 50
1
น้อยมาก
โอกาสที่สง่ ผลงานแล้วได้รับร้อยละ 60

ระดับ
5
4
3
2
1

1.1.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) กาหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ดังนี้
โอกาสที่จะเกิดขึ้น
คาอธิบาย
รุนแรงมาก
ผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ค่อนข้างรุนแรง
ผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับต้องปรับปรุง
รุนแรงปานกลาง
ผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้
รุนแรงน้อย
ผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดี
รุนแรงน้อยมาก
ผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก
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1.1.3 ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) กาหนดเกณฑ์ 3 ระดับ ได้แก่ สูง ปาน
กลาง และต่า
โอกาสที่จะ
น้อยมาก
น้อย
ปานกลาง
สูง
สูงมาก
เกิด
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
ผลกระทบ
รุนแรงมาก (5)
5
10
15
20
25
ค่อนข้างรุนแรง (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 /
ระดับของความเสี่ยงต่า คะแนน 1-6
1.2 การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
1.2.1 จากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง พบว่า ความเสี่ยงด้าน “การผลิตผล
งานทางวิชาการ/วิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่มีน้อย” โอกาสที่ส่งผลงานแล้วได้รับ ร้อยละ 20
ทาให้โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงมาก คะแนนระดับความเสี่ยงเท่ากับ 5
1.2.2 จากการประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบ พบว่า ผลการดาเนินงานด้าน
การส่งเสริมบุคลากรอาจารย์ ของมหาวิทยาลัยในการผลิตผลงานวิชาการ / งานวิจัย ยังไม่
ประสบความสาเร็จเนื่องมีสาเหตุในปัจจัยการดาเนินงานต่างๆ ที่ส่งผลต่อการผลิตผลงาน
วิชาการ วิจัย ของบุคลากรอาจารย์มปี ริมาณน้อย ทาให้ความรุนแรงของความเสี่ยงด้าน “การ
ผลิตผลงานทางวิชาการ/วิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่มีน้อย” อยู่ในระดับรุนแรงมาก คะแนน
ระดับความรุนแรงของผลกระทบเท่ากับ 5
1.2.3 ผลการวิเคราะห์ พบว่า ความเสี่ยงด้าน “การผลิตผลงานทางวิชาการ/วิจัยเพื่อ
การตีพิมพ์เผยแพร่มนี ้อย” อยู่ในระดับความเสี่ยงสูง คะแนน 25 (คะแนน 5 x 5)
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2. ขั้นตอนที่ 2 การกาหนดประเด็นความเสี่ยง
จากผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง พบว่า ความเสี่ยงด้าน “ความมั่นคงทางการเงิน”
อยู่ในระดับความเสี่ยงสูง คะแนน 25 โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงยังอยู่ในระดับสูงมาก มหาวิทยาลัย
จึงกาหนดให้ “การผลิตผลงานทางวิชาการ/วิจัย เพื่อการตีพิมพ์เ ผยแพร่มีน้อย” เป็นความ
เสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย และกาหนดให้คณะวิชาและสานักวิชาการ จัดทาแผนงานการบริหารความ
เสี่ยง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาและผลกระทบที่รุนแรงต่อไป
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงประเด็นที่ 2 “จานวนอาจารย์เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการน้อย”
1. ขัน้ ตอนที่ 1 การประเมินความเสี่ยง
1.1 การกาหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
1.1.1 ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กาหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ดังนี้
ระดับ
โอกาสที่จะเกิดขึ้น
คาอธิบาย
5
สูงมาก
โอกาสที่สง่ ผลงานแล้วได้รับร้อยละ 20
4
สูง
โอกาสที่สง่ ผลงานแล้วได้รับร้อยละ 30
3
ปานกลาง
โอกาสที่สง่ ผลงานแล้วได้รับร้อยละ 40
2
น้อย
โอกาสที่สง่ ผลงานแล้วได้รับร้อยละ 50
1
น้อยมาก
โอกาสที่สง่ ผลงานแล้วได้รับร้อยละ 60
1.1.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) กาหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ดังนี้
ระดับ
โอกาสที่จะเกิดขึ้น
คาอธิบาย
5
รุนแรงมาก
ผลการประเมินคุณภาพด้านตาแหน่งทางวิชาการอยู่ในระดับต้อง
ปรับปรุงเร่งด่วน
4
ค่อนข้างรุนแรง
ผลการประเมินคุณภาพด้านตาแหน่งทางวิชาการอยู่ในระดับต้อง
ปรับปรุง
3
รุนแรงปานกลาง
ผลการประเมินคุณภาพด้านตาแหน่งทางวิชาการอยู่ในระดับ
พอใช้
2
รุนแรงน้อย
ผลการประเมินคุณภาพด้านตาแหน่งทางวิชาการอยู่ในระดับดี
1
รุนแรงน้อยมาก
ผลการประเมินคุณภาพด้านตาแหน่งทางวิชาการอยู่ในระดับดี
มาก
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1.1.3 ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) กาหนดเกณฑ์ 3 ระดับ ได้แก่ สูง ปานกลาง และ
ต่า
โอกาสที่จะ
เกิด
ผลกระทบ
รุนแรงมาก (5)
ค่อนข้างรุนแรง (4)
รุนแรงปานกลาง (3)
รุนแรงน้อย (2)
รุนแรงน้อยมาก (1)

น้อยมาก
(1)

น้อย
(2)

ปานกลาง
(3)

สูง
(4)

สูงมาก
(5)

5
4
3
2
1

10
8
6
4
2

15
12
9
6
3

20
16
12
8
4

25
20
15
10
5

ระดับของความเสี่ยงสูง คะแนน 16-25 / ระดับของความเสี่ยงปานกลาง คะแนน 8-15 /
ระดับของความเสี่ยงต่า คะแนน 1-6
1.2 การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
1.2.1 จากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ย ง พบว่าอาจารย์ป ระจาที่ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการ ไม่เกินร้อยละ 20 และจานวนอาจารย์ที่มีผลงานวิจัยและวิชาการ เพื่อ
ยื่นเสนอขอตาแหน่งทางวิชาการของปีการศึกษา 2651 มีน้อย ทาให้โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
ต่อการมีจานวนอาจารย์ที่มีตาแหน่ งทางวิชาการเพิ่มมากขึ้นตามเกณฑ์ประเมินด้านประกัน
คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับสูงมาก ด้วยคะแนนระดับความเสี่ยงเท่ากับ 5
1.2.2 จากการประเมิ น ระดั บ ความรุ น แรงของผลกระทบ พบว่ า ผลการประเมิ น
คุณภาพการศึกษาองค์ประกอบด้านอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ อยู่ในระดับ
ปรับปรุงเร่งด่วน คะแนน 0.77 ความรุนแรงอยู่ในระดับรุนแรงมาก คะแนนระดับความรุนแรง
ของผลกระทบเท่ากับ 5
1.2.3 ผลการวิเคราะห์ พบว่า ความเสี่ยงด้านจานวนอาจารย์ประจาเข้าดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการอยู่ในระดับความเสี่ยงสูงมาก คะแนน 25 (คะแนน 5 x 5)
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2. ขั้นตอนที่ 2 การกาหนดประเด็นความเสี่ยง
จากผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง พบว่า ความเสี่ยงด้านอาจารย์ประจาที่ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการอยู่ในระดับความเสี่ยงสูงมาก คะแนน 25 มหาวิทยาลัยจึงกาหนดให้ “จานวน
อาจารย์เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการมีน้อย” (ความเสี่ยงด้านการผลิตเอกสารประกอบการสอนของ
คณาจารย์ไม่เป็นไปตามแผน) เป็นความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย และกาหนดให้คณะวิชาและสานัก
วิชาการจัดทาแผนงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาและผลกระทบที่รุนแรงต่อไป
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงประเด็นที่ 3 “การประชาสัมพันธ์ และการรณรงค์รับนักศึกษาไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย”
จากรายงานยอดสรุปจานวนนักศึกษาใหม่ของปีการศึกษา 2561 พบว่าจานวนนักศึกษาใหม่
ลดลง และจานวนนักศึกษาทุนน่านไม่เต็มจานวน ทาให้ส่งผลกระทบต่อรายได้ของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะ
มีผลกระทบต่อความมั่นคงของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงคาดการณ์ว่า มี แนวโน้มที่จะเกิดความ
เสี่ยงต่อยอดนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2562 จึงมีกระกวนการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
กระบวนการบริหารความเสี่ยง
1. ขัน้ ตอนที่ 1 การประเมินความเสี่ยง
1.1 การกาหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
1.1.1 ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กาหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ดังนี้
ระดับ
โอกาสที่จะเกิดขึ้น
คาอธิบาย
5
สูงมาก
โอกาสที่สง่ ผลงานแล้วได้รับทุนวิจัย ร้อยละ 20
4
สูง
โอกาสที่สง่ ผลงานแล้วได้รับทุนวิจัย ร้อยละ 30
3
ปานกลาง
โอกาสที่สง่ ผลงานแล้วได้รับทุนวิจัย ร้อยละ 40
2
น้อย
โอกาสที่สง่ ผลงานแล้วได้รับทุนวิจัย ร้อยละ 50
1
น้อยมาก
โอกาสที่สง่ ผลงานแล้วได้รับทุนวิจัย ร้อยละ 60
1.1.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) กาหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ดังนี้
ระดับ
โอกาสที่จะเกิดขึ้น
คาอธิบาย
5
รุนแรงมาก
ผลการประเมินคุณภาพด้านการวิจัยอยู่ในระดับต้องปรับปรุง
เร่งด่วน
4
ค่อนข้างรุนแรง
ผลการประเมินคุณภาพด้านการวิจัยอยู่ในระดับต้องปรับปรุง
3
รุนแรงปานกลาง
ผลการประเมินคุณภาพด้านการวิจัยอยู่ในระดับพอใช้
2
รุนแรงน้อย
ผลการประเมินคุณภาพด้านการวิจัยอยู่ในระดับดี
1
รุนแรงน้อยมาก
ผลการประเมินคุณภาพด้านการวิจัยอยู่ในระดับดีมาก
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1.1.3 ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) กาหนดเกณฑ์ 3 ระดับ ได้แก่ สูง ปานกลาง
และต่า
โอกาสที่จะ
เกิด
ผลกระทบ
รุนแรงมาก (5)
ค่อนข้างรุนแรง (4)
รุนแรงปานกลาง (3)
รุนแรงน้อย (2)
รุนแรงน้อยมาก (1)

น้อยมาก
(1)

น้อย
(2)

ปานกลาง
(3)

สูง
(4)

สูงมาก
(5)

5
4
3
2
1

10
8
6
4
2

15
12
9
6
3

20
16
12
8
4

25
20
15
10
5

ระดับของความเสี่ยงสูง คะแนน 16-25 / ระดับของความเสี่ยงปานกลาง คะแนน 8-15 /
ระดับของความเสี่ยงต่า คะแนน 1-6
1.2 การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
1.2.1 จากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง พบว่า จานวนนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา
2562 มีโอกาสที่จะได้ไม่เป็นไปตามจานวนเป้าหมาย ทาให้ เกิดความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงมาก ด้วย
คะแนนระดับความเสี่ยงเท่ากับ 5
1.2.2 จากการประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบทั้งภายในและภายนอก พบว่า ผลการ
ดาเนินงานการประชาสัมพันธ์หลักสูตร การรณรงค์รับนักศึกษา และแผนงาน/กิจกรรมรณรงค์รับ
นักศึกษาต่างๆ ส่งผลให้แนวโน้มของการได้นักศึกษาใหม่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เกิดความรุนแรงของ
ความเสี่ยงอยู่ในระดับรุนแรงมาก คะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบเท่ากับ 5
1.2.3 ผลการวิเคราะห์ พบว่า ความเสี่ยงด้านจานวนนักศึกษาลดลงไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
อยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลาง คะแนน 25 (คะแนน 5 x 5)
2. ขั้นตอนที่ 2 การกาหนดประเด็นความเสี่ยง
จากผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง พบว่า ความเสี่ยงด้าน “การประชาสัมพันธ์ และ
การรณรงค์รับนักศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย” อยู่ในระดับความเสี่ยงสูง คะแนน 25 และมีโอกาสที่
จะเกิดความเสี่ยงยังอยู่ในระดับสูงมาก มหาวิทยาลัยจึงกาหนดให้ มีแผนการบริหารความเสี่ยง “การ
ประชาสั มพั นธ์ และการรณรงค์รับ นัก ศึก ษาไม่เ ป็นไปตามเป้าหมาย” และมอบหมายให้ ส่วนงาน
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักศึกษา และงานวิเทศและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดทาแผนงานการบริหารความ
เสี่ยง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาและผลกระทบที่รุนแรงต่อไป
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3. ขั้นตอนที่ 3 การจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง
3.1 การกาหนดเป้าหมาย แผนงาน/กิจกรรม ในการดาเนินงานบริหารงานความเสี่ยงแต่ละ
ประเด็น
3.2 กาหนดแผนงาน/กิจกรรมการดาเนินการจัดกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงของแต่ละประเด็น
โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการดาเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงในแต่ละประเด็น โดยมีแผนการ
ดาเนินงานในภาพรวมดังนี้
3.2.1 แผนการดาเนินงานบริหารความเสี่ยงประเด็นที่ 1 “การผลิตผลงานทางวิชาการ/
วิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่มนี ้อย” แผนการดาเนินงาน
- มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณสนับสนุนทุนโครงการงานวิจัยเพิ่มขึ้น และสนับสนุนให้
อาจารย์ของบสนับสนุนโครงการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก
- จัดสรรงบประมาณ และสร้างเครือข่ายเพื่อเป็นแหล่งนาเสนอผลงานของอาจารย์และ
นักศึกษา
- สร้างเงินรางวัล ค่าตอบแทน กาหนดเป้าหมายรางวัลเพื่อสร้างแรงจูงใจในการผลิต
ผลงาน
- สร้าง/พัฒนาระบบการส่งเสริมการสร้างผลงานของบุคลากรอาจารย์เพื่อการกระตุ้น
สร้างผลงาน
- มีหน่วยงานกลางระดับสถาบันเพื่อส่งเสริม กระตุน้ การสร้างผลงาน
3.2.2 แผนการดาเนินงานบริหารความเสี่ยงประเด็นที่ 2 “จานวนอาจารย์เข้าสู่ตาแหน่ง
ทางวิชาการน้อย” ให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการ วิจัย ตารา/เอกสารประกอบการสอนเพิ่มมาก
ขึ้น ส่งเสริม/สนับสนุน ให้อาจารย์ พัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอน – การผลิตผลงานวิชาการ
เพื่อการเผยแพร่ โดยส่งเสริมให้ เข้ารับการอบรมและพัฒนานักวิจัย ในหัวข้อต่างๆ ผ่านระบบการ
ดาเนินงานในระดั บหลั ก สูตร และคณะวิชา โดยมีหน่วนงานกลางของมหาวิท ยาลัยสนับ สนุนและ
อานวยความสะดวกในการดาเนินงาน
3.2.3 แผนการดาเนินงานบริหารความเสี่ยงประเด็นที่ 3 “การประชาสัมพันธ์ และการ
รณรงค์รับนักศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย” ส่วนงานประชาสัมพันธ์ รับสมัคร งานวิเทศและศิษย์เก่า
สั ม พั น ธ์ จั ด ท าแผนงานรณรงค์ รั บ นั ก ศึ ก ษาและการประชาสั ม พั น ธ์ ห ลั ก สู ต ร-ผลงานนั ก ศึ ก ษา
นอกจากนีม้ หาวิทยาลัยสนัยสนุนให้ หลักสูตร คณะวิชาออกทากิจกรรมพัฒนานักศึกษาควบคู่กับการ
ประชาสัมพันธ์ตามบริบทของหลักสูตร/คณะ
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4. ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลการดาเนินงาน
ใช้การวิเคราะห์จากระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบ (Impact) และประเมินความเสี่ยงกับระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) ที่กาหนดเกณฑ์
ไว้ 3 ระดับ ได้แก่ สูง ปานกลาง และต่า เพื่อแสดงให้เห็นถึงการดาเนินการอย่างชัดเจนว่า เมื่อ
ดาเนินการเสร็จแล้วความเสี่ยงจะลดลง
5) การประเมินความเสี่ยง และการจัดลาดับความสาคัญปัจจัยเสี่ยง
เป็นกระบวนการที่ประกอบด้วยการวิเ คราะห์ และจัดลาดับ ความเสี่ยง โดยพิจารณาการ
ประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความ
เสี่ยง (Impact) โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กาหนดไว้ ทาให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไป
อย่างเหมาะสม
- โอกาสที่จะเกิด (Liklihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง
- ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิด
เหตุการณ์ความเสี่ยง
- ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการ
ประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแบ่งเป็น 4 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่า
การจัดลาดับความเสี่ยง (Degree of Risk) กาหนดเกณฑ์ 5 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปาน
กลาง น้อย และน้อยมาก
ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) ของแต่ละด้าน
1) ด้านการผลิตผลงานทางวิชาการ/วิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่มนี ้อย
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2) ด้านจานวนอาจารย์เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการน้อย

3) ด้านการประชาสัมพันธ์ และการรณรงค์รับนักศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
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จากการประเมินความเสี่ยงทั้ง 3 ประเด็น พบว่ามีความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง จึงกาหนดให้
เป็นประเด็นความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเนชั่น ประจาปีการศึกษา 2561 ประกอบด้วย
1. ความเสี่ยงด้าน “การผลิตผลงานทางวิชาการ/วิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่มีน้อย”
ประเด็ น การบริ ห ารจั ด การ-การด าเนิ น งานที่ จ ะส่ ง ผลกระทบต่ อ ความเสี่ ย งด้ า นนี้
ประกอบด้วย
- ทุนสนับสนุนโครงการงานวิจัยจากหน่วยงานภายนอกและในมหาวิทยาลัยมีน้อย
- อาจารย์ผู้ยื่นเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายในและภายนอกมีปริมาณน้อย
- ภาระหน้าที่ของบุคลากรอาจารย์มีปริมาณมากหลากหลายภารกิจทาให้การผลิตผล
งานด้านวิชาการ/วิจัยมีปริมาณน้อย
- รางวัลเพื่อสร้างแรงจูงใจในการผลิตผลงานต่า
- ระบบการส่งเสริมการสร้างนักวิจัยหน้าใหม่ไม่ชัดเจน และนักวิจัยพี่เลี้ยงไม่เข้มแข็งใน
การกระตุน้ สร้างผลงาน
- ระบบการควบคุ ม ทางการเงิ น ของมหาวิ ท ยาลั ย ไม่ เ อื้ อ อ านวยต่ อ การด าเนิ น งาน
โครงการวิจัย
2. ความเสี่ยงทางด้าน “จานวนอาจารย์เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการน้อย”
ประเด็ น การบริ ห ารจั ด การ-การด าเนิ น งานที่ จ ะส่ ง ผลกระทบต่ อ ความเสี่ ย งด้ า นนี้
ประกอบด้วย
- การผลิตตารา/เอกสารประกอบการสอนของอาจารย์ไม่เป็นไปตามแผน
- การสร้างผลงานด้านวิชาการเพื่อขอตาแหน่งทางวิชาการไม่เป็นไปตามแผน
- ภาระหน้าที่ของบุคลากรอาจารย์มีปริมาณมากหลากหลายภารกิจทาให้การผลิตตารา/
เอกสารประกอบการสอนมีน้อย
3. ความเสี่ยงทางด้าน
“การประชาสัมพันธ์ และการรณรงค์รับนักศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย”
ประเด็ น การบริ ห ารจั ด การ-การด าเนิ น งานที่ จ ะส่ ง ผลกระทบต่ อ ความเสี่ ย งด้ า นนี้
ประกอบด้วย
- นโยบายการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเก่า-ใหม่ ล่าช้า
- การออกแนะแนวการศึกษา/การจัดบูทกิจกรรมวันวิชาการของโรงเรียนต่างๆ มีปริมาณ
น้อย
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6) จัดทาแผนกิจกรรมบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ระดับสูง
6.1 ความเสี่ยงด้าน “การผลิตผลงานทางวิชาการ/วิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่มีน้อย”
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มผลงานทางวิชาการ/วิจัยของบุคลากรอาจารย์
2. เพื่อส่งเสริมการนาเสนอผลงานทางวิชาการ/วิจัยของบุคลากรอาจารย์
3. เพื่อส่งเสริม กระตุ้น สนับสนุน และเสริมสร้างแรงจูงใจในการผลิตผลงาน และเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ/วิจัย
แผนการดาเนินงาน
1.1 แผนงานระดับสถาบัน
1. จัดสรรงบประมาณสนับสนุน
2. จัดหน่วยงานเพื่อให้การสนับสนุนการดาเนินงาน
3. กาหนดแนวทางการดาเนินงานและระบบการส่งเสริมการสร้างผลงานทางวิชาการ/
วิจัย
1.2 แผนงานระดับคณะวิชา/ศูนย์ฯ
1. กระตุน้ ให้บุคลากรอาจารย์ทุกหลักสูตรขอทุนสนับสนุนการทาโครงการวิจัย
2. กระตุน้ การสร้างผลงาน และการนาเสนอผลงานของบุคลากรระดับหลักสูตรให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
1.3 แผนโครงการวิจัย
- แผนงานโครงการวิจัย
- แผนงานการนาเสนอผลงานทางวิชาการ/วิจัย
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แผนงานโครงการวิจัย
โครงการ/กิจกรรม
1.การประเมินความพึงพอใจต่อคุณ ภาพการให้บริ การขององค์ก รปกครองส่ว น
ท้องถิ่น 11 แห่ง
2.การสารวจ ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตาบลแม่
เมาะ อาเภอแม่เมาะ จังหวัดลาปาง ประจาปีงบประมาณ 2561

ระยะดาเนินการ
ส.ค.2561-ก.ค.
2562
ส.ค.2561-ก.ค.
2562

เป้าหมาย
ผู้รับบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้รับบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

3.การส ารวจ ความพึ ง พอใจของประชาชนต่ อ การจั ด โครงการสี สั น ล้ า นนา
มหาสงกรานต์ ครั้งที่ 4 ของเทศบาลตาบลแม่เมาะ อาเภอแม่เมาะ จังหวัดลาปาง
ประจาปีงบประมาณ 2561
4.การสารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาเนินการตามแผนพัฒนาสี่ปีของ
เทศบาลตาบลแม่เมาะ

ส.ค.2561-ก.ค.
2562

ผู้รับบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ส.ค.2561-ก.ค.
2562

ผู้รับบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ผู้รับผิดชอบ
อ.อัศนีย์ ณ น่าน
อ.ศศิวิมล แรงสิงห์
อ.ศรีเพชร สร้อยชื่อ
อ.ปฏิญญา ธรรมเมือง
อ.อาภาพร ยกโต
อ.ศรีเพชร สร้อยชื่อ
อ.ปฏิญญา ธรรมเมือง
อ.อาภาพร ยกโต

18,000

อ.ศรีเพชร สร้อยชื่อ
อ.ปฏิญญา ธรรมเมือง
อ.อาภาพร ยกโต

30,000

5. การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมในจังหวัดลาปาง

อ.คนึงนิจ

6.ห่วงโซ่คุณค่าของผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปเพื่อพัฒนาทักษะด้านการตลาดของ
เกษตรกรในจังหวัดลาปาง รองรับโครงการSmart Farmer
7. การสารวจ ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ้านโป่ง อาเภองาว จังหวัดลาปาง ประจาปีงบประมาณ 2561
8. โครงการหมูบ่ ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว(OTOP Village) 8 เส้นทาง จังหวัด
ลาปาง

อ.นิฤมล
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งบประมาณ
103,950.00

5,000

ดร.สุจิรา หาผล

20,000

อ.ชัญญานุช แซ่ตั้ง

5,000

แผนงานการนาเสนอผลงานทางวิชาการ/วิจัย
โครงการ/กิจกรรม

ระยะดาเนินการ

เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

1.ห่ ว งโซ่ คุ ณ ค่ า ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ กษตรแปรรู ป เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะด้ า นการตลาดของ ส.ค.2561-ก.ค.2562
เกษตรกรในจังหวัดลาปาง รองรับโครงการ Smart Farmer

นาเสนอบทความวิจัย
ระดับชาติ

2.ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์ส่งเสริมการตลาดที่สนับสนุนการตัดสินใจซื้อของ ส.ค.2561-ก.ค.2562
ผู้บริโภคในจังหวัดลาปางต่อผลิตภัณฑ์ชุมชนในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา

น าเสนอบทความวิ จั ย อาจารย์และ นักศึกษา
ระดับชาติ
MBA

2,000.00

3.คุณค่าของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อของผู้บริโภค กรณีศึกษา
ผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวแต๋น จังหวัดลาปาง
4.กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้าผลไม้
เพื่อสุขภาพ
5.องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์และเครื่องมือสื่อสารทางการตลาดที่มีผลต่อแรงจูงใจใน
การซือ้ ผลิตภัณฑ์บรรเทาปวดเมื่อยประเภทสมุนไพรของคนวัยทางานในจังหวัดลาปาง
6.ส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่มีผลต่อการตัดสินใจซือ้
ผลิตภัณฑ์ไส้อั่วสมุนไพร จังหวัดลาปาง
7.การหารูปแบบการท่องเที่ยวด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูลจากสังคมออนไลน์ กรณีศกึ ษา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
8.ระบบจัดการรถขนส่ง กรณีศึกษา บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน)

ส.ค.2561-ก.ค.2562

2,000.00

9.ระบบจัดเก็บสินค้า กรณีศึกษา บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน)

ส.ค.2561-ก.ค.2562

10.วัดกับการพัฒนาชุมชน

ส.ค.2561-ก.ค.2562

นาเสนอบทความวิจัย
ระดับชาติ
นาเสนอบทความวิจัย
ระดับชาติ
นาเสนอบทความวิจัย
ระดับชาติ
นาเสนอบทความวิจัย
ระดับชาติ
นาเสนอบทความวิจัย
ระดับชาติ
นาเสนอบทความวิจัย
ระดับชาติ
นาเสนอบทความวิจัย
ระดับชาติ
นาเสนอบทความวิจัย
ระดับชาติ

ส.ค.2561-ก.ค.2562
ส.ค.2561-ก.ค.2562
ส.ค.2561-ก.ค.2562
ส.ค.2561-ก.ค.2562
ส.ค.2561-ก.ค.2562
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ดร.ฑัตษภรณ์

129,000.00

อาจารย์และ นักศึกษา
MBA
อาจารย์และ นักศึกษา
MBA
อาจารย์และ นักศึกษา
MBA
อาจารย์และ นักศึกษา
MBA
อ.วิเชพ ใจบุญ

10,000.00

อ.วิเชพ ใจบุญ

5,000.00

หัวหน้าสาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์
หัวหน้าสาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์

5,000.00

2,000.00
2,000.00
2,000.00

5,000.00

11.การกากับดูแลสถาบันการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)”

ส.ค.2561-ก.ค.2562

12.ศักยภาพการแข่งขันอุตสาหกรรมการส่งออกไทย 4.0

ส.ค.2561-ก.ค.2562

13.ปัจจัยที่เอื้ออานวยต่อความรู้ดา้ นเทคโนโลยีดิจิทัลของนักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลาย
14.การเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ก่อนการเข้าสูแ่ รงงานในอนาคต

ส.ค.2561-ก.ค.2562

การจัดแสดงผลงานสร้างสรรค์ภาพถ่ายนานาชาติ ประจาปีการศึกษา 2561

ส.ค.2561-ก.ค.2562
ส.ค.2561-ก.ค.2562

แนวทางการพัฒนาการตลาดการท่องเที่ยวและห่วงโซ่อุปทานการท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีน่าน
แบบบูรณาการ
สื่อเพื่อเสริมพฤฒพลังของผู้สูงอายุจังหวัดลาปาง

ส.ค.2561-ก.ค.2562

รูปแบบของการโฆษณาแฝงและการรับรู้ของผู้ชมในคลับฟรายเดย์เดอะซีรีย์ 7

ส.ค.2561-ก.ค.2562

ส.ค.2561-ก.ค.2562

21

นาเสนอบทความวิจัย
ระดับชาติ
นาเสนอบทความวิจัย
ระดับชาติ
นาเสนอบทความวิจัย
ระดับชาติ
นาเสนอบทความวิจัย
ระดับชาติ
นาเสนอบทความวิจัย
ระดับชาติ
นาเสนอบทความวิจัย
ระดับชาติ
นาเสนอบทความวิจัย
ระดับชาติ
นาเสนอบทความวิจัย
ระดับชาติ

หัวหน้าสาขาการบัญชี

2,000.00

อ.ชินพันธ์

2,000.00

รองคณบดี
(บางนา)
รองคณบดี
(บางนา)

5,000.00
5,000.00

อ.สิทธิโชค

2,000.00

อ.อดิศักดิ์

2,000.00

อ.อดิศักดิ์

2,000.00

ผศ.บดินทร์

2,000.00

6.2 ความเสี่ยงทางด้าน “จานวนอาจารย์เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการน้อย”
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรอาจารย์ผลิตตารา/เอกสารประกอบการสอนเพิ่มมากขึ้น
2. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรอาจารย์ผลิตผลงานวิชาการ/วิจัยเพิ่มมากขึ้น
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอาจารย์เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
แผนการดาเนินงาน
1.1 แผนการส่งเสริมการผลิตเอกสารประกอบการสอนของคณาจารย์ให้มีปริมาณเพิ่ม
มากขึ้น
1.2 แผนการสนับ สนุนการสร้างผลงานวิชาการ/วิจัย ของบุคลากรอาจารย์ โดย
กาหนดให้เป็นภาระหน้าที่ตามพันธะกิจประจาปีการศึกษา และกาหนดให้บุคลากร
อาจารย์รายงานผลงานตามสายบังคับบัญชา
1.3 แผนส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอาจารย์ด้านวิชาการ การเรียนการ
สอน การวิจัย และการสร้างบทความทางวิชาการเพื่อการเผยแพร่
1.4 แผนงบประมาณสนับสนุนการสร้างผลงานวิชาการของบุคลากรอาจารย์ตามคณะ
วิชา/ศูนย์
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6.3 ความเสี่ยงทางด้าน “การประชาสัมพันธ์ และการรณรงค์รับนักศึกษาไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย”
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเร่งรณรงค์รับนักศึกษาให้เพิ่มมากขึ้น
2. เพื่ อ การประชาสั ม พั น ธ์ ห ลั ก สู ต รและการออกแนะแนวการศึ ก ษาต่ อ ใน
ระดับอุดมศึกษาในโรงเรียนต่างๆ
แผนการดาเนินงาน
1.1 แผนการออกประชาสั ม พั น ธ์ ห ลั ก สู ต รและการออกแนะแนวการศึ ก ษาต่ อ ใน
ระดับอุดมศึกษาในโรงเรียนต่างๆ
1.2 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาควบคู่การประชาสัมพันธ์หลักสูตร
มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการประชาสัมพันธ์และการรณรงค์รับนักศึกษาแบบบูรณาการ คือ
การดาเนินงานกิจกรรมทุกประเภทให้สอดรับกับการรณรงค์รับนักศึกษาใหม่ด้วย ซึ่งทาให้เกิดการ
ทางานร่วมกันของคณะวิชาและส่วนงานประชาสัมพันธ์ รับสมัคร งานวิเทศและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ขึ้น
ตามแผนงานต่อไปนี้
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แผนการประชาสัมพันธ์ ประจาปีการศึกษา 2561
ประเภทความเสี่ยง/
วัตถุประสงค์
การประชาสัมพันธ์เพื่อ
เผยแพร่หลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีแก่โรงเรียน
เป้าหมาย

ระยะเวลาการ
ปัจจัยเสี่ยง
แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง
ผูร้ ับผิดชอบ
ดาเนินการ
1.การประชาสัมพันธ์ไม่เป็นไป 1.ประชาสัมพันธ์ในโรงเรียน จังหวัดลาปาง
- ส่ ว น ง า น ส.ค.61.- มี.ค 62
ตามแผนงานที่กาหนด
2.ประชาสัมพันธ์ในโรงเรียน ต่างจังหวัด
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ รั บ
3.เข้าร่วมกิจกรรมกับสถาบันการศึกษาองค์กร สมั ค ร งานวิ เ ทศและ พ.ย.61-ม.ค 62
ภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดลาปาง ศิษย์เก่าสัมพันธ์
ส.ค.61- มี.ค 62
4.จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่อาชีพในฝัน - คณะวิ ช า ร่ ว มกั บ
5. ปรับรูปแบบกิจกรรมโดยให้คณะวิชา
หลักสูตร
ร่วมมือในการจัดทา และให้ถือเป็นผลงานของ
ต.ค. 61-ก.ย 62
แต่ละคณะวิชาที่เข้าร่วม ในรายงานด้วย
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7. กระบวนการดาเนินงานบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย มีขนั้ ตอนการดาเนินงาน
ตามระบบและกลไกการทางานดังนี้
1. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวิเคราะห์และกาหนดประเด็นความเสี่ยงประจาปีการศึกษา
2. พิจารณามอบหมายหน้าที่ใ นการดาเนินงานความเสี่ย งแต่ละประเด็น ร่างแผนงาน/
กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง
3. จัดทาแผนบริหารประเด็นความเสี่ยงในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
4. การสื่อสารและทาความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงให้กับบุคลากรระดับคณะวิชา
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถนาไปปฏิบัติงานได้จริง
5. ติ ด ตามการด าเนิ น งาน/โครงการ/กิ จ กรรม ลดประเด็ น ความเสี่ ย งในการประ ชุ ม
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง
6. ผู้รับผิดชอบการดาเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาในแต่ละองค์ประกอบ วิเคราะห์
ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาที่มปี ระเด็นความเสี่ยงเกี่ยวข้อง เช่น
ผลงานวิชาการ เงินสนับสนุนโครงการวิจัย การจัดทาเอกสาร/ตาราประกอบการสอน
7. จั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น งานประจ าปี ก ารศึ ก ษา และรายงานต่ อ ที่ ประชุ ม
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเนชั่น และสภามหาวิทยาลัย ตามลาดับ
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