แผนบริหารความเสี่ยงคณะสหเวชศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ประจําปงบประมาณ 2558

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
คณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

แผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ 2558
คณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
บทนํา
จากวิสัยทัศนคณะสหเวชศาสตร : “เปนสถาบันการศึกษาชั้นนําที่มีความเปนเลิศทางวิชาการ โดดเดนในความเปน
ธรรมศาสตร เปนที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ” คณะสหเวชศาสตรจึงไดจัดทําแผนกลยุทธคณะสหเวชศาสตร พ.ศ.
2557- 2559 ซึ่งสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย สอดคลองตามพันธกิจของคณะสหเวชศาสตรและนโยบายของ
คณบดีคณะสหเวชศาสตร โดยแบงไดเปน 6 ประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนใหไดคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพและมีความเปนสากล
และพัฒนาสาขาวิชา/หลักสูตรใหมๆ ที่ตอบสนองความตองการของสังคม
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร ที่ 2 ส ง เสริ ม และแสวงหาความร ว มมื อทางวิ ช าการ การวิ จั ย กั บคณะ/สถาบั นการศึ ก ษาใน
ตางประเทศเพื่อสรางความเขมแข็งทางวิชาการ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 สรางงานวิจัยที่มีคุณภาพและไดรับการตีพิมพในฐานขอมูลระดับชาติและสากลเพิ่มขึ้นโดย
แสวงหางบประมาณและแหลงทุนวิจัย
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 บริการวิชาการแกสังคม โดยบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย และนวัตกรรม ซึ่งเปนการ
สงเสริมการสรางรายไดเพื่อพึ่งพาตนเอง
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 มุงทํานุบํารุงสังคมประชาธิปไตย ศิลปะ และวัฒนธรรม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยใชหลักธรรมาภิบาล และการนําระบบสารสนเทศมา
ใชในการพัฒนา และการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด
การดํา เนิ นการให บ รรลุ เปา หมายตามพั นธกิ จ และแผนกลยุ ท ธ ดัง กล าวไดนั้ น อาจมีป จ จั ยเสี่ ย งที่ กระทบตอการ
ดําเนินงาน หรือเปาหมาย คณะสหเวชศาสตร จึงจําเปนตองมีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงในปงบประมาณ 2558 อยางเปน
ระบบ เพื่อลดความสูญเสียและเพิ่มโอกาสความสําเร็จใหคณะสหเวชศาสตร
1. การระบุวัตถุประสงค
คณะสหเวชศาสตร ไดดํ าเนิน การจั ดทําแผนบริ หารความเสี่ ยงประจําป งบประมาณ 2558 ซึ่ง ไดมีการนํา ผลการ
ประเมิน และขอเสนอแนะจากสภาสถาบัน ในป งบประมาณ 2557 มาใชในการปรับ แผนรวมถึง วิเคราะห ค วามเสี่ ยง โดย
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงฝายตาง ๆ นําขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะมาใชในการกํากับ ติดตาม
ตลอดจนการรายงานการปรับปรุงการควบคุมภายใน การประเมินผลการควบคุมความเสี่ยง ในปงบประมาณ 2557 พบวาการ
บริหารความเสี่ยงสามารถดําเนินการไดโดยวิธีการควบคุมภายใน โดยในปงบประมาณ 2558 ไดนําแผนกลยุทธคณะสหเวช
ศาสตร พ.ศ. 2557 - 2559 และแผนปฏิบัติราชการประจํา ปงบประมาณ 2558 ตามประเด็นยุทธศาสตร ทั้ง 6 ประเด็ น
ยุทธศาสตร ใชเปนกรอบในการประเมิน วิเคราะหระบุความเสี่ยง เพื่อเปนเครื่องมือสนับสนุนในการบริหาร การควบคุมปจจัย
กิจกรรม และกระบวนการดําเนินงานที่อาจเปนมูลเหตุของความเสียหาย และเปนหลักประกันวาสามารถลดความสูญเสีย เพิ่ม
โอกาสความสําเร็จใหคณะบรรลุเปาหมายตามแผนกลยุทธของคณะสหเวชศาสตรที่กําหนดไว
คณะสหเวชศาสตร จึงไดแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะสหเวชศาสตร และ
คณะอนุกรรมการบริ หารความเสี่ ย งและควบคุ มภายใน 3 ชุ ด เพื่ อใหส ามารถขั บเคลื่ อนการบริ หารความเสี่ ยงได อย า งมี
ประสิทธิภาพ คือ

1.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ทําหนาที่ในการกําหนดนโยบายและมาตรการในการ
บริหารความเสี่ยงที่มีผลตอความสําเร็จของคณะ โดยครอบคลุมทุกพันธกิจอยางเหมาะสม และควบคุม ติดตาม
รายงานผลการดําเนินการตามมาตรการที่กําหนด
1.2 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในดานวิชาการและวิจัย ทําหนาที่ วิเคราะห ระบุปจจัยที่
กอใหเกิดความเสี่ยง ประเมินโอกาส และผลกระทบของความเสี่ยงดานวิชาการและวิจัย และจัดทําแผนบริหาร
ความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง ตลอดจนการติดตาม ประเมินผล การรายงานผลตอคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายใน และนําผลการประเมิน ขอเสนอแนะไปใชในการปรับแผนหรือวิเคราะหความเสี่ยงใน
รอบปถัดไป
1.3 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในดานบริการวิชาการ ทําหนาที่ วิเคราะห ระบุปจจัยที่
กอใหเกิดความเสี่ยง ประเมินโอกาส และผลกระทบของความเสี่ยงดานบริการวิชาการ และจัดทําแผนบริหาร
ความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง ตลอดจนการติดตาม ประเมินผล การรายงานผลตอคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายใน และนําผลการประเมิน ขอเสนอแนะไปใชในการปรับแผนหรือวิเคราะหความเสี่ยงใน
รอบปถัดไป
1.4 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในดานการบริหารและแผนงาน ทําหนาที่ วิเคราะห ระบุ
ปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยง ประเมินโอกาส และผลกระทบของความเสี่ยงดานการบริหารและแผนงาน และ
จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง ตลอดจนการติดตาม ประเมินผล การรายงานผลตอคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และนําผลการประเมิน ขอเสนอแนะไปใชในการปรับแผนหรือ
วิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป
2. การระบุความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง
คณะสหเวชศาสตรไดอิงหลักเกณฑการระบุความเสี่ยงปจจัยเสี่ยงที่เปนอุปสรรคขัดขวางการบรรลุเปาหมายในการ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย ฉบับที่11 (พ.ศ. 2555-2559) ที่กําหนดโดยของมหาวิทยาลัย ตามประเด็น
ยุทธศาสตรที่ประกอบดวยความเสี่ยงภายในและภายนอกดังนี้
2.1 ความเสี่ยงภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมไดโดยองคกร ไดแก ความเสี่ยงดานกลยุทธของคณะสห
เวชศาสตร ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงินงบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที)่ ความเสี่ยงดานนโยบาย
กฎหมาย ระเบียบขอบังคับ ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงดานบุคลากร
2.2 ความเสี่ยงภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอกที่ควบคุมไมไดโดยองคกร ไดแก เศรษฐกิจ/สังคม/
การเมือง/กฎหมาย ภัยธรรมชาติ/สิ่งแวดลอม/สงคราม/การกอการราย
นอกจากนี้ ยังกําหนดใหการระบุปจจัยเสี่ยงอยูบนพื้นฐานของขอมูลเชิงประจักษ จึงไดมีการกําหนดตัวชีว้ ัดปจจัยเสี่ยง
และใชตัวชี้วัดปจจัยเสี่ยงนี้เปนตัวชี้วัดความสําเร็จของการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อประเมินวามาตรการตางๆ ที่ได
ดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงสามารถบริหารความเสี่ยงใหอยูในระดับที่คณะสหเวชศาสตรยอมรับได
3. การประเมินโอกาสและผลกระทบ *
การประเมินความเสี่ยงโดยพิจารณาจากโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ หรือ โอกาสของหนวยงานที่จะเกิดเหตุการณ
(Likelihood) โดยกําหนดเกณฑในการประเมินอิงเกณฑของมหาวิทยาลัย ดังนี้

1) การประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงในระดับหนวยงานยอย (หรือ คณะ/สํานัก/สถาบัน/กอง )
โอกาสที่จะเกิดขึ้น (เฉลี่ย)
การแปลคาโอกาสที่จะเกิด
ระดับคะแนน
1 ครั้งในรอบ 1 เดือน
สูงมาก
5
1 ครั้ง ในรอบ 6 เดือน
สูง
4
1 ครั้งในรอบ 1 ป
ปานกลาง
3
1 ครั้งในรอบ 3 ป
ต่ํา
2
1 ครั้งในรอบ 5 ป
ต่ํามาก
1
หมายเหตุ : การประเมินโอกาสและผลกระทบนั้น หากหนวยงานใชเกณฑที่หนวยงานกําหนด ขอใหระบุดวย
2) การประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงในระดับสวนงานยอย (หรือหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร)
จํานวนหนวยงานที่มีความเสี่ยง
การแปลคาจํานวนหนวยงาน
ระดับคะแนน
มากกวา รอยละ 80
สูงมาก
5
รอยละ 50.1 – 80.0
สูง
4
รอยละ 20.1 – 50.0
ปานกลาง
3
รอยละ 5.1 – 20.0
ต่ํา
2
นอยกวา รอยละ 5.0
ต่ํามาก
1
การประเมินผลกระทบ โดยพิจารณาจากความเสียหายที่จะเกิดขึ้นใน 5 ลักษณะ คือ ดานเวลา ดานการเงิน ดาน
ชื่อเสียง ดานความสามารถในการแขงขัน และดานคุณคาและความดีงาม ดังนี้
1) ความเสียหายดานเวลา แบงความเสียหายเปน 3 ลักษณะ คือ ความลาชาของโครงการที่ใชเงินลงทุนสูง (เกินกวา
100 ลานบาท) ความลาชาของโครงการสําคัญ เชน โครงการตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย โครงการตามนโยบายการบริหารของ
มหาวิทยาลัย โครงการหลักสูตรใหม และความลาชาในการปฏิบัติงานตามปกติ
1.1) ความลาชาของโครงการที่ใชเงินลงทุนสูง
ผลกระทบตอ มธ.
ความเสียหาย
ระดับคะแนน
สูงมาก
ทําใหเกิดความลาชาของโครงการ มากกวา 180 วัน
5
สูง
ทําใหเกิดความลาชาของโครงการ 136 – 180 วัน
4
ปานกลาง
ทําใหเกิดความลาชาของโครงการ 91 – 135 วัน
3
ต่ํา
ทําใหเกิดความลาชาของโครงการ 46 – 90 วัน
2
ต่ํามาก
ทําใหเกิดความลาชาของโครงการ ไมเกิน 45 วัน
1
1.2) ความลาชาของโครงการสําคัญ เชน โครงการตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย โครงการตามนโยบาย
มหาวิทยาลัย โครงการหลักสูตรใหม
ผลกระทบตอ มธ.
ความเสียหาย
ระดับคะแนน
สูงมาก
ทําใหเกิดความลาชาของโครงการ มากกวา 360 วัน
5
สูง
ทําใหเกิดความลาชาของโครงการ 271 – 360 วัน
4
ปานกลาง
ทําใหเกิดความลาชาของโครงการ 181 – 270 วัน
3
ต่ํา
ทําใหเกิดความลาชาของโครงการ 91 – 180 วัน
2
ต่ํามาก
ทําใหเกิดความลาชาของโครงการ ไมเกิน 90 วัน
1

1.3) ความลาชาในการปฏิบัติงานตามปกติ
ผลกระทบตอ มธ.
ความเสียหาย
สูงมาก
ทําใหเกิดความลาชาในการปฏิบัติงานมากกวา 24 วัน
สูง
ทําใหเกิดความลาชาในการปฏิบัติงาน 19 – 24 วัน
ปานกลาง
ทําใหเกิดความลาชาในการปฏิบัติงาน 13 – 18 วัน
ต่ํา
ทําใหเกิดความลาชาในการปฏิบัติงาน 6 – 12 วัน
ต่ํามาก
ทําใหเกิดความลาชาในการปฏิบัติงานนอยกวา 5 วัน

ระดับคะแนน
5
4
3
2
1

2) ความเสียหายดานการเงิน หมายถึง การที่มหาวิทยาลัยตองสูญเสียเงิน อันเนื่องมาจากการทุจริตภายใน การถูก
ปรับ การชดใชใหคูกรณี การซอมแซมครุภัณฑ/อาคาร ที่เกิดการปฏิบัติงานที่บกพรอง ผิดพลาด สวนตางอันเนื่องมาจากการ
ลงทุนที่ผิดพลาด หนี้สูญ การฟนฟูความเสียหายจากภัยพิบัติ
ผลกระทบตอ มธ.
ความเสียหาย
ระดับคะแนน
สูงมาก
สูญเสียเงินมากกวา 10% ของเงินสะสม
5
สูง
สูญเสียเงิน 5.0 – 9.99 % ของเงินสะสม
4
ปานกลาง
สูญเสียเงิน 2.0 – 4.99 % ของเงินสะสม
3
ต่ํา
สูญเสียเงิน 1.0 – 1.99 % ของเงินสะสม
2
ต่ํามาก
สูญเสียเงิน 0.1 – 0.99 % ของเงินสะสม
1
3) ความเสียหายดานชื่อเสียง หมายถึง การเผยแพรขาวทางลบผานสื่อตาง ๆ ยกเวนทาง Internet
ผลกระทบตอ มธ.
ความเสียหาย
ระดับคะแนน
สูงมาก
เปนขาวทางลบในหนังสือพิมพหนา 1 มากกวา 5 ฉบับ
5
สูง
มีการเปนขาวทางลบในหนังสือพิมพนอยกวา 5 ฉบับ
4
ปานกลาง
เปนขาวทางลบในหนังสือพิมพที่ไมอยูในหนา 1 มากกวา 5 ฉบับ
3
ต่ํา
เปนขาวทางลบในหนังสือพิมพที่ไมอยูในหนา 1 นอยกวา 5 ฉบับ
2
ต่ํามาก
มีการเผยแพรขาวทางลบเฉพาะภายใน มธ.
1
4) ความเสียหายดานความสามารถในการแขงขัน แบงการประเมินความเสียหายเปน 2 ลักษณะ คือ
4.1 การประเมินในลักษณะนามธรรม ดังนี้
ผลกระทบตอ มธ.
ความเสียหาย
ระดับคะแนน
สูงมาก
เสียทรัพยากร (เงิน เวลา บุคลากร) โดยไมเกิดประโยชน และกอใหเกิด
5
ความเสียหาย
สูง
เสียทรัพยากร (เงิน เวลา บุคลากร) โดยไมเกิดประโยชน
4
ปานกลาง
ความไมบรรลุผลตามเปาหมายของหนวยงาน
3
ต่ํา
เสียโอกาสในการพัฒนา/การเพิม่ ขีดความสามารถ
2
ต่ํามาก
ไมไดรับประโยชนตามที่ตงั้ เปาหมายไวอยางเต็มที่
1

4.2 การประเมินในลักษณะรูปธรรม โดยพิจารณาจากอันดับของมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตรในภูมิภาคเอเชีย
จําแนกตามกลุมสาขาวิชา โดย Quacquarelli Symonds Ltd., หรือ QS Asian University Rankings ต่ํากวาเปาหมายที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรตองการ
ผลกระทบตอ มธ.
ความเสียหายที่พิจารณาจากผลการจัดลําดับโดย QS
ระดับคะแนน
สูงมาก
มี 5 กลุมสาขาวิชา ทีไ่ มอยูใน 50 ลําดับแรก
5
สูง
มี 4 กลุมสาขาวิชา ทีไ่ มอยูใน 50 ลําดับแรก
4
ปานกลาง
มี 3 กลุมสาขาวิชา ทีไ่ มอยูใน 50 ลําดับแรก
3
ต่ํา
มี 2 กลุมสาขาวิชา ทีไ่ มอยูใน 50 ลําดับแรก
2
ต่ํามาก
มี 1 กลุมสาขาวิชา ทีไ่ มอยูใน 50 ลําดับแรก
1
ทั้งนี้ QS Asian University Rankings แบงกลุมสาขาวิชา ดังนี้
1) Arts and Humanities
3) Social Sciences and Management
5) Life Sciences and Medicine

2) Engineering and Technology
4) Natural Sciences

5) ความเสียหาย ดานคุณคา และความดีงาม หมายถึงพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษา บุคลากร ที่สงผล
กระทบตอมหาวิทยาลัยในลักษณะตาง ๆ ดังนี้
ผลกระทบตอ มธ.
ความเสียหาย
ระดับคะแนน
สูงมาก
สูญเสียอัตลักษณและความเปนตัวตน
5
สูง
มธ. ไดรับการสนับสนุนนอยลงจากสังคม
4
ปานกลาง
จํานวน นศ. สมัครเขา มธ. ลดลง
3
ต่ํา
ประชาคม มธ. อยูอยางไมเกื้อกูลกัน
2
ต่ํามาก
จํานวนกิจกรรมที่ดีและสําเร็จลดลง
1

ผลกระทบ

การประเมินความเสี่ยง
การประเมิน ความเสี่ย งไดใ ช ผลคูณ ของโอกาสที่จ ะเกิด เหตุ การณ หรื อ โอกาสของหน วยงานที่จ ะเกิด เหตุ การณ
(Likelihood) และระดับผลกระทบ (Impact) และนํามาพิจารณาความสัมพันธระหวางโอกาสที่จะเกิดกับผลกระทบที่จะเกิดวา
จะเกิดความเสียหายในระดับใด ดังแผนภูมิ

หมายเหตุ
L = ความเสี่ยงต่ํา

5
4
3
2
1

M = ความเสี่ยงปานกลาง

H
M
M
L
L
1

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

VH
VH
VH
H
H
5

H = ความเสี่ยงสูง VH = ความเสี่ยงสูงมาก

4. การระบุปจจัยเสี่ยง การประเมินโอกาสและผลกระทบและระดับความเสี่ยง
จากการดําเนินการในปที่ผานมา คณะสหเวชศาสตรไดกําหนดประเด็นความเสี่ยงในเบื้องตนโดยอิงแผนบริหารความ
เสี่ยงของมหาวิทยาลัย ซึ่งมิไดมองในรายละเอียดและบริบทของคณะเนื่องจากขาดความเขาใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยง ทํา
ใหทราบถึงปญหาของการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มิไดตอบโจทยของคณะอยางแทจริง ดังนั้น เมื่อมีการปรับเปลี่ยนผูบริหาร
ชุดใหมจึงไดนําประเด็นและประสบการณดังกลาวมาทบทวนวิเคราะหและระบุความเสี่ยงในบริบทของคณะ
การระบุ ค วามเสี่ ย งและป จ จั ย เสี่ ย ง ในป ง บประมาณ 2558 พิ จ ารณาจากเป า หมายและแผนปฏิ บั ติ ร าชการ
ตามประเด็นยุทธศาสตรของแผนกลยุทธคณะสหเวชศาสตร ซึ่งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ทํ า หน า ที่ วิ เ คราะห ระบุ ป จ จั ย ที่ ก อ ให เกิ ด ความเสี่ ย ง ประเมิ น โอกาส และผลกระทบของความเสี่ ย ง เสนอต อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะสหเวชศาสตร รวม 3 ประเด็นยุทธศาสตร คือ ประเด็น
ยุทธศาสตรที่ 1 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 และประเด็นยุทธศาสตรที่ 6
จากการประเมินความเสี่ยงของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะสหเวชศาสตร พบวา
คณะสหเวชศาสตรมีความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญ และใหจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเฉพาะความเสี่ยงระดับสูง 3 อันดับ
รวม 3 ปจจัยเสี่ยง โดยไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะสหเวชศาสตร ครั้งที่ 1/2558 ลงวันที่ 20
กุมภาพันธ 2558 เรียบรอยแลว แบงเปน 3 ดาน
1. ดานการเรียนการสอน (เพื่อใหการดําเนินการสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรที่ 1)
2. ดานการวิจัย (เพื่อใหการดําเนินการสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรที่ 3)
3. ดานการบริหารจัดการดานประกันคุณภาพ (เพื่อใหการดําเนินการสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรที่ 6)
ประเด็นความเสี่ยง
ดานการเรียนการสอน
ดานการวิจัย
ดานการบริหารจัดการ
ดานประกันคุณภาพ

ปจจัยเสี่ยง
กระบวนการ/ระบบในการกระตุน สงเสริมใหอาจารยขอตําแหนงทางวิชาการ
ขาดผูมีประสบการณในการใหคําปรึกษา ดานการตีพิมพผลงานวิจัยในฐานขอมูลระดับสากล
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบและเกณฑการประเมินการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาของ
สกอ. ในปการศึกษา 2557

โดยมีการประเมินโอกาสและผลกระทบ และระดับความเสี่ยง ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนใหไดคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพและมีความเปนสากล และ
พัฒนาสาขาวิชา/หลักสูตรใหมๆ ที่ตอบสนองความตองการของสังคม
เปาประสงค 1.1 : บัณฑิตมีคุณภาพ มีความรู มีทักษะ และจริยธรรมในวิชาชีพควบคูกับความรูและทักษะทางสังคม โดดเดนใน
ความเปนธรรมศาสตร เปนที่ยอมรับของสังคมในวงกวาง

มธ

4

คะแนน

กระบวนการ/ระบบในการ
ส ง เสริ ม ให อ าจารย ข อ
ตําแหนงทางวิชาการ

หนวยงาน

ดานการเรียนการสอน
อาจารยมีการขอกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการเพิ่มขึ้น

ปจจัยเสี่ยงที่ขัดขวาง
ความสําเร็จของ
ผลที่ตองการ

คะแนน

กระบวนการหลัก
และผลที่ตองการ
(วัตถุประสงค)

การประเมินโอกาส



3

การประเมิน
ผลกระทบ
ลักษณะ
ความเสียหาย

คะแนน
รวม

การแปล
คา

ความสามารถ
12
สูง
ในการแขงขัน
(นามธรรม 4.1
ความไม
บรรลุผลตาม
เปาหมาย)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : สรางงานวิจัยที่มีคุณภาพและไดรับการตีพิมพในฐานขอมูลระดับชาติและสากลเพิ่มขึ้นโดยแสวงหา
งบประมาณและแหลงทุนวิจัย
เปาประสงค 3.1 : คณะมีผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรในฐานขอมูลระดับนานาชาติสูงขึ้น
ถูกตองตามหลักจริยธรรม

มธ

คะแนน

ขาดผูมีประสบการณในการ 3
ใหคําปรึกษาดานการตีพิมพ
ผลงานวิจัยในฐานขอมูล
ระดับสากล

หนวยงาน

ดานการวิจัย
จํานวนงานวิจัยที่ไดรับการ
ตีพิมพในฐานขอมูลระดับสากล

ปจจัยเสี่ยงที่ขัดขวาง
ความสําเร็จของ
ผลที่ตองการ

คะแนน

กระบวนการหลัก
และผลที่ตองการ
(วัตถุประสงค)

การประเมินโอกาส



3

การประเมิน
ผลกระทบ
ลักษณะ
ความเสียหาย

ความสามารถ
ในการแขงขัน
(นามธรรม 4.1
ความไม
บรรลุผลตาม
เปาหมาย)

คะแนน
รวม

การแปล
คา

9

สูง

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 : การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยใชหลักธรรมาภิบาล และการนําระบบสารสนเทศมาใชในการ
พัฒนา และการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสงู สุด
เปาประสงค 6.1 : คณะมีระบบและกลไกการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และไดมาตรฐานตามเกณฑประกันคุณภาพ
การศึกษาเพื่อนําพาองคกรสูเปาหมายที่วางไว

คะแนน

3

หนวยงาน

ดานการบริหารจัดการดานประกันคุณภาพ
ผลการประเมินการประกัน
- การเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
คุณภาพและมาตรฐาน
และเกณฑการประเมิน
การศึกษาอยูในระดับดีมาก
การประกันคุณภาพภายใน
และภาระงานอาจารยอยูใน
ระดับอุดมศึกษา ของสกอ.
ระดับเหมาะสม
ในปการศึกษา 2557

มธ

ปจจัยเสี่ยงที่ขัดขวาง
ความสําเร็จของ
ผลที่ตองการ

คะแนน

กระบวนการหลัก
และผลที่ตองการ
(วัตถุประสงค)

การประเมินโอกาส



3

การประเมิน
ผลกระทบ
ลักษณะ
ความเสียหาย

ความสามารถ
ในการแขงขัน
(นามธรรม 4.1
ความไม
บรรลุผลตาม
เปาหมาย)

คะแนน
รวม

การแปล
คา

9

สูง

5. แนวทางการบริหารความเสี่ยง
เมื่อประเมินความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงไดกําหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยง โดยการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
การแบงปนความเสี่ยง การลดความเสี่ยง และการยอมรับความเสี่ยง ดังรายละเอียดดังนี้
1. ระดับความเสี่ยงต่ํา เปนระดับความเสี่ยงที่คณะสหเวชศาสตรยอมรับไดไมจําเปนตองเสนอกิจกรรมบริหารความ
เสี่ยงเพิ่มเติมโดยใหดําเนินการตามกิจกรรมควบคุมภายในที่ดําเนินการอยูแลว
2.ระดับความเสี่ยงปานกลาง เปนระดับความเสี่ยงที่คณะสหเวชศาสตรพอยอมรับได แตจําเปนตองมีการติดตามเฝา
ระวัง หรือทบทวนมาตรการเดิมที่มีอยู เพื่อไมใหระดับความเสี่ยงเปลี่ยนแปลงไปในทางที่สงผลกระทบตอคณะสหเวชศาสตร
3.ระดับความเสี่ยงสูง เปนความเสี่ยงที่คณะสหเวชศาสตรยอมรับไมได และตองจัดการใหอยูในระดับยอมรับไดโดยการ
เสนอกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม
4.ระดับความเสี่ยงสูงมาก เปนความเสี่ยงที่คณะสหเวชศาสตรยอมรับไมได และตองจัดการใหอยูในระดับที่ยอมรับโดย
การเสนอมาตรการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติมทันที
6. แผนบริหารความเสี่ยงปงบประมาณ 2558
จากผลการประเมินความเสี่ยงปงบประมาณ 2558 จึงกําหนดกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงประจําปงบประมาณ
2558 รวม 3 ดานคือ ดานการเรียนการสอน ดานการวิจัย และดานการบริหารจัดการดานประกันคุณภาพ โดยรายละเอียดแผน
บริหารความเสี่ยงปงบประมาณ 2558 เปนดังนี้

ปจจัยเสี่ยง
ดานการเรียนการสอน
กระบวนการ/ระบบในการสงเสริมให
อาจารยขอตําแหนงทางวิชาการ

กลยุทธการจัดการความเสี่ยง/
กิจกรรมโครงการ

ผูรับ
ผิดชอบ

ชวงเวลาดําเนินการ
ต.ค.57- เม.ย.ก.ค.มี.ค.58 มิ.ย 58 ก.ย.58

1.สรางระบบและกลไกการการขอ
ฝาย
กําหนดตําแหนงทางวิชาการ
วิชาการ
2.จัดทําแผนการขอตําแหนงทางวิชาการ
และกําหนดระยะเวลาการขอตําแหนง
วิชาการ
3.จัดการอบรมหรือสงเสริมใหอาจารย
เขารวมการอบรมที่เกี่ยวของกับการขอ
ตําแหนงทางวิชาการ

ดานการวิจัย
ขา ดผู มี ป ระ สบ กา รณ ใน กา รใ ห โครงการ Research Clinic เพื่อให
คําปรึกษาดานการตีพิมพผลงานวิจัย คําปรึกษาดานดําเนินการวิจัยและ
ในฐานขอมูลระดับสากล
เผยแพรผลงานวิจัย (ใหคําปรึกษาดาน
การเขียนโครงการวิจัย , การวิเคราะห
ขอมูลทางสถิต,ิ การเขียนบทความวิจัย
ภาษาอังกฤษ)
ดานการบริหารจัดการดานประกันคุณภาพ
การเปลี่ ย นแปลงรู ป แบบและเกณฑ 1. แตงตั้งคณะกรรมการ อนุกรรมการ
การประเมิ น การประกั น คุ ณ ภาพ ที่ประกอบดวยผูบ ริหารและผูปฏิบัติงาน
ภายในระดับอุดมศึกษา ของสกอ. ใน ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบที่เกีย่ วของ
ปการศึกษา 2557
โดยดําเนินงานใหเปนไปตาม PDCA
ของการประกันคุณภาพการศึกษา โดย
จัดทําปฏิทินดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา เพื่อวางระบบ กลไก การ
ดําเนินงานใหเปนไปตาม PDCA และมี
การรายงานผลดําเนินงานเสนอ
คณะกรรมการประจําคณะอยางตอเนื่อง
2. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร
เสริมสรางความรู ความเขาใจเกณฑการ
ประกันคุณภาพ ใหบุคลากรทุกภาคสวน
3. จัดโครงการ pre-audit ตรวจ
ประเมินระดับหลักสูตร เพื่อเตรียมความ
พรอมการตรวจประเมินตามเกณฑใหม
ของ สกอ.

ฝายวิจัย

งาน
นโยบายฯ

เม.ย. 58

งาน
นโยบายฯ
งาน
นโยบายฯ

มี.ค. 58

7.ตัวชี้วัดปจจัยเสี่ยง
ตัวชี้วัดปจจัยเสี่ยงเปนตัวชี้วัดที่กําหนดขึ้นเพื่อใชเปนเครื่องมือสําหรับการประเมินความสําเร็จของแผนบริหารความ
เสี่ยงวาหากคณะสหเวชศาสตรไดดําเนินกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยงไปแลวจะสามารถลดความเสี่ยงลดลงเพียงใด
สําหรับการปรับปรุง กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงที่สงผลกระทบตอการ
ดําเนินงาน โดยสรุปตัวชี้วัดปจจัยเสี่ยงแตละยุทธศาสตรได ดังนี้
ปจจุบัน
เปาที่ตองการ
กระบวนการหลัก/ปจจัยเสี่ยง
ตัวชี้วัด
หนวย
ณ 30 ก.ย. 57 30 ก.ย. 58
ดานการเรียนการสอน
กระบวนการ/ระบบในการสงเสริมให
จํานวนอาจารยที่เขาสูกระบวนการขอ จํานวน
7
8
อาจารยขอตําแหนงทางวิชาการ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการ
ดานการวิจัย
ขาดผูมีประสบการณในการใหคําปรึกษา
จํานวนงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพใน
เรื่อง
34
35
ดานการตีพิมพผลงานวิจัยในฐานขอมูล
ฐานขอมูลระดับสากล
ระดับสากล
ดานการบริหารจัดการดานประกันคุณภาพ
การเปลี่ ย นแปลงรู ป แบบและเกณฑ ก าร ผลการประเมินการประกันคุณภาพ
คะแนน
N/A
3.51 – 4.5
ประเมิ น กา รประกั น คุ ณ ภาพภายใ น ภายใน
ระดับอุดมศึกษา ของสกอ. ในปการศึกษา
2557
8. งบประมาณ
งบประมาณสําหรับกิจกรรมบริหารความเสี่ยง ใชงบดําเนินงานที่มีการตั้งงบประมาณเปนประจําทุกป
9. การสื่อสารแผนบริหารความเสี่ยง
เมื่อแผนบริหารความเสี่ยงไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะสหเวชศาสตรแลว ฝายเลขานุการคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในจะไดสื่อสารแผนบริหารความเสี่ยงจากคณะสูหนวยงานและบุคลากร ดังนี้
1. ทําหนังสือแจงคณะอนุกรรมการผูรับผิดชอบดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติงานให
เปนไปตามแผนบริหารความเสี่ยง
2. แจงผูบริหารคณะ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะสหเวชศาสตร เพื่อรับทราบนโยบายการบริหารความเสี่ยง
ของคณะสหเวชศาสตร สําหรับการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงระดับหนวยงาน ซึ่งจะทําใหการบริหารความเสี่ยงของคณะ
สหเวชศาสตรเปนไปทิศทางเดียวกัน และจะทําใหการดําเนินงานของคณะโดยรวมบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงค และยังเปน
การรับฟงขอคิดเห็นของหนวยงานในมุมสะทอนกลับสําหรับเปนขอมูลการทําแผนบริหารความเสี่ยงในปถัดไป
3. เผยแพรแผนบริหารความเสี่ยงทาง Web Site ของคณะสหเวชศาสตร
10. แนวทางการติดตามการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
การติดตามการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงเปน 2 ลักษณะ
1. การติดตามระหวางการปฏิบัติงาน เปนการติดตามจากคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ที่รับผิดชอบตามที่กําหนดไวในแผนบริหารความเสี่ยง
2. การติด ตามผลเป นรายครั้ ง จะมี ก ารติ ดตามผลการดํา เนิน งานตามแผนบริหารความเสี่ย งและตามตัว ชี้ วัด ใน
รายไตรมาส และรายงานตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะสหเวชศาสตรตอไป

