เอกสารแนบ 1
รายงานการประเมินผลการดาเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประจาปีงบประมาณ 2557
ตามที่สภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 2/2557 วันจันทร์ที่ 3 มีนาคม 2557 ได้อนุมัติแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปี
งบประมาณ 2557 โดยแผนบริหารความเสี่ยงดังกล่าวได้กาหนดปัจจัยเสี่ยงที่มีความเสี่ยงสูง และสูงมากแยกตามประเด็นยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย จานวน 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ (1)ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการเรียนการสอน จานวน 1 ปัจจัย (2)ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านความ
ร่วมมือทางวิชาการ จานวน 2 ปัจจัย (3)ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านวิจัย จานวน 2 ปัจจัย และ(4)ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการภายใน
และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จานวน 2 ปัจจัย รวมทั้งสิ้น 7 ปัจจัย ส่วนยุทธศาสตร์ที่ 4 และยุทธศาสตร์ที่ 5 ได้ประเมินความเสี่ยงแล้ว
พบว่ า ปั จ จั ย เสี่ ย งของยุ ท ธศาสตร์ ดั งกล่ า วมี ค วามเสี่ ย งอยู่ ใ นระดั บต่ าและปานกลางจึ งไม่ ไ ด้ น ามาจั ด ท าแผนบริ ห ารความเสี่ ย ง นั้ น
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ติดตามผลการดาเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงขอรายงานการประเมินผลการดาเนินการตามแผนบริหารความ
เสี่ยง ดังนี้
1. ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยง จากปัจจัยเสี่ยงทั้งสิ้น 7 ปัจจัย ดังนี้
กระบวนการหลัก
และผลที่ต้องการ
(วัตถุประสงค์)

ปัจจัยเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการเรียนการสอน
ผู้สาเร็จการศึกษาทั้ง
การสอนที่มุ่งเน้น
บัณฑิตระดับปริญญาตรี เนื้อหาสาระมากกว่า
และบัณฑิต ศึกษามี
การสอนกระบวน
คุณธรรมและมีคณ
ุ ภาพ การแสวงหาความรู้
ได้มาตรฐานสากล
และการคิดวิเคราะห์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านความร่วมมือทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยมีเครือข่าย นักศึกษาต่างชาติที่
ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ใ น ด้ า น เข้ามาเรียนใน
วิ ช าการ วิ จั ย และอื่ น ๆ มหาวิทยาลัยมี
กั บ มหาวิ ท ยาลั ย ชั้ น น า จานวนน้อย
ใน ASEAN และเอเชีย
เพิ่มมากขึ้น
อาจารย์ต่างชาติทมี่ า
สอนในมหาวิทยาลัย
มีจานวนน้อย

ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

วิชาที่สอนโดยใช้การ
บรรยายเป็นหลัก

ผลการดาเนินงาน

ประเมินโอกาส
ผลกระทบ
30 ก.ย. 30 ก.ย.
56
57

30 ก.ย.
56

30 ก.ย.
57

ร้อย
ละ

85

63.4
(เป้าหมาย น้อย
กว่า
ร้อยละ 25)

4*5=20
(สูงมาก)

4*5=20
(สูงมาก)

จานวนนักศึกษา
ต่างชาติมากขึ้น

คน

3*2=6
(ปาน
กลาง)

คน

1,299 คน
(เต็มเวลา 284 คน
แลกเปลี่ยน
1,015 คน)
(เป้าหมาย 87 คน)
206 คน
(ประจา 81 คน
แลกเปลี่ยน
125 คน)
(เป้าหมาย
108 คน)

4*3=12
(สูง)

จานวนอาจารย์
ต่างชาติเพิ่มขึ้น

984 คน
(เต็มเวลา
295 คน
แลกเปลีย่ น
689 คน)
98

4*4=16
(สูงมาก)

3*2=6
(ปาน
กลาง)

กระบวนการหลัก
และผลที่ต้องการ
(วัตถุประสงค์)

ปัจจัยเสี่ยง

หน่วย
นับ

ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านวิจัย
สังคมได้รับองค์ความรู้
จากงานวิจัยที่มีคุณภาพ
ได้มาตรฐานสากลในการ
แก้ไขปัญหาของประเทศ

การกระจุกตัวของ
อาจารย์ประจาที่มี
ร้อย
อาจารย์ที่มีบทความ บทความตีพิมพ์ระดับ
ละ
ตีพิมพ์ระดับ
นานาชาติ (ค่าร้อยละต่อ
นานาชาติในสาย
อาจารย์ที่ปฏิบตั ิงาน
วิทยาศาสตร์
จริง)
สังคมได้รับองค์ความรู้
จานวนบทความที่
จานวนบทความที่
บท
จากงานวิจัยที่มีคุณภาพ ตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ตีพิมพ์เผยแพร่ระดับ ความ
ได้มาตรฐานสากลในการ ระดับชาติและ
ชาติและนานาชาติ
แก้ไขปัญหาของประเทศ นานาชาติมีจานวน สายสังคมศาสตร์และ
น้อยในสาย
มนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านบริหารจัดการภายในและด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การบริหารจัดการยัง 1. กระบวนงานที่ได้มี กระ
มี ร ะบบบริ ห ารจั ด การ ไม่มีประสิทธิภาพ
การปรับขั้นตอนการ
บวน
ภายในที่ มีป ระสิ ท ธิภ าพ เพียงพอ
ทางานและ
งาน
คล่อ งตัว และสร้ างความ
กาหนดเวลามาตรฐาน
ผาสุ ก ในการปฏิ บั ติ ง าน
2. ความพึงพอใจของ
ค่า
ของบุคลากร
ผู้รับบริการ
เฉลี่ย
การบริหารจัดการ
องค์การในสภาวะ
วิกฤต ได้แก่
เหตุการณ์อุทกภัย
อัคคีภัย วาตภัย
ชุมนุมประท้วง/
จลาจล โรคระบาด
ระบบไฟฟ้าดับ และ
แผ่นดินไหว

มีคู่มือการบริหาร
ความพร้อมต่อสภาวะ
วิกฤตของมธ. 2 ศูนย์
การศึกษา

เล่ม

2

ผลการดาเนินงาน

ประเมินโอกาส
ผลกระทบ
30 ก.ย. 30 ก.ย.
56
57

30 ก.ย.
56

30 ก.ย.
57

24.58

20.59
(เป้าหมาย ร้อย
ละ 21.05)

3*4=12
(สูง)

3*4=12
(สูง)

113

ระดับชาติ
198 บทความ
ระดับนานาชาติ
35 บทความ
(เป้าหมาย 120)

3*4=12
(สูง)

3*3=9
(สูง)

NA

6 กระบวนงาน
(เป้าหมาย 2
กระบวนงาน)

3*4=12
(สูง)

3*3=9
(สูง)

4.08

4.07
(เป้าหมาย
4.00)
จัดทาคู่มือการ
บริหารความ
พร้อมต่อสภาวะ
วิกฤตของ มธ. 2
ศูนย์การศึกษา
(เป้าหมาย 2
เล่ม)

5*5=25
(สูงมาก)

3*2=6
(ปาน
กลาง)

NA

ข้อมูลจากตารางสรุปได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านความร่วมมือทางวิชาการ มีปัจจัยเสี่ยงจานวน 2 ปัจจัย ดังนี้ (1) นักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาเรียนใน
มหาวิทยาลัยมีจานวนน้อย กาหนดตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยง คือ จานวนนักศึกษาต่างชาติมากขึ้น ซึ่งผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
และประเมินระดับโอกาสและผลกระทบลดลงจากเดิม 4*3=12 (สูง) เป็น 3*2=6 (ปานกลาง) (2) อาจารย์ต่างชาติที่มาสอนใน
มหาวิทยาลัยมีจานวนน้อย กาหนดตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยง คือ จานวนอาจารย์ต่างชาติเพิ่มขึ้น ซึ่งผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย และ
ประเมินระดับโอกาสและผลกระทบลดลงจากเดิม 4*4=16 (สูงมาก) เป็น 3*2=6 (ปานกลาง)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านวิจัย มีปัจจัยเสี่ยงจานวน 1 ปัจจัย คือ จานวนบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติมี
จานวนน้อยในสายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ กาหนดตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยง คือ จานวนบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ
สายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ซึ่งผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย และประเมินระดับโอกาสและผลกระทบลดลงจากเดิม
3*4=12 (สูงมาก) เป็น 3*3=9 (สูง)
ยุท ธศาสตร์ ที่ 6 ด้า นบริห ารจั ดการภายในและด้ านระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ มี ปัจ จัย เสี่ ย งจ านวน 2 ปัจ จัย ดั งนี้
(1) การบริหารจัดการยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ กาหนดตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยง คือ กระบวนงานที่ได้มีการปรับขั้นตอนการทางานและ
กาหนดเวลามาตรฐาน และค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการ ซึ่งผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย และประเมินระดับโอกาสและ
ผลกระทบลดลงจากเดิม 3*4=12 (สูงมาก) เป็น 3*3=9 (สูง) (2) การบริหารจัดการองค์การในสภาวะวิกฤต ได้ แก่ เหตุการณ์อุทกภัย
อัคคีภัย วาตภัย ชุมนุมประท้วง/จลาจล โรคระบาด ระบบไฟฟ้าดับ และแผ่นดินไหว กาหนดตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยง คือ มีคู่มือการบริหาร
ความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตของ มธ. 2 ศูนย์การศึกษา ซึ่งผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย และประเมินระดับโอกาสและผลกระทบ
ลดลงจากเดิม 5*5=25 (สูงมาก) เป็น 3*2=6 (ปานกลาง)
นอกจากนี้ ยั งคงมี ปั จจั ยเสี่ ยงอี ก 2 ปั จจั ยเสี่ ยง ที่ ภายหลั งการด าเนิ นการยั งคงมี ผลการประเมิ นระดั บโอกาสผลกระทบอยู่ ใน
ระดับเดิม ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการเรียนการสอน มีปัจจัยเสี่ยงจานวน 1 ปัจจัย คือ การสอนที่มุ่งเน้นเนื้อหาสาระมากกว่าการสอน
กระบวนการแสวงหาความรู้และการคิดวิเคราะห์ กาหนดตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยง คือ วิชาที่สอนโดยใช้การบรรยายเป็นหลัก มีผลการดาเนินงาน
เท่ากับ ร้อยละ 63.4 ต่ากว่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ น้อยกว่าร้อยละ 25 และประเมินระดับโอกาสและผลกระทบเท่าเดิมคือ 4*5=20 (สูงมาก)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านวิจัย มีปัจจัยเสี่ยงจานวน 1 ปัจจัย คือ การกระจุกตัวของอาจารย์ที่มีบทความตีพิมพ์ระดับนานาชาติในสาย
วิทยาศาสตร์ กาหนดตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยง คือ อาจารย์ประจาที่มีบทความตีพิมพ์ระดับนานาชาติ (ค่าร้อยละต่ออาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง)
มีผลการดาเนินงานเท่ากับ ร้อยละ 20.59 ต่ากว่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ ร้อยละ 21.05 และประเมินระดับโอกาสและผลกระทบเท่าเดิมคือ 3*4=12 (สูงมาก)
2. ผลการดาเนินการตามกิจกรรมที่กาหนดในแผนบริหารความเสี่ยง พบว่ามีกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมด 25
กิจกรรม ดาเนินการเสร็จ 18 กิจกรรม (ร้อยละ 72) อยู่ระหว่างดาเนินการ 7 กิจกรรม (ร้อยละ 28) แยกพิจารณาผลการจัดกิจกรรมตาม
ปัจจัยเสี่ยงได้ ดังนี้

ปัจจัยเสี่ยง

จานวนกิจกรรม
ตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการเรียนการสอน
การสอนที่มุ่งเน้นเนื้อหาสาระมากกว่าการสอนกระบวนการแสวงหา
ความรู้และการคิดวิเคราะห์

3

3

ผลการดาเนินงาน
ดาเนินการ
อยู่ระหว่าง
ยังไม่
เสร็จ
ดาเนินการ
ดาเนินการ
2

1

-

ปัจจัยเสี่ยง

จานวนกิจกรรม
ตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ 2ด้านความร่วมมือทางวิชาการ
นักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยมีจานวนน้อย
3
อาจารย์ต่างชาติทมี่ าสอนในมหาวิทยาลัยมีจานวนน้อย
3
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านวิจัย
จานวนบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติมี
3
จานวนน้อยในสายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
การกระจุกตัวของอาจารย์ที่มีบทความตีพิมพ์ระดับนานาชาติในสาย
4
วิทยาศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการภายในและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
การบริหารจัดการยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ
5
การบริหารจัดการองค์การในสภาวะวิกฤต ได้แก่ เหตุการณ์อุทกภัย
4
อัคคีภัย วาตภัย ชุมนุมประท้วง/จลาจล โรคระบาด ระบบไฟฟ้า
ดับ และแผ่นดินไหว
25 กิจกรรม
รวม
(100%)
** รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

ผลการดาเนินงาน
ดาเนินการ
อยู่ระหว่าง
ยังไม่
เสร็จ
ดาเนินการ
ดาเนินการ
3
1

2

-

3

-

-

4

-

-

2
3

3
1

-

18 กิจกรรม
(72%)

7 กิจกรรม
(28%)

-

จากผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงข้างต้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้ง
ที่ 6/2557 เมื่อวันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2557 ได้มีมติกาหนดให้นาปัจจัยเสี่ยงที่มีผลการประเมินโอกาสและผลกระทบอยู่ในระดับสูงและสูง
มากไปวางแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ 2558 ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการเรียนการสอน ปัจจัยเสี่ยงเรื่อง “ การสอนที่มุ่งเน้นเนื้อหาสาระมากกว่าการสอนกระบวนการแสวงหา
ความรู้และการคิดวิเคราะห์ ”
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านวิจัย ปัจจัยเสี่ยงเรื่อง “ การกระจุกตัวของอาจารย์ที่มีบทความตีพิมพ์ระดับนานาชาติในสายวิทยาศาสตร์ ”

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มีนาคม 2558
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