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แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีงบประมาณ 2556
การบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ย งตามคาสั่ง มธ.ที่
386/2555 โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการคลังเป็นประธาน และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายต่างๆ ร่วมเป็นกรรมการ
โดยมีเป้าหมายจะใช้การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือสนับสนุนให้การดาเนินงานของมหาวิทยาลัยบรรลุแผนกล
ยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ฉบับที1่ 1 (พ.ศ. 2555-2559) ตามประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ คือ
1.จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล โดยปรับทุกหลักสูตรให้มีเนื้อหาสอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ และสอดรับกับความสาคัญที่ทวีมากขึ้นของเอเชีย และประชาคม ASEAN
2. ขยายบทบาทความเป็ นผู้ น าความร่ วมมื อทางวิ ชาการในรู ปแบบต่ างๆ อย่ างใกล้ ชิ ด มากยิ่ ง ขึ้ น กั บ
มหาวิทยาลัยชั้นนาใน ASEAN และเอเชีย
3. สร้างงานวิจัยที่ได้มาตรฐานสากล และแก้ไขปัญหาของสังคมด้วยการเพิ่มงบประมาณวิจัย งบสนับสนุน
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการชั้นนาระดับนานาชาติ การสร้างเครือข่ายพี่เลี้ยงและกลุ่มนักวิจัยคุณภาพสูง ตลอดจนการ
ผลักดันให้เกิดวารสารวิชาการใหม่ๆในระดับ ASEAN หรือเอเชีย
4. พลิกฟื้นบทบาทในการชี้นา และนาเสนอทางออกอย่างสร้างสรรค์ให้สังคมผ่านสื่อต่างๆ โดยเฉพาะใน
ปัญหาที่อยู่ในบริบทที่เป็นความเชี่ยวชาญทางวิชาการของมหาวิทยาลัย
5. ปลูกฝังจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ และทานุบารุงสังคม ประชาธิปไตย คุณธรรม ศิลปะ วัฒนธรรม
ให้แก่ประชาชน และสังคมผ่านกิจกรรมใน หลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตร และกิจกรรมบริการทางวิชาการแก่สังคม
รวมถึงการให้บริการสุขภาพแบบองค์รวมแก่สังคมอย่างสม่าเสมอ
6. สร้างความเป็นเลิศในการบริหารภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ให้ความสาคัญกับความโปร่งใส และ
Accountability รวมถึงการมีส่วนร่วมของประชาคม ศิษย์เก่า และประชาชน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยได้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างต่อเนื่องปกติเดือน
ละครั้ง มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมสมองของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มีการนาข้อสังเกตจากสภามหาวิทยาลัย
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ผลการติดตามการดาเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยงของปีที่ผ่านมา ข้อมูลการดาเนินงานของฝ่ายต่างๆ สถานการณ์หรือเหตุการณ์ภายนอกที่มี
ผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย มาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ 2556 โดย
สรุปได้ดังนี้
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1. การระบุวัตถุประสงค์
มหาวิ ท ยาลั ย ได้ ก าหนดให้ ใ ช้ ก ระบวนการการบริ ห ารความเสี่ ย งเป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ จ ะสนั บ สนุ น ให้
มหาวิทยาลัยบรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่11 (พ.ศ. 2555-2559) ตามประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง
6 ยุทธศาสตร์ จึงให้กาหนดวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยงที่สอดรับกับเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ประเด็น
ยุทธศาสตร์
2. การระบุความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง
มหาวิทยาลัยได้กาหนดหลักเกณฑ์การระบุความเสี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่เป็นอุปสรรคขัดขวางการดาเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยที่จะบรรลุเป้าหมาย ตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่11 (พ.ศ. 2555-2559) ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ที่ประกอบด้วยความเสี่ยงภายในและภายนอกดังนี้
2.1 ความเสี่ยงภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
ของมหาวิทยาลัย ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงินงบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่ ) ความ
เสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านบุคลากร
2.2 ความเสี่ยงภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอกที่ควบคุมไม่ได้โดยองค์กร ได้แก่
เศรษฐกิจ/สังคม/การเมือง/กฎหมาย ภัยธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม/สงคราม/การก่อการร้าย
นอกจากนี้ยังกาหนดให้การระบุปัจจัยเสี่ยงอยู่บนพื้นฐานของข้อ มูลเชิงประจักษ์ จึงได้มีการกาหนด
ตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยง และใช้ตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยงนี้เป็นตัวชี้วัดความสาเร็จของการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อประเมิน
ว่ามาตรการต่างๆที่ได้ดาเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงสามารถบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่มหาวิทยาลัย
ยอมรับได้
3. การประเมินโอกาสและผลกระทบ
3.1 การประเมินโอกาสที่จะเกิด แบ่งเป็น 2 ระดับ โดยยึดแนวทางของสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งแบ่ง
หน่วยงานเป็น 2 ระดับ คือ “หน่วยรับตรวจ” กับ “ส่วนงานย่อย” ซึ่งหมายถึง “มธ.” และ “หน่วยงานภายใน มธ.”
ตามลาดับ การประเมินโอกาสที่ปัจจัยเสี่ยงจะเกิดในระดับหน่วยรับตรวจพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงนั้นมีโอกาสที่จะ
เกิดขึ้นเท่าใด ส่วนการประเมินโอกาสในระดับ “ส่วนงานย่อย” ให้พิจารณาว่ามีส่วนงานย่อยจานวนเท่าใดที่มีปัจจัย
เสี่ยงนั้น ๆ โดยกาหนดแนวทางการประเมิน ดังนี้
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1) การประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงในระดับหน่วยรับตรวจ (หรือ มธ.)
โอกาสที่จะเกิดขึ้น (เฉลี่ย)
การแปลค่าโอกาสที่จะเกิด
ระดับคะแนน
1 ครั้งในรอบ 1 เดือน
สูงมาก
5
1 ครั้ง ในรอบ 6 เดือน
สูง
4
1 ครั้งในรอบ 1 ปี
ปานกลาง
3
1 ครั้งในรอบ 3 ปี
ต่า
2
1 ครั้งในรอบ 5 ปี
ต่ามาก
1
2) การประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงในระดับส่วนงานย่อย (หรือหน่วยงานภายใน มธ.)
จานวนหน่วยงานที่มีความเสี่ยง
การแปลค่าจานวนหน่วยงาน
ระดับคะแนน
มากกว่า ร้อยละ 80
สูงมาก
5
ร้อยละ 50.1 – 80.0
สูง
4
ร้อยละ 20.1 – 50.0
ปานกลาง
3
ร้อยละ 5.1 – 20.0
ต่า
2
น้อยกว่า ร้อยละ 5.0
ต่ามาก
1
3.2 การประเมินผลกระทบ โดยพิจารณาจากความเสียหายที่จะเกิดขึ้นใน 5 ลักษณะ คือ ด้านเวลา ด้านการเงิน
ด้านชื่อเสียง ด้านความสามารถในการแข่งขัน และด้านคุณค่าและความดีงาม ดังนี้
1) ความเสียหายด้านเวลา แบ่งความเสียหายเป็น 3 ลักษณะ คือ ความล่าช้าของโครงการที่ใช้เงินลงทุนสูง
(เกินกว่า 100 ล้านบาท) ความล่าช้าของโครงการสาคัญ เช่น โครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ โครงการตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย โครงการหลักสูตรใหม่ และความล่าช้าในการปฏิบัติงานตามปกติ
1.1) ความล่าช้าของโครงการที่ใช้เงินลงทุนสูง
ผลกระทบต่อ มธ.
ความเสียหาย
ระดับคะแนน
สูงมาก
ทาให้เกิดความล่าช้าของโครงการ มากกว่า 180 วัน
5
สูง
ทาให้เกิดความล่าช้าของโครงการ 136 – 180 วัน
4
ปานกลาง
ทาให้เกิดความล่าช้าของโครงการ 91 – 135 วัน
3
ต่า
ทาให้เกิดความล่าช้าของโครงการ 46 – 90 วัน
2
ต่ามาก
ทาให้เกิดความล่าช้าของโครงการ ไม่เกิน 45 วัน
1
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1.2) ความล่ า ช้ า ของโครงการส าคัญ เช่ น โครงการตามยุ ทธศาสตร์ ช าติ โครงการตามนโยบาย
มหาวิทยาลัย โครงการหลักสูตรใหม่
ผลกระทบต่อ มธ.
ความเสียหาย
ระดับคะแนน
สูงมาก
ทาให้เกิดความล่าช้าของโครงการ มากกว่า 360 วัน
5
สูง
ทาให้เกิดความล่าช้าของโครงการ 271 – 360 วัน
4
ปานกลาง
ทาให้เกิดความล่าช้าของโครงการ 181 – 270 วัน
3
ต่า
ทาให้เกิดความล่าช้าของโครงการ 91 – 180 วัน
2
ต่ามาก
ทาให้เกิดความล่าช้าของโครงการ ไม่เกิน 90 วัน
1
1.3) ความล่าช้าในการปฏิบัติงานตามปกติ
ผลกระทบต่อ มธ.
ความเสียหาย
สูงมาก
ทาให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานมากกว่า 24 วัน
สูง
ทาให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน 19 – 24 วัน
ปานกลาง
ทาให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน 13 – 18 วัน
ต่า
ทาให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน 6 – 12 วัน
ต่ามาก
ทาให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานน้อยกว่า 5 วัน

ระดับคะแนน
5
4
3
2
1

2) ความเสียหายด้านการเงิน หมายถึง การที่ มธ. ต้องสูญเสียเงิน อันเนื่องมาจากการทุจริตภายใน การถูก
ปรั บ การชดใช้ ใ ห้ คู่ ก รณี การซ่ อ มแซมครุ ภั ณ ฑ์ / อาคาร ที่ เ กิ ด การปฏิ บั ติ ง านที่ บ กพร่ อ ง ผิ ด พลาด ส่ ว นต่ า งอั น
เนื่องมาจากการลงทุนที่ผิดพลาด หนี้สูญ การฟื้นฟูความเสียหายจากภัยพิบัติ
ผลกระทบต่อ มธ.
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
ต่า
ต่ามาก

ความเสียหาย
สูญเสียเงินมากกว่า 10% ของเงินสะสม
สูญเสียเงิน 5.0 – 9.99 % ของเงินสะสม
สูญเสียเงิน 2.0 – 4.99 % ของเงินสะสม
สูญเสียเงิน 1.0 – 1.99 % ของเงินสะสม
สูญเสียเงิน 0.1 – 0.99 % ของเงินสะสม

ระดับคะแนน
5
4
3
2
1
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3) ความเสียหายด้านชื่อเสียง หมายถึง การเผยแพร่ข่าวทางลบผ่านสื่อต่าง ๆ ยกเว้นทาง Internet
ผลกระทบต่อ มธ.
ความเสียหาย
ระดับคะแนน
สูงมาก
เป็นข่าวทางลบในหนังสือพิมพ์หน้า 1 มากกว่า 5 ฉบับ
5
สูง
มีการเป็นข่าวทางลบในหนังสือพิมพ์น้อยกว่า 5 ฉบับ
4
ปานกลาง
เป็นข่าวทางลบในหนังสือพิมพ์ที่ไม่อยู่ในหน้า 1 มากกว่า 5 ฉบับ
3
ต่า
เป็นข่าวทางลบในหนังสือพิมพ์ที่ไม่อยู่ในหน้า 1 น้อยกว่า 5 ฉบับ
2
ต่ามาก
มีการเผยแพร่ข่าวทางลบเฉพาะภายใน มธ.
1
4) ความเสียหายด้านความสามารถในการแข่งขัน แบ่งการประเมินความเสียหายเป็น 2 ลักษณะ คือ
4.1 การประเมินในลักษณะนามธรรม ดังนี้
ผลกระทบต่อ มธ.
ความเสียหาย
ระดับคะแนน
สูงมาก
เสียทรัพยากร (เงิน เวลา บุคลากร) โดยไม่เกิดประโยชน์ และ
5
ก่อให้เกิดความเสียหาย
สูง
เสียทรัพยากร (เงิน เวลา บุคลากร) โดยไม่เกิดประโยชน์
4
ปานกลาง
ความไม่บรรลุผลตามเป้าหมายของหน่วยงาน
3
ต่า
เสียโอกาสในการพัฒนา/การเพิ่มขีดความสามารถ
2
ต่ามาก
ไม่ได้รับประโยชน์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้อย่างเต็มที่
1
4.2 การประเมินในลักษณะรูปธรรม โดยพิจารณาจากอันดับของ มธ. ในภูมิภาคเอเชีย จาแนกตาม
กลุ่มสาขาวิชา โดย Quacquarelli Symonds Ltd., หรือ QS Asian University Rankings ต่ากว่าเป้าหมายที่ มธ. ต้องการ
ผลกระทบต่อ มธ.
ความเสียหายที่พิจารณาจากผลการจัดลาดับโดย QS
ระดับคะแนน
สูงมาก
มี 5 กลุ่มสาขาวิชา ที่ไม่อยูใ่ น 50 ลาดับแรก
5
สูง
มี 4 กลุ่มสาขาวิชา ที่ไม่อยูใ่ น 50 ลาดับแรก
4
ปานกลาง
มี 3 กลุ่มสาขาวิชา ที่ไม่อยูใ่ น 50 ลาดับแรก
3
ต่า
มี 2 กลุ่มสาขาวิชา ที่ไม่อยูใ่ น 50 ลาดับแรก
2
ต่ามาก
มี 1 กลุ่มสาขาวิชา ที่ไม่อยูใ่ น 50 ลาดับแรก
1
ทั้งนี้ QS Asian University Rankings แบ่งกลุ่มสาขาวิชา ดังนี้
1) Arts and Humanities
2) Engineering and Technology
3) Social Sciences and Management 4) Natural Sciences
5) Life Sciences and Medicine
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5.ความเสียหาย ด้านคุณค่า และความดีงาม หมายถึงพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษา บุคลากรที่ส่งผล
กระทบต่อมหาวิทยาลัยในลักษณะต่าง ๆ ดังนี้
ผลกระทบต่อ มธ.
ความเสียหาย
ระดับคะแนน
สูงมาก
สูญเสียอัตลักษณ์และความเป็นตัวตน
5
สูง
มธ. ได้รับการสนับสนุนน้อยลงจากสังคม
4
ปานกลาง
จานวน นศ. สมัครเข้า มธ. ลดลง
3
ต่า
ประชาคม มธ. อยู่อย่างไม่เกื้อกูลกัน
2
ต่ามาก
จานวนกิจกรรมที่ดีและสาเร็จลดลง
1

ผลกระทบ

4.การประเมินความเสี่ยงและการจัดลาดับความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ย งได้ ใช้ผลคูณของโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ หรือ โอกาสของหน่วยงานที่จะเกิด
เหตุการณ์(Likelihood) และระดับผลกระทบ (Impact) และนามาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดกับ
ผลกระทบที่จะเกิดว่าจะเกิดความเสียหายในระดับใด โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ใช้แนวทางตามคาแนะนาของ
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินมาปรับใช้ ดังแผนภูมิ
5
H H VH VH VH
4
H H H VH VH
3
M M H H VH
2
L M M H H
1
L L M M H
1 2 3 4 5
โอกาสที่จะเกิด
หมายเหตุ
L = ความเสี่ยงต่า
M= ความเสี่ยงปานกลาง H =ความเสี่ยงสูงVH= ความเสี่ยงสูงมาก
5. การระบุปัจจัยเสี่ยง การประเมินโอกาสและผลกระทบ และระดับความเสี่ยง
การประเมินโอกาสและผลกระทบ ได้มีการกาหนดตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยงเพื่อให้การประเมินความเสี่ยงเป็น
รูปธรรมและมีข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีเป้าหมายให้การประเมินความเสี่ยงระยะปานกลาง (พ.ศ.2556-2559) เพื่อให้
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย และมีการทบทวนปัจจัยเสี่ยงเดิมที่เคยวิเคราะห์ไว้ในปี 2555 ว่ายังมีความ
เสี่ยงหรือไม่ ผลการประเมินความเสี่ยงทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ รวม 38 ปัจจัย เป็นดังนี้
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากลโดยปรับทุกหลักสูตรให้มีเนื้อหาสอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศและสอดคล้องกับความสาคัญที่ทวีมากขึ้นของอาเซียนและประชาคม ASEAN
เป้าประสงค์ : ผู้สาเร็จการศึกษาทั้งบัณฑิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิต ศึกษามีคุณธรรมและมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล

หน่วยงาน

คะแนน

1. คณะ/หน่วยงานที่จัดทา
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ไม่ดาเนินการประเมินตัวบ่งชี้ผล
การดาเนินงานของหลักสูตร
2.ผลงานของนักศึกษาระดับ
ปริญญาโทที่ศึกษาหลักสูตร
แผน ข มีการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยจานวนน้อย
3.มหาวิทยาลัยยังไม่สามารถ
ดึงดูดให้นักศึกษาที่มีศักยภาพ
มาเข้าศึกษาต่อในคณะ/
หน่วยงาน
4.หลักสูตรยังไม่มีความเป็น
สากลเพียงพอ
5.ผลงานวิชาการของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษามีการ
เผยแพร่ในระดับสากลจานวน
น้อย

คะแนน การแปล
รวม
ค่า

มธ.

ด้านการเรียน การสอน
1.ผู้สาเร็จการศึกษาทั้งระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
มีคุณธรรม และมีคุณภาพได้
มาตรฐานสากล

ปัจจัยเสี่ยงที่ขัดขวาง
ความสาเร็จของ
ผลที่ต้องการ

การประเมิน
ผลกระทบ

คะแนน

กระบวนการหลัก
และผลที่ต้องการ
(วัตถุประสงค์)

การประเมิน
โอกาส

ลักษณะ
ความเสียหาย

4





4

การแข่งขัน

16

สูงมาก

3





4

การแข่งขัน

12

สูง

3



2

ชื่อเสี่ยง

6

ปาน
กลาง

2





2

การแข่งขัน

4

ปาน
กลาง

2





2

ชื่อเสี่ยง

4

ปาน
กลาง
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ขยายบทบาทความเป็นผู้นาความร่วมมือทางวิชาการในรูปแบบต่างๆอย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นกับ
มหาวิทยาลัยชั้นนาใน ASEAN และเอเซีย
เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายความร่วมมือในด้านวิชาการ วิจัยและอื่นๆ กับมหาวิทยาลัยชั้นนาใน ASEAN และเอเชียเพิ่ม
มากขึ้น

1.4 3. มธ.มีหลักสูตรนานาชาติ

เพิ่มขึน้
1.5 4. มธ.มีอาจารย์ผู้สอน
1.6 ชาวต่างชาติเพิม่ ขึ้น

คะแนน

ขาออกเพิ่มขึน้

การแปล
ค่า

หน่วยงาน

1.3 2. มธ. มีนกั ศึกษาแลกเปลี่ยน

1.ระบบการประชาสัมพันธ์
ไม่ชัดเจน และไม่เพียงพอ
2.การบริหารจัดการสาหรับ
นักศึกษาต่างชาติไม่ได้
มาตรฐานสากล
1.การเทียบโอนรายวิชาและ
หน่วยกิตไม่มมี าตรฐาน
เดียวกัน
1.ความไม่เป็นมาตรฐาน
ของหลักสูตร
1.กลไกและช่องทางในการ
เข้ามาเป็นอาจารย์ผู้สอน
ไม่ชัดเจน

คะแนน
รวม

มธ.

ด้านความร่วมมือทางวิชาการ
1.1 1.มธ.มีนักศึกษาแลกเปลี่ยน
1.2 ขาเข้าเพิ่มขึ้น

ปัจจัยเสี่ยงที่ขัดขวาง
ความสาเร็จของ
ผลที่ต้องการ

การประเมิน
ผลกระทบ
ลักษณะ
ความเสียหาย

คะแนน

กระบวนการหลัก
และผลที่ต้องการ
(วัตถุประสงค์)

การประเมิน
โอกาส

4





4

การแข่งขัน

16

สูงมาก

5





3

การแข่งขัน

15

สูงมาก

5





3

การแข่งขัน

15

สูงมาก

5





3

การแข่งขัน

15

สูงมาก

5





3

การแข่งขัน

15

สูงมาก
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ประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้า งงานวิ จั ย ที่ไ ด้ ม าตรฐานสากล และแก้ไ ขปัญ หาของสั งคมด้ว ยการเพิ่ มงบประมาณวิ จัย งบ
สนับสนุนการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการชั้นนาระดับนานาชาติ การสร้างเครือข่ายพี่เลี้ยงและกลุ่มนักวิจัยคุณภาพสูง ตลอดจน
การผลักดันให้เกิดวารสารวิชาการใหม่ๆ ในระดับ ASEAN หรือเอเชีย
เป้าประสงค์ : สังคมได้รับองค์ความรู้จากกงานวิจัยที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลในการแก้ไขปัญหาของประเทศ

คะแนน

การแปล
ค่า

หน่วยงาน

3.กาหนดยุทธศาสตร์การวิจัย
ของมหาวิทยาลัยเพื่อบรรลุถึง
เป้าประสงค์ของการเป็น
มหาวิทยาลัยวิจัย
4.มหาวิทยาลัยมีวารสารทาง
วิชาการที่อยูใ่ นฐานข้อมูล
ที่ได้รับการยอมรับ

คะแนน
รวม

มธ

ด้านวิจัย
1. มธ. มีผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์
ตามเกณฑ์การรับรองคุณภาพ
โดย สมศ. และมีสัดส่วนผลงาน
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
นานาชาติในฐานข้อมูลสากล
เพิ่มขึ้น
2.สังคมได้รับองค์ความรู้จาก
การงานวิจัยทีม่ ีคุณภาพได้
มาตรฐานสากลในการแก้ไข
ปัญหาของประเทศ

ปัจจัยเสี่ยงที่ขัดขวาง
ความสาเร็จของ
ผลที่ต้องการ

การประเมิน
ผลกระทบ
ลักษณะ
ความเสียหาย

คะแนน

กระบวนการหลัก
และผลที่ต้องการ
(วัตถุประสงค์)

การประเมิน
โอกาส

3





4

การแข่งขัน

12

สูง

3





4

การแข่งขัน

12

สูง

3



-

4

การแข่งขัน

12

สูง

3



-

4

การแข่งขัน

12

สูง

1.การกระจุกตัวของอาจารย์ที่มี
บทความตีพิมพ์ระดับชาติและ
ระดับนานาชาติและสิทธิบัตร

1.การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน
วิจัยระดับชาติและระดับ
นานาชาติรวมถึงการนาเสนอ
งานวิจัยสู่สังคมยังมีอยู่จานวน
น้อย
1.ความไม่ชัดเจนของ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
งานวิจัยของมหาวิทยาลัย
1.วารสารทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเผยแพร่ไม่ทัน
ตามกาหนดระยะเวลา
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คะแนน

การแปล
ค่า

หน่วยงาน

5.มธ.มีจานวนทุนวิจัยจากแหล่ง 1.การแสวงหาทุนวิจยั จาก
ทุนวิจัยภายนอก มธ. เพิ่มขึ้น
แหล่งทุนวิจัยภายนอกยังมีนอ้ ย
โดยเฉพาะสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สขุ ภาพและ
วิทยาศาสตร์กายภาพ
6.ขยายฐานจานวนนักวิจยั และ 1.ขาดนักศึกษาระดับปริญญา
สัมพันธ์กับจานวนบัณฑิตศึกษา เอกที่มีศักยภาพในการทาวิจัย
ระดับปริญญาเอก
ในระบบเนื่องจากไม่มีปัจจัยที่
ดึงดูดความสนใจ
7. มธ.มีฐานข้อมูลการวิจัยเป็น 1.ต้นทุนการดาเนินการ
ลักษณะรวมศูนย์เพื่อลดความ โครงการวิจัยมีแนวโน้มสูงขึ้น
ซ้าซ้อนทรัพยากรและเข้าถึง
แหล่งข้อมูลได้ง่าย
8.ขยายความร่วมมือในการทา 1.คณาจารย์นกั วิจยั มธ. ไม่ให้
วิจัยกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญา
ความสาคัญด้านการวิจัยร่วม
นอกเหนือไปจากการส่ง
กลุ่มมหาวิทยาลัย ASEAN
นักศึกษาไปเรียนหรือแลก
เปลี่ยนและเพิ่มความสัมพันธ์กับ
มหาวิทยาลัยคุณภาพใน
ASEAN
9.มธ. ได้รับรางวัลด้านการวิจัย 1.มีข้อจากัดในการรักษา
ทั้งประเภทบุคคลและผลงาน
บุคลากรที่มีศักยภาพด้านวิจัย
เพิ่มขึ้นทั้งระดับชาติและ
นานาชาติ

คะแนน
รวม

มธ

ปัจจัยเสี่ยงที่ขัดขวาง
ความสาเร็จของ
ผลที่ต้องการ

การประเมิน
ผลกระทบ
ลักษณะ
ความเสียหาย

คะแนน

กระบวนการหลัก
และผลที่ต้องการ
(วัตถุประสงค์)

การประเมิน
โอกาส

3





3

การแข่งขัน

9

สูง

3





3

การแข่งขัน

9

สูง

3





3

การแข่งขัน

9

สูง

3





2

การแข่งขัน

6

ปาน
กลาง

2



-

2

การแข่งขัน

4

ปาน
กลาง
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: พลิกฟื้นบทบาทในการชี้นา และนาเสนอทางออกอย่างสร้างสรรค์ให้สังคมผ่านสื่อต่างๆโดยเฉพาะใน
ปัญหาที่อยู่ในบริบทที่เป็นความเชี่ยวชาญทางวิชาการของมหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์ : 1.ประชาชนและบุคลากรทางวิชาชีพได้รับบริการที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการและเหมาะสม
เป้าประสงค์ : 2.สังคมได้รับแนวทางการแก้ไขปัญหา

หน่วยงาน

คะแนน

ด้านบริการวิชาการ
1.ประชาชนและบุคลากรทาง 1.กิจกรรมที่ให้บริการ
วิชาชีพได้รับบริการที่มีคุณภาพ กับประชาชนใน
สอดคล้องกับความต้องการ
ลักษณะเดิม
2.จานวนโครงการ/
กิจกรรมบริการ
วิชาการ ที่นามาใช้ใน
การพัฒนาการเรียน
การสอนและการวิจยั
ยังมีน้อย
2. .สังคมได้รับความเห็นทาง
3.บทบาทของ มธ. ใน
วิชาการหรือแนวทางการ
การตอบปัญหาหรือ
แก้ปัญหาที่สาคัญของชาติ
เสนอแนะทางออก
ให้กับสังคมยังไม่โดด
เด่น

มธ

ปัจจัยเสี่ยงที่ขัดขวาง
ความสาเร็จ
ของผลทีต่ ้องการ

การประเมิน
ผลกระทบ
คะแนน การแปล
ลักษณะ
รวม
ค่า
ความเสียหาย

คะแนน

กระบวนการหลัก
และผลที่ต้องการ
(วัตถุประสงค์)

การประเมิน
โอกาส

3





4

การแข่งขัน

12

สูง

1





2

การแข่งขัน

2

ต่า

3



-

2

การแข่งขัน

6

ปาน
กลาง

15

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : ปลูกฝังจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ และทานุบารุงสังคม ประชาธิปไตย คุณธรรม ศิลปะ วัฒนธรรม ให้แก่
ประชาชนและสังคมผ่านกิจกรรมในหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมบริการทางวิชาการแก่สังคมรวมถึงการ
ให้บริการสุขภาพแบบองค์รวมแก่สังคมอย่างสม่าเสมอ
เป้าประสงค์ 1 : บุคลากรและนักศึกษามีความตระหนักในเรื่องความเป็นธรรมศาสตร์และมีบทบาทในการส่งเสริมทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาสังคมร่วมกับประชาชน
เป้าประสงค์ 2 : นักศึกษา บุคลากร และประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

ด้านการปลูกฝังการเป็นธรรมศาสตร์
1.บุคลากรและนักศึกษามีความ 1.การสื่อสารเกี่ยวกับกิจกรรม
ตระหนักในเรื่องความเป็น
ส่งเสริมความเป็นธรรมศาสตร์
ธรรมศาสตร์
ไม่ทวั่ ถึง
2.การเปลี่ยนค่านิยมของ
เยาวชนที่หันมาสนใจในวัตถุ
และความบันเทิงมากกว่า
ความดีงามและคุณธรรม
3. ระบบการประเมินระบบ
กลไกการปลูกฝังความเป็น
ธรรมศาสตร์ยังไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอ
4.นักศึกษาและบุคคลากรอาจ
ยังไม่เห็นคุณค่าของความเป็น
ธรรมศาสตร์

5

คะแนน

หน่วยงาน

มธ

ปัจจัยเสี่ยงที่ขัดขวาง
ความสาเร็จของ
ผลที่ต้องการ

คะแนน

กระบวนการหลัก
และผลที่ต้องการ
(วัตถุประสงค์)

การประเมิน
โอกาส



-

2

3



-

3



1



การประเมิน
ผลกระทบ
คะแนน การแปล
ลักษณะ
รวม
ค่า
ความเสียหาย

ด้านคุณค่า
และความ
ดีงาม

10

สูง

2

6

ปาน
กลาง

-

1

3

ปาน
กลาง

-

3

3

ปาน
กลาง

16

มธ

หน่วยงาน

คะแนน

1.ด้านบริหารจัดการภายใน/ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1 การทางานของฝ่าย
1.ระบบข้อมูลสนับสนุนการ
บริหารและบุคลากรทุก
ทางานของผู้บริหารและการ
ระดับมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ปฏิบัติการยังไม่มีการบูรณาการให้
พร้อมใช้งานอย่างทันท่วงที
2.การจัดการและการกากับดูแล
เพื่อให้มีสารสนเทศสาหรับการ
ปฏิบัติงาน การบริหารและการ
ตัดสินใจเชิงนโยบายยังไม่
สมบูรณ์และทันเวลา
1.2 นักศึกษาและบุคลากร 1.การกาหนดมาตรฐานด้านเวลา
ภายนอกได้รับบริการจาก ของ "กระบวนการปฏิบัติงานที่มี
มธ. ที่สะดวกและรวดเร็ว ผู้รับบริการ (นักศึกษา ประชาชน
ฯลฯ) จานวนมาก" "กระบวนการ
ปฏิบัติงานหลักหรือสาคัญ"ยังไม่
ครบทุกกระบวนการปฏิบัตงิ าน**
2.ด้านบุคลากร
2.1 บุคลากรมีความรู้
1. การพัฒนาบุคลากรยังไม่ส่งผล
ความสามารถมีความพร้อม ให้บุคลากรมีความรูค้ วามสามารถ
รับการเปลี่ยนแปลง
และมีความพร้อมที่จะปรับตัวให้
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไป

คะแนน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : สร้างความเป็นเลิศในการบริหารภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ให้ความสาคัญกับความโปร่งใสและ
Accountability รวมถึงการมีส่วนร่วมของประชาคมศิษย์เก่า และประชาชน
เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีระบบบริหารจัดการภายในที่มีประสิทธิภาพคล่องตัวและสร้างความผาสุกในการ
ปฏิบัติงาน ของบุคลากร
การประเมิน
การประเมิน
กระบวนการหลัก
ปัจจัยเสี่ยงที่ขัดขวาง
โอกาส
ผลกระทบ
คะแนน การแปล
และผลที่ต้องการ
ความสาเร็จของ
รวม
ค่า
ลักษณะ
(วัตถุประสงค์)
ผลที่ต้องการ
ความเสียหาย

5



-

4

ความล่าช้า

20

สูงมาก

3



-

6

ชื่อเสี่ยง

6

ปานกลาง

3



-

4

ความล่าช้า

12

สูง

17

คะแนน
รวม

การแปล
ค่า

คะแนน

การประเมิน
ผลกระทบ

หน่วยงาน

1. การขาดแคลนบุคลากรสาย
สนับสนุนที่มีศักยภาพและความ
พร้อมเข้าสู่ตาแหน่งผู้บริหารทั้ง
ระดับต้นและระดับกลาง

การประเมิน
โอกาส
มธ

2.2 บุคลากรมีศักยภาพและ
มีความพร้อมที่จะเข้าสู่
ตาแหน่งบริหารเพื่อ
ทดแทนผู้บริหารเดิม
3.ความเสี่ยงด้านทรัพยากร
3.1ให้งบประมาณเป็นตัว
ขับเคลื่อนให้เกิดผลตาม
เป้าหมายที่ต้องการ

ปัจจัยเสี่ยงที่ขัดขวาง
ความสาเร็จของ
ผลที่ต้องการ

คะแนน

กระบวนการหลัก
และผลที่ต้องการ
(วัตถุประสงค์)

ลักษณะ
ความเสียหาย

4



-

4

การแข่งขัน
(นามธรรม)

16

สูงมาก



-

3

การแข่งขัน
(นามธรรม)

9

สูง



-

1

การแข่งขัน
(นามธรรม)

3

ปานกลาง



-

4

การแข่งขัน
(นามธรรม)

12

สูง



-

5

การแข่งขัน
(นามธรรม)

15

สูงมาก



-

5

การแข่งขัน
(นามธรรม)

15

สูงมาก

1.การแสวงหาทรัพยากร
(งบประมาณ ,บุคลากร ,
3
เทคโนโลยี) ยังไม่เพียงพอต่อการ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
2.การใช้จ่ายงบประมาณยังไม่มี
3
ประสิทธิภาพ**
3.2 การบริหารเงินและ
1.การวางแผนและบริหารการเงิน
งบประมาณสอดคล้องกับ ระยะยาวยังไม่สอดคล้องกับกล
ยุทธศาสตร์ของ
ยุทธ์ของมหาวิทยาลัยที่จะ
3
มหาวิทยาลัย
สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยบรรลุ
วิสัยทัศน์ได้
4. ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล
4.1มหาวิทยาลัยมีการ
1.การจัดทางบการเงินในภาพรวม
บริหารแบบธรรมาภิบาล ของมหาวิทยาลัย ไม่ทันตาม
3
อย่างครบถ้วนตามบริบท ระยะเวลาที่ระเบียบกาหนด
ของสถาบัน
2.ระบบและกลไกการป้องกันก่อน
เกิดความเสียหายยังไม่เพียง พอ
2.1 ระบบและกลไกการกากับดูแล
3
และการติดตามผลเพื่อป้องกันการ
เกิดความเสียหายด้านการเงินยังไม่
เพียงพอ

18

คะแนน
รวม

การแปล
ค่า

คะแนน

การประเมิน
ผลกระทบ

หน่วยงาน

การประเมิน
โอกาส
มธ

ปัจจัยเสี่ยงที่ขัดขวาง
ความสาเร็จของ
ผลที่ต้องการ

คะแนน

กระบวนการหลัก
และผลที่ต้องการ
(วัตถุประสงค์)

ลักษณะ
ความเสียหาย

4





1

ชื่อเสียง

4

ปานกลาง

3





1

ชื่อเสียง

3

ปานกลาง

5.ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก (ความเสี่ยงจากภัยพิบัต)ิ
5.1 การลดความเสียหาย
จากภัยพิบัติ

1.การจัดการภัยพิบัติให้เข้าสูภ่ าวะ
ปรกติยังไม่ทนั เวลา

6.ภัยก่อการร้าย/อาชญากรรม
6.1 ประชาคมมหาวิทยาลัย 1. กระบวนการป้องกันภัยการก่อ
มีชีวิตและความเป็นอยู่
การร้ายและอาชญากรรมยังไม่
อย่างปลอดภัย และมี
เพียงพอ
ความสุข

19

7. แนวทางการบริหารความเสี่ยง
เมื่อมหาวิทยาลัยได้ประเมินความเสี่ยงและจัดลาดับความเสี่ยงได้กาหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยง โดย
การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง การแบ่งปันความเสี่ยง การลดความเสี่ยง และการยอมรับความเสี่ยง ดังรายละเอียดดังนี้
1. ระดับความเสี่ยงต่า เป็นระดับความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยยอมรับได้ไม่จาเป็นต้องเสนอกิจกรรมบริหาร
ความเสี่ยงเพิ่มเติมโดยให้ดาเนินการตามกิจกรรมควบคุมเดิม
2. ระดับความเสี่ยงปานกลาง เป็นระดับความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยพอยอมรับได้ แต่จาเป็นต้องมีการติดตาม
เฝ้าระวั ง หรือ ทบทวนมาตรการเดิ มที่มีอยู่ เพื่ อไม่ให้ระดับความเสี่ย งเปลี่ย นแปลงไปในทางที่ส่งผลกระทบต่ อ
มหาวิทยาลัย
3. ระดับความเสี่ยงสูง เป็นความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยยอมรับไม่ได้ และต้องจัดการให้อยู่ในระดับยอมรับได้
โดยการเสนอกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม
4. ระดับความเสี่ยงสูงมาก เป็นความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยยอมรับไม่ได้ และต้องจัดการให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับโดยการเสนอมาตรการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติมทันที
8. เกณฑ์การตัดสินใจในการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง
การทาแผนบริหารความเสี่ยงประจาปีงบประมาณ 2556 พิจารณาจากผลการประเมินความเสี่ยง ของแต่ละ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวมพบว่ามีปัจจัยเสี่ยงระดับสูงรวมทุกยุทธศาสตร์ 24 ปัจจัย โดยประเด็นยุทธศาสตร์ที่ความเสี่ยง
สูงคือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 จึง
พิจารณาจัดทาแผนบริหารความเฉพาะ 4 ยุทธศาสตร์ ประกอบกับปัจจัยเสี่ยงมีมากจึงพิจารณาดาเนินการเฉพาะปัจจัย
เสี่ยงที่มผี ลการประเมินคะแนนความเสี่ยงระดับสูง 3 ลาดับก่อน จึงมีปัจจัยเสี่ยง รวม16 ปัจจัย ที่ต้องจัดทาแผนบริหาร
ความเสี่ยง คือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 จานวน 2 ปัจจัยเสี่ยง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 จานวน 5 ปัจจัยเสี่ยง ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 จานวน 4 ปัจจัยเสี่ยง และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 จานวน 4 ปัจจัยเสี่ยง
ส่วนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 (ด้านบริการวิชาการแก่สังคม) และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 (ด้านกิจกรรม
นักศึกษา) มีปัจจัยเสี่ยงสูงเพียงปัจจัยเดียว จึงมีผลการประเมินความเสี่ยงเฉลี่ยปานกลาง มหาวิทยาลัยจึงกาหนดให้ฝ่าย
ที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามมาตรการเดิมพร้อมกับติดตามระดับความเสี่ยงเพื่อไม่ให้เปลี่ยนแปลงในทางที่ส่งผลกระทบ
ต่อมหาวิทยาลัย
9. แผนบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ 2556
จากผลการประเมิ น ความเสี่ ย งปี 2556-2559
จะใช้ ผ ลการประเมิ น ความเสี่ ย งดั ง กล่ า วมาก าหนด
กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงประจาปี 2556 ในยุทธศาสตร์ที่มีความเสี่ยงระดับสูง คือ ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี3 และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 โดยในส่วนของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
ด้านการวิจัยมีปัจจัยเสี่ยงทั้งสิ้น 4 ปัจจัยเสี่ยง เป็นปัจจัยเสี่ยงเดิม (จากการประเมินปี 2555) 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยที่ 1 คือ
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การกระจุกตัวของอาจารย์ที่มีบทความตีพิมพ์ระดับชาติและระดับชาติและสิทธิบัตร และปัจจัยเสี่ยงที่ 2 การตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติรวมถึงการนาเสนองานวิจัยสู่สังคมยังมีอยู่จานวนน้อย ซึ่งฝ่ายวิจัยได้
ทาการทบทวนแล้ว เห็นว่ากิจกรรมการบริหารความเสี่ยงเดิมเป็นกิจกรรมที่ควรดาเนินการต่อไป เพราะเป็นกิจกรรมที่
ตรงกับปัจจัยเสี่ยงที่จะสนับสนุนให้ มหาวิทยาลัยมีผลงานด้านวิจัยเพิ่มขึ้นได้ โดยรายละเอียดแผนบริหารความเสี่ยง
ปีงบประมาณ 2556 เป็นดังนี้

ปัจจัยเสี่ยง

กลยุทธการจัดการความเสี่ยง/
กิจกรรมโครงการ

ผู้รับ
ผิดชอบ

ช่วงเวลาดาเนินการ
ต.ค.- ม.ค.- เม.ย.- ก.ค.ธ.ค.55 มี.ค.56 มิ.ย.56 ก.ย.56

ประเด็นยุทธศาสตร์ท1ี่ ด้านการเรียนการสอน
1.คณะ/หน่วยงานที่จัดทา
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติไม่ดาเนินการ
ประเมินตัวบ่งชี้ผลการ
ดาเนินงานของหลักสูตร

2. ผลงานของนักศึกษาระดับ
ปริญญาโทที่ศึกษาหลักสูตร
แผน ข มีการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยจานวนน้อย

1.1 กาหนดนโยบายให้ทกุ คณะ/หน่วยงาน
ที่จัดทาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติแล้ว
จัดทาการประเมินผลการดาเนินงานตามตัว
บ่งชี้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
1.2 ให้งบประมาณสนับสนุนคณะ/
หน่วยงานในการทา มคอ.
1.3 จัดทีมงานเข้าไปช่วยเหลือในกรณี
ที่คณะ/หน่วยงานไม่สามารถจัดทา
มคอ.ได้
2.1 แก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยเพิ่มเติมเกณฑ์การ
สาเร็จการศึกษาเรื่องการตีพมิ พ์
เผยแพร่ผลงานสารนิพนธ์หรือการ
ค้นคว้าอิสระในหลักสูตรระดับ
ปริญญาโทแผน ข



ฝ่ายวิชาการ/
คณะ



ฝ่ายวิชาการ/
คณะ
ฝ่ายวิชาการ/
คณะ
ฝ่ายวิชาการ
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ปัจจัยเสี่ยง

กลยุทธการจัดการความเสี่ยง/
กิจกรรมโครงการ

ผู้รับ
ผิดชอบ

2.2 แก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ว่าด้วยกองทุนการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555
โดยเพิ่มเติมการให้ทุนสนับสนุนการ
จัดทาบทความนั้นครอบคลุมการทา
ผลงานทั้งหมดของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาในทุกแผนการศึกษา (แผน
ก และแผน ข) อันได้แก่ วิทยานิพนธ์ สาร
นิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ
2.3 จัดให้มวี ารสารวิชาการรองรับทั้ง
วารสารของมหาวิทยาลัยและวารสาร
ระดับคณะเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ของบัณฑิตศึกษา
2.4 จัดประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้
นาเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์
และการมอบรางวัลบทความวิจัยดีเด่น
สาหรับงานประชุมนี้
2.5 เพิ่มงบประมาณสนับสนุนการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในต่างประเทศ
2.6 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเกี่ยวกับ
การเขียนบทความวิชาการเพือ่ เพิ่ม
ประสบการณ์ในการเขียนบทความ
วิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่

ฝ่ายวิชาการ

ช่วงเวลาดาเนินการ
ต.ค.- ม.ค.- เม.ย.- ก.ค.ธ.ค.55 มี.ค.56 มิ.ย.56 ก.ย.56


ฝ่ายวิจัย



ฝ่ายวิจัย



ฝ่ายวิจัย



ฝ่ายวิจัย
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ปัจจัยเสี่ยง

กลยุทธการจัดการความเสี่ยง/
กิจกรรมโครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านความร่วมมือทางวิชาการ
1.ระบบการประชาสัมพันธ์ 1.จัดโครงการเยือนมหาวิทยาลัย
ไม่ชัดเจน และไม่เพียงพอ
คู่สัญญา โดยผู้บริหาร เพื่อสร้างเสริม
ความสัมพันธ์และความร่วมมือทาง
วิชาการ
2.จัดทาประชาสัมพันธ์ข้อมูลและ
ประกาศรับสมัครเป็นภาษาอังกฤษ
เพื่อลงในสื่อสากล เช่น Newsweek
หรือ Time website และสื่อออนไลน์
2.การบริหารจัดการสาหรับ 1.โครงการปรับปรุงการให้บริการ
นักศึกษาต่างชาติไม่ได้
นักศึกษาต่างชาติ และปรับปรุงด้าน
มาตรฐานสากล
กายภาพ เน้นการให้บริการ แบบ One
Stop Service
2.กาหนดนโยบายให้คณะ จัดการ
บริการทางการศึกษา และออกใบ
รายงานผลการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ ภายในระยะเวลาที่
กาหนด
3.การเทียบโอนรายวิชาและ 1.แก้ไขข้อบังคับ มธ.ว่าด้วยการศึกษา
หน่วยกิตไม่มมี าตรฐาน
ในระดับปริญญาตรีและระดับ
เดียวกัน
บัณฑิตศึกษา โดยเพิ่มเติมเกณฑ์และ
สูตรคานวณการเทียบโอนรายวิชาและ
หน่วยกิตระหว่างมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ กับมหาวิทยาลัยใน
ต่างประเทศ

ผู้รับ
ผิดชอบ

ช่วงเวลาดาเนินการ
ต.ค.- ม.ค.- เม.ย.- ก.ค.ธ.ค.55 มี.ค.56 มิ.ย.56 ก.ย.56

ฝ่ายวิเทศ
สัมพันธ์/คณะ







ฝ่ายวิเทศ
สัมพันธ์/คณะ









ฝ่ายวิเทศ
สัมพันธ์/คณะ









ฝ่ายวิเทศ
สัมพันธ์/คณะ/
หน่วยงาน















ฝ่ายวิชาการ/
คณะ/
หน่วยงาน
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ปัจจัยเสี่ยง

กลยุทธการจัดการความเสี่ยง/
กิจกรรมโครงการ

ผู้รับ
ผิดชอบ

4.ความไม่เป็นมาตรฐานของ 1.สร้างกลไกและแรงจูงใจให้คณะ/
ฝ่ายวิชาการ/
หลักสูตร
หน่วยงานต่างๆ เปิดหลักสูตร
คณะ
นานาชาติในระดับ ปริญญาตรีและ
ระดับบัณฑิตศึกษาทุกสาขาวิชา
2.เจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ
ฝ่ายวิเทศ
มหาวิทยาลัยต่างประเทศที่มคี ุณภาพ
สัมพันธ์/ฝ่าย
เพื่อจัด การเรียนการสอนร่วมกันใน
วิชาการ/คณะ
ประเทศไทย
3. สนับสนุนให้จัดหลักสูตร Dual
ฝ่ายวิเทศ
Program และ Twining Program มาก สัมพันธ์/ฝ่าย
ขึ้น
วิชาการ/คณะ
4.ให้งบประมาณสนับสนุนในการ
ฝ่ายวิชาการ/
หารือเจรจา เพือ่ เปิดหลักสูตร
ฝ่ายคลัง/คณะ
นานาชาติ
5.สนับสนุนให้อาจารย์ บุคลากรมี
ฝ่ายวิเทศ
ความพร้อม และสร้างแรงจูงใจให้
สัมพันธ์/คณะ/
คณะ เปิดหลักสูตรนานาชาติ
หน่วยงาน
5.กลไกและช่องทางในการ 1.จัดให้มีกลไก การรับอาจารย์
ฝ่ายวิเทศ
เข้ามาเป็นอาจารย์ผู้สอนไม่ ชาวต่างชาติ มีระบบพัฒนา และจูงใจ สัมพันธ์/ฝ่าย
ชัดเจน
ให้อาจารย์ชาวต่างชาติ เข้ามาเป็น
ทรัพยากร
อาจารย์ประจา/Visiting Professor
มนุษย์ /คณะ
2. ส่งเสริมให้คณะจัดทา Guideline
ฝ่ายวิเทศ
และสวัสดิการ เพื่อดึงดูด รับ Visiting สัมพันธ์/คณะฯ
Scholar/ Visiting Teacher/ Visiting
Professor ชาวต่างประเทศ

ช่วงเวลาดาเนินการ
ต.ค.- ม.ค.- เม.ย.- ก.ค.ธ.ค.55 มี.ค.56 มิ.ย.56 ก.ย.56
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ปัจจัยเสี่ยง

กลยุทธการจัดการความเสี่ยง/
กิจกรรมโครงการ

ผู้รับ
ผิดชอบ

3. ส่งเสริมให้ศูนย์การศึกษา
ฝ่ายวิเทศ
ต่างประเทศ และศูนย์อาณาบริเวณ
สัมพันธ์/คณะ/
ศึกษา (Area Studies) จัดโครงการเชิญ ศูนย์การศึกษา
ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศมาเป็น
ต่างประเทศ /
Visiting Professor ควบคู่ไปกับการทา ศูนย์อาณา
กิจกรรมวิชาการของศูนย์
บริเวณศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ท3ี่ : ด้านวิจัย
1.การกระจุกตัวของอาจารย์ที่ 1.รวบรวมรายชื่ออาจารย์ประจาที่มิได้ ฝ่ายวิจัย/คณะ
มีบทความตีพมิ พ์ระดับชาติ ทาวิจัย/ที่ไม่มบี ทความตีพิมพ์ในรอบ
หน่วยงาน
และระดับนานาชาติและ
3 ปี จาแนกรายคณะ
สิทธิบัตร
2.จาแนกอาจารย์ตามข้อ 1 เป็นกลุ่มๆ
ฝ่ายวิจัย
ตามระยะเวลาการทางานหรือตาม
เกณฑ์อื่นๆ
3.สารวจสาเหตุที่อาจารย์กลุม่ นี้ไม่ได้ ฝ่ายวิจัย/คณะ
ทาวิจัย/ไม่มีบทความตีพิมพ์
หน่วยงาน
4.กาหนดวิธีสนับสนุนที่เหมาะสมกับ ฝ่ายวิจัย/คณะ
แต่ละกลุ่มตามผลการสารวจ
หน่วยงาน
5.เข้าถึงอาจารย์แต่ละกลุ่มอย่าง
ฝ่ายวิจัย/คณะ
ใกล้ชิดและต่อเนื่อง เพื่อให้อาจารย์
หน่วยงาน
กลุ่มนี้ทาวิจัย/เขียนบทความตีพิมพ์
6.เพิ่มช่องการประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย
ฝ่ายวิจัย
และการเข้าถึงแหล่งทุนวิจัยต่าง โดย
การใช้ระบบฐานข้อมูล Bio data
2.การตีพิมพ์เผยแพร่
1.พัฒนาอาจารย์และนักวิจัยด้านการ
ฝ่ายวิจัย/คณะ
ผลงานวิจัยระดับชาติและ
เขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์
หน่วยงาน
ระดับนานาชาติรวมถึงการ ระดับชาติและนานาชาติ
นาเสนองานวิจัยสู่สังคมยังมี
อยู่จานวนน้อย

ช่วงเวลาดาเนินการ
ต.ค.- ม.ค.- เม.ย.- ก.ค.ธ.ค.55 มี.ค.56 มิ.ย.56 ก.ย.56
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ปัจจัยเสี่ยง

กลยุทธการจัดการความเสี่ยง/
กิจกรรมโครงการ

ผู้รับ
ผิดชอบ

2.เพิ่มการให้รางวัลสนับสนุนผู้ที่มี
ผลงานเผยแพร่ในระดับชาติและ
นานาชาติ ทั้งผลงานที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ผลงานวิจัย การตีพิมพ์ผลงาน
ทางวิชาการ และผลงานสร้างสรรค์
3.การจัดทาวารสารทางวิชาการโดย
มหาวิทยาลัยเพื่อเป็นช่องทางเผยแพร่
ผลงานวิจัย 4 ฉบับ ได้แก่ Thammasat
International Journal of Science and
Technology, Thammasat Review,
วารสารธรรมศาสตร์ และวารสาร
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
4.สร้างระบบสนับสนุนการตีพิมพ์
บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ เช่น การ online journal
5.จัดสรรทุนวิจัย โดยกาหนดประเด็น
หลักการวิจัย เพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาสังคมที่
เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ การเมือง สังคม
6.จัดประชุมวิชาการ/การสัมมนา
เผยแพร่ผลงานวิจยั เพื่อเป็นการ
นาเสนอผลงานวิจัยที่มุ่งแก้ปัญหาที่
สาคัญของชาติ รวมถึงเพื่อมุง่ นาเสนอ
ผลงานวิจัยที่สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ได้ทั้งในระดับชุมชนและ
สังคมโดยรวม

ฝ่ายวิจัย/คณะ
หน่วยงาน

ฝ่ายวิจัย

ช่วงเวลาดาเนินการ
ต.ค.- ม.ค.- เม.ย.- ก.ค.ธ.ค.55 มี.ค.56 มิ.ย.56 ก.ย.56






ฝ่ายวิจัย/คณะ
หน่วยงาน









ฝ่ายวิจัย









ฝ่ายวิจัย/คณะ
หน่วยงาน
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ปัจจัยเสี่ยง

3. ความไม่ชัดเจนของแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนางานวิจัย
ของมหาวิทยาลัย

ช่วงเวลาดาเนินการ

กลยุทธการจัดการความเสี่ยง/
กิจกรรมโครงการ

ผู้รับ
ผิดชอบ

7.สังเคราะห์งานวิจัยที่ได้รับทุน
สนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัย
ให้สามารถนาผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์กับกลุ่มเป้าหมายของการ
วิจัยผ่าน website ของมหาวิทยาลัย
1.ตั้งคณะกรรมการกาหนดนโยบาย
และยุทธศาสตร์การวิจัยของ
มหาวิทยาลัยผ่านความเห็นจากสภา
มหาวิทยาลัย
2.ตั้งกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย (พ.ศ.
2555-2559) เพื่อตอบสนองความเป็น
มหาวิทยาลัยวิจัยอย่างยั่งยืน
3.เสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การวิจัย
(2555-2559) ต่อทีป่ ระชุมสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อให้ความเห็นชอบ
4.กาหนดแผนและดาเนินการกิจกรรม
ด้านการวิจัยให้สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การวิจัยมหาวิทยาลัย
5.ติดตามการดาเนินงานตามแผน
กิจกรรมเป็นระยะเพื่อรายงานต่อ
ผู้บริหาร

ฝ่ายวิจัย/คณะ
หน่วยงาน

ฝ่ายวิจัย/คณะ
หน่วยงาน



6.ประเมินผลการดาเนินการตามแผน
กิจกรรมว่าสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การวิจัยที่มหาวิทยาลัยได้กาหนดไว้
หรือไม่

ฝ่ายวิจัย/คณะ
หน่วยงาน



ต.ค.- ม.ค.- เม.ย.- ก.ค.ธ.ค.55 มี.ค.56 มิ.ย.56 ก.ย.56





ฝ่ายวิจัย



ฝ่ายวิจัย



ฝ่ายวิจัย

ฝ่ายวิจัย/คณะ
หน่วยงาน
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กลยุทธการจัดการความเสี่ยง/
กิจกรรมโครงการ

ผู้รับ
ผิดชอบ

7.นาผลที่ได้จากการประเมินผลการ
ฝ่ายวิจัย/คณะ
ดาเนินงานไปปรับปรุงแผนการ
หน่วยงาน
ดาเนินการในปีต่อๆไป
4.วารสารทางวิชาการของ
1.จัดทาแผนการดาเนินงานของ
ฝ่ายวิจัย
มหาวิทยาลัยเผยแพร่ไม่ทัน วารสารทางวิชาการแต่ละฉบับและ
ตามกาหนดระยะเวลา
ติดตามการดาเนินงานให้วารสารออก
ทันตามระยะเวลาที่กาหนด
2.จัดหากองบรรณาธิการที่มีคุณภาพ
ฝ่ายวิจัย
ในการบริหารจัดการวารสารฉบับต่างๆ
3.สร้างระบบการประเมินวารสารให้
ฝ่ายวิจัย
สอดรับกับเกณฑ์การประเมินของ
TCI
4.สร้างระบบสนับสนุนการตีพิมพ์
ฝ่ายวิจัย/คณะ
บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับ
หน่วยงาน
นานาชาติ เช่น การ online journal
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : ด้านบริหารจัดการภายในและด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.ด้านระบบเทคโนโลยี
ดาเนินการบูรณาการข้อมูลจากทุกฝ่าย
สารสนเทศ
ดังนี้
ฝ่ายวางแผน
1.1ระบบข้อมูลสนับสนุนการ 1. แต่งตั้งคณะทางานโดยมีตวั แทน
ทางานของผู้บริหารและการ
และ สปข
จากทุกฝ่าย
ปฏิบัติการยังไม่มีการบูรณาการ 2. ทาการศึกษาความเชื่อมโยงของ
ฝ่ายวางแผน
ให้พร้อมใช้งานอย่างทันท่วงที ข้อมูล และจัดทาแผนการบูรณาการ
และ สปข
1.2 การจัดการและการกากับ ข้อมูล
ดูแลเพื่อให้มีสารสนเทศ
3. ศึกษาและจัดหาวิธกี ารและหรือ
ฝ่ายวางแผน
สาหรับการปฏิบัติงาน การ
เครื่องมือที่เหมาะสมกับระบบข้อมูล
และ สปข
บริหารและการตัดสินใจเชิง
ของมหาวิทยาลัยและสอดคล้องกับ
นโยบายยังไม่สมบูรณ์และ
การใช้งาน
ทันเวลา

ช่วงเวลาดาเนินการ
ต.ค.- ม.ค.- เม.ย.- ก.ค.ธ.ค.55 มี.ค.56 มิ.ย.56 ก.ย.56
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กลยุทธการจัดการความเสี่ยง/
กิจกรรมโครงการ
4. ดาเนินการติดตั้งระบบหรือ
เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง
5. ทดลองใช้และประเมินผลเพื่อ
ปรับปรุงให้เหมาะสม
6. ฝึกอบรมการเรียกใช้ข้อมูลตามที่
ต้องการ

2.ด้านบุคลากร
2.1 การขาดแคลนบุคลากร
สายสนับสนุนที่มีศักยภาพ
และความพร้อมเข้าสู่
ตาแหน่งผู้บริหาร ทั้งระดับ
ต้นและระดับกลาง

1.จัดหลักสูตรเตรียมความพร้อม
สาหรับผู้บริหารสายสนับสนุนทั้ง
โครงการพัฒนาผู้บริหารระดับต้น
และโครงการพัฒนาผู้บริหาร
ระดับกลาง
2.ส่งผู้บริหารระดับกลางเข้าอบรมใน
หน่วยงาน หรือสถาบันผู้จัดที่ ก.พ.อ.
หรือ ส.ก.อ.ให้การรับรอง
3.ความเสี่ยงด้าน
พัฒนาระบบการจัดทารายงานทาง
ธรรมาภิบาล
การเงินให้ทันสมัยในทุกด้าน ดังนี้
3.1 การจัดทางบการเงินใน 1.กาหนดนโยบายบัญชีของมหาวิทยาลัย
ภาพรวมของมหาวิทยาลัย ไม่ และประกาศใช้ทุกหน่วยงาน
ทันตามระยะเวลาที่ระเบียบ 2.กาหนดผังบัญชีของมหาวิทยาลัย
กาหนด
และหน่วยงานให้มีความหมายเดียวกัน
3.แก้ไข หรือออกระเบียบให้สอดคล้อง
กับระบบบัญชีใหม่
4.จัดทาคู่มือทางบัญชี
5.ฝึกอบรมการใช้ระบบบัญชีให้
ผู้จัดทาบัญชีของมหาวิทยาลัยและ
หน่วยงานตามหลักเกณฑ์บญ
ั ชีคงค้าง

ผู้รับ
ผิดชอบ
ฝ่ายวางแผน
และ สปข
ฝ่ายวางแผน
และ สปข
ฝ่ายวางแผน
และ สปข

ช่วงเวลาดาเนินการ
ต.ค.- ม.ค.- เม.ย.- ก.ค.ธ.ค.55 มี.ค.56 มิ.ย.56 ก.ย.56















ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร
มนุษย์









ฝ่ายการคลัง









ฝ่ายการคลัง









ฝ่ายการคลัง









ฝ่ายการคลัง
ฝ่ายการคลัง
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3.2 ระบบและกลไกการ
ป้องกันก่อนเกิดความเสียหาย
ยังไม่เพียงพอ
3.2.1 ระบบและกลไกการ
กากับดูแลและการติดตามผล
เพื่อป้องกันการเกิดความ
เสียหายด้านการเงินยังไม่
เพียงพอ

กลยุทธการจัดการความเสี่ยง/
กิจกรรมโครงการ

ผู้รับ
ผิดชอบ

6.เชื่อมโยงฐานข้อมูลทางการบัญชีทุก
แหล่งรายได้ของมหาวิทยาลัย
7.เชื่อมโยงฐานข้อมูลทางการเงินของ
มหาวิทยาลัยและหน่วยงาน

ฝ่ายการคลัง
ฝ่ายการคลัง

1.จัดทาคู่มือสาหรับผู้บริหารเผยแพร่ให้ คณะกรรมการ
ผู้บริหารทราบและถือปฏิบัติ
จัดทาคู่มือ
สาหรับผู้บริหาร
2.สารวจและรวบรวมระเบียบ แนว
ฝ่ายตรวจสอบ/
ปฏิบัติ และมาตรการต่างๆที่ใช้ในการ ฝ่ายการคลัง
ป้องกันความเสียหายด้านการเงิน แจ้ง
ให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน
ได้ทราบและถือปฏิบัติ
3.กาหนดมาตรการและแนวทางการ ฝ่ายตรวจสอบ
ติดตามผลการตรวจสอบตามประเด็น
ข้อตรวจพบ และแจ้งให้ทุกหน่วยงาน
ทราบ
4.จัดให้มีระบบการจ้างผู้สอบบัญชี
ฝ่ายตรวจสอบ/
จากภายนอก และกาหนดขอบเขตการ ฝ่ายการคลัง
จ้าง เพื่อให้ระบบการจ้างของทุก
หน่วยงานอยู่ในมาตรฐานเดียวกัน

ช่วงเวลาดาเนินการ
ต.ค.- ม.ค.- เม.ย.- ก.ค.ธ.ค.55 มี.ค.56 มิ.ย.56 ก.ย.56
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6.ตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยง
ตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยงเป็นตัวชี้วดั ที่กาหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือสาหรับการประเมินความสาเร็จของแผนบริหารความ
เสี่ยงว่าหากมหาวิทยาลัยได้ดาเนินกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยงไปแล้วจะสามารถลดความเสี่ยงลดลงเพียงใด สาหรับการ
ปรับปรุงกิจกรรมการบริหารความเสีย่ งให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของ
มหาวิทยาลัย โดยสรุปตัวชี้วดั ปัจจัยเสี่ยงแต่ละยุทธศาสตร์ได้ ดังนี้
กระบวนการหลัก/ปัจจัยเสี่ยง

ตัวชี้วัด

หน่วย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านการเรียน การสอน
1. คณะ/หน่วยงานที่จัดทา
1. จานวนหลักสูตรที่จัดทาตามกรอบ
จานวน
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ แห่งชาติที่มีผลการประเมินการ
ไม่ดาเนินการประเมินตัวบ่งชี้ผล ดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ครบทุกหลักสูตร
การดาเนินงานของหลักสูตร
2. ผลงานของนักศึกษาระดับ
2. ร้อยละของผลงานของนักศึกษาระดับ ร้อยละ
ปริญญาโทที่ศึกษาหลักสูตร แผน ปริญญาโทที่ศึกษาหลักสูตร แผน ข ที่
ข มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจยั ได้รับการตีพมิ พ์หรือเผยแพร่
จานวนน้อย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านความร่วมมือทางวิชาการ
1.ระบบการประชาสัมพันธ์ ไม่
1. จานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่เพิ่มขึ้น
คน
ชัดเจน และไม่เพียงพอ
(ขาเข้า)
2.การบริหารจัดการสาหรับ
1. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ค่าเฉลีย่
นักศึกษาต่างชาติไม่ได้มาตร
ผู้รับบริการที่เป็นนักศึกษาต่างชาติ
ฐานสากล
(ระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ)
3.การเทียบโอนรายวิชาและ
1. ร้อยละของจานวนนักศึกษา
ร้อยละ
หน่วยกิตไม่มมี าตรฐานเดียวกัน แลกเปลี่ยนทีส่ าเร็จการศึกษาในเวลา
กาหนด
4.ความไม่เป็นมาตรฐานของ
1. จานวนหลักสูตรนานาชาติที่เพิ่มขึ้น หลักสูตร
หลักสูตร
5.กลไกและช่องทางในการ
1. จานวนอาจารย์ประจา / Visiting
คน
เข้ามาเป็นอาจารย์ผู้สอนไม่ชัดเจน Professor ที่เพิม่ ขึ้น

ปัจจุบัน เป้าที่ต้องการ
ณ 30 กย. 55 30 กย.59
18

116

1.33

17.55

115

150

NA

3.51

NA

ร้อยละ 80

42

62

132
(ปี53)

180
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ตัวชี้วัด

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ด้านการวิจัย
1.การกระจุกตัวของอาจารย์ที่มี 1. อาจารย์ประจาที่มีบทความตีพิมพ์
บทความตีพิมพ์ระดับชาติและ
ระดับชาติและระดับนานาชาติ (ค่าร้อยละ
ระดับนานาชาติและสิทธิบัตร
ต่ออาจารย์ประจาที่ปฏิบัติงานจริง)
1.1อาจารย์ประจาสายสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ที่มีบทความตีพิมพ์
ระดับชาติและนานาชาติ(ค่าร้อยละต่อ
อาจารย์ประจาทีป่ ฏิบัติงานจริง)
1.2 อาจารย์ประจาสายวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีที่มีบทความตีพิมพ์ระดับชาติ
และนานาชาติ (ค่าร้อยละต่ออาจารย์ประจา
ที่ปฏิบัติงานจริง)
1.3 อาจารย์ประจาสายวิทยาศาสตร์
สุขภาพที่มีบทความตีพิมพ์ระดับชาติ
และนานาชาติ(ค่าร้อยละต่ออาจารย์ประจา
ที่ปฏิบัติงานจริง)
2.การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย 1. ผลงานทางวิชาการที่ได้รับรอง
ระดับชาติและระดับนานาชาติ
คุณภาพต่ออาจารย์ประจาและนักวิจัย
รวมถึงการนาเสนองานวิจยั สู่
ประจา
สังคมยังมีอยู่จานวนน้อย *
2. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับ
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่ออาจารย์
ประจาและ/หรือนักวิจยั ประจา
3. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้
ประโยชน์ต่ออาจารย์ประจาและนักวิจัย
ประจา
3.ความไม่ชัดเจนของ
1. ประกาศใช้ยุทธศาสตร์การวิจัย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ. 2555ของมหาวิทยาลัย
2559) ภายในเวลาที่กาหนด

หน่วย

ปัจจุบัน เป้าที่ต้องการ
ณ 30 กย. 55 30 กย.59

ร้อยละ

29.17

36.75

ร้อยละ

16.44

25

ร้อยละ

46.54

55

ร้อยละ

34.92

40

ร้อยละ

6.93

10

ร้อยละ

31.18

35

ร้อยละ

9.99

15

ฉบับ

ไม่มี

มี
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ตัวชี้วัด

หน่วย

2. มีแผนการดาเนินงานด้านการวิจัยใน
แผน
แต่ละปีงบประมาณ
3. ร้อยละการบรรลุผลการดาเนินการตาม ร้อยละ
แผนการดาเนินการด้านวิจัยที่ได้กาหนด
ไว้
4.วารสารทางวิชาการของ
1.วารสารทางวิชาการ จานวน 4 ฉบับของ
มหาวิทยาลัยเผยแพร่ไม่ทันตาม มหาวิทยาลัยออกทันตามกาหนดระยะเวลา
กาหนดระยะเวลา
คือ
1.1วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ฉบับ
1.2 วารสาร Thammasat International
ฉบับ
Journal of Science and Technology
1.3วารสารธรรมศาสตร์
ฉบับ
1.4 วารสาร Thammasat Review
ฉบับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : ด้านบริหารจัดการภายใน/ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ด้านบริหารจัดการภายใน/ด้าน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.ระยะเวลาเฉลี่ยในการตอบสนองการ ร้อยละ
1.1ระบบข้อมูลสนับสนุนการ
เรียกใช้ข้อมูลของฝ่ายบริหาร
ทางานของผู้บริหารและการ
ปฏิบัติการยังไม่มีการบูรณาการให้
พร้อมใช้งานอย่างทันท่วงที
1.2 การจัดการและการกากับดูแล
เพื่อให้มีสารสนเทศสาหรับการ
ปฏิบัติงาน การบริหารและการ
ตัดสินใจเชิงนโยบายยังไม่
สมบูรณ์และทันเวลา

ปัจจุบัน เป้าที่ต้องการ
ณ 30 กย. 55 30 กย.59
ไม่มี
มี
N/A

90

4
0

4
4

1
2

1
2

N/A

5 นาที
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2.ด้านบุคลากร
2.1 การขาดแคลนบุคลากรสาย
สนับสนุนที่มีศักยภาพและความ
พร้อมเข้าสู่ตาแหน่งผู้บริหาร ทัง้
ระดับต้นและระดับกลาง

3.ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล
1. การจัดทางบการเงินใน
ภาพรวมของมหาวิทยาลัย ไม่ทัน
ตามระยะเวลาที่ระเบียบกาหนด

ปัจจุบัน เป้าที่ต้องการ
ณ 30 กย. 55 30 กย.59

ตัวชี้วัด

หน่วย

1. ร้อยละของผู้มีคุณสมบัติครบในการ
เข้าสู่ตาแหน่งหัวหน้างานทีผ่ ่านการ
ฝึกอบรมผู้บริหารระดับต้น (หัวหน้า
งาน)
2. ร้อยละของผู้มีคุณสมบัติครบในการ
เข้าสู่ตาแหน่ง ผอ.กอง/เลขานุการ/
คณะฯ/ที่ฝ่ายการฝึกอบรมเตรียม
ผู้บริหารระดับกลาง(ผอ.กอง/
เลขานุการ/คณะฯ)

ร้อยละ

N/A

ร้อยละ 50

ร้อยละ

N/A

ร้อยละ 80

1.จานวนวันทีจ่ ัดทางบการเงินแล้วเสร็จ

วัน

เกินกว่า
ระยะเวลาที่
ระเบียบ
กาหนด

60 วัน

ร้อยละ

N/A

ร้อยละ 100

2.ระบบและกลไกการป้องกัน
ก่อนเกิดความเสียหายยังไม่
เพียงพอ
2.1ระบบและกลไกการกากับดูแล 1.ร้อยละของความสาเร็จของโครงการ/
และการติดตามผลเพื่อป้องกันการ กิจกรรมที่กาหนดขึ้นเพื่อป้องกันความ
เกิดความเสียหายด้านการเงินยัง เสียหายด้านการเงิน
ไม่เพียงพอ

* หมายเหต 1.ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 (ด้านวิจัย) ปัจจัยเสี่ยงที่ 2 เป็นตัวชี้วัดเดียวกันกับตัวชี้วัดของสมศ. หลักเกณฑ์และ
นิยามเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสมศ.
2. N/A คือยังไม่มีการรวบรวมข้อมูล
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10. งบประมาณ
งบประมาณสาหรับกิจกรรมบริหารความเสี่ยง ส่วนใหญ่ใช้งบดาเนินงานที่มีการตั้งงบประมาณเป็นประจาทุกปี
อยู่แล้ว
11. ความสัมพันธ์กับระบบการควบคุมภายใน
เมื่อทาการประเมินความเสี่ยงแล้วและได้ตัดสินใจที่ตอบสนองต่อปัจจัยเสี่ยงในทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง หรือ
หลายทางเลือกร่วมกัน (การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง การแบ่งปันความเสี่ยง การลดความเสี่ยง และการยอมรับความเสี่ยง) จะได้
นามากาหนดแนวทางการควบคุมให้เป็นไปตามมาตรการที่ได้ตอบสนองต่อความเสี่ยง ดังนี้
1. หากตัดสินใจที่หลีกเลี่ยงความเสี่ยง จะได้กาหนดมาตรการที่ยกเลิกการดาเนินการโครงการหรือกิจกรรมที่
เป็นความเสี่ยง
2. การแบ่งปันความเสี่ยง หรือการถ่ายโอนความเสี่ยง จะเป็นการกาหนดมาตรการดาเนินการเพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรการการถ่ายโอนความเสี่ย ง ดั งเช่น การจัดจ้างผู้สอบบัญชีภ ายนอก สานักงานตรวจสอบภายในจะได้นาเสนอ
หลักเกณฑ์ และกากับการจัดจ้างผู้สอบบัญชีให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เป็นต้น
3. การลดความเสี่ยง เป็นการกาหนดมาตรการเชิงป้ องกัน เพื่อไม่ให้โอกาสที่จะเกิดได้เกิดขึ้น หรือหากไม่
สามารถป้องกันได้มีการกาหนดมาตรการบรรเทาความเสียหายหรือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่างเหมาะสม โดยกรณีที่เกิด
จากปัจจัยภายในและอยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายบริหาร การป้องกันหรือการลดความเสียหาย ได้โดยการกาหนดให้มี
กิจกรรมควบคุมอย่างเพียงพอ ทั้งนี้แผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยประจาปีงบประมาณ 2556 ส่วนใหญ่เป็น
กาหนดมาตรการตอบสนองต่อปัจจัยเสี่ยงโดยการลดความเสี่ยง ดังรายละเอียดในแผนบริหารความเสี่ยง
4. การยอมรับความเสี่ยง เป็นกรณีที่มหาวิทยาลัยยอมรับความเสี่ยงในกรณีที่ ผลการประเมินความเสี่ยงอยู่ใน
ระดับต่า หรือระดับปานกลาง และมหาวิทยาลัยได้ทาการทบทวนมาตรการต่างๆที่มีอยู่และเห็นว่าเพียงพอไม่ต้องกาหนด
มาตรการหรือกิจกรรมบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติมแต่ยังคงติดตามระดับความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงอย่างสม่าเสมอ
อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยจะได้มีการกาหนดแนวทางการติดตามหรือเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงอย่างเป็นระบบและ
รูปธรรมต่อไป
12.การสื่อสารแผนบริหารความเสี่ยง
เมื่อแผนบริหารความเสี่ยงได้ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงจะได้สื่อสารแผนบริหารความเสี่ยงจากมหาวิทยาลัยสู่หน่วยงานดังนี้
1. ทาหนังสือแจ้งทุกฝ่ายที่ต้องรับผิดชอบดาเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อจัดทาแผนปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยง
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2.จัดประชุมชี้แจงให้ทุกหน่วยงานเพื่อรับทราบนโยบายการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยสาหรับการจัดทา
แผนบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน ซึ่งจะทาให้การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเป็นไปทิศทางเดียวกัน และจะทา
ให้การดาเนินงานของมหาวิทยาลัยโดยรวมบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ และยังเป็นการรับฟังข้อคิดเห็นของหน่วยงาน
ในมุมสะท้อนกลับสาหรับเป็นข้อมูลการทาแผนบริหารความเสี่ยงในปีถัดไป
3.จะเผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยงทาง Web Site ของสานักงานส่งเสริมาตรฐานและประกันคุณภาพ
13. แนวทางการติดตามการดาเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
การติดตามการดาเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงเป็น 2 ลักษณะ
1.การติดตามระหว่างการปฏิบัติงาน เป็นการติดตามจากผู้บริหารที่ต้องรับผิดชอบตามที่กาหนดไว้ในแผน
บริหารความเสี่ยง
2.การติดตามผลเป็นรายครั้ง มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ
มหาวิทยาลัย และมอบหมายให้ทาหน้าที่ติดตามการดาเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง โดยในปีงบประมาณ 2556 จะได้
มีการจัดทาแผนการติดตามและจัดทารายงานผลการติดตามทุก 6 เดือนครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 ติดตาม ระหว่างเดือน เมษายน –พฤษภาคม 2556
ครั้งที่ 2 ติดตาม ระหว่างเดือน ตุลาคม –พฤศจิกายน 2556
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ธันวาคม 2555

