แผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปี งบประมาณ 2557

คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กุมภาพันธ์ 2557

แผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปี งบประมาณ 2557
การบริ หารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัยได้ แต่งตังคณะกรรมการบริ
้
หารความเสี่ยงตามคําสัง่ มธ.ที่ 386/2555 โดยมี
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการคลังเป็ นประธาน และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายต่างๆ ร่ วมเป็ นกรรมการ โดยมีเป้าหมายจะใช้
การบริ หารความเสี่ยงเป็ นเครื่ องมือสนับสนุนให้ การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยบรรลุแผนกลยุทธ์ ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่11
(พ.ศ. 2555-2559) ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ทงั ้ 6 ยุทธศาสตร์ คือ
1.จัดการศึกษาที่ได้ มาตรฐานสากล โดยปรับทุกหลักสูตรให้ มีเนื ้อหาสอดคล้ องกับความต้ องการของประเทศ และ
สอดรับกับความสําคัญที่ทวีมากขึ ้นของเอเชีย และประชาคม ASEAN
2. ขยายบทบาทความเป็ นผู้นําความร่ วมมือทางวิชาการในรู ปแบบต่างๆ อย่างใกล้ ชิดมากยิ่งขึน้ กับมหาวิทยาลัยชันนํ
้ า
ใน ASEAN และเอเชีย
3. สร้ างงานวิจยั ที่ได้ มาตรฐานสากล และแก้ ไขปั ญหาของสังคมด้ วยการเพิ่มงบประมาณวิจยั งบสนับสนุนการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการชัน้ นําระดับนานาชาติ การสร้ างเครื อข่ายพี่เลี ้ยงและกลุ่มนักวิจัยคุณภาพสูง ตลอดจนการผลักดันให้ เกิด
วารสารวิชาการใหม่ๆในระดับ ASEAN หรื อเอเชีย
4. พลิกฟื น้ บทบาทในการชี ้นํา และนําเสนอทางออกอย่างสร้ างสรรค์ให้ สงั คมผ่านสื่อต่างๆ โดยเฉพาะในปั ญหาที่อยู่
ในบริ บทที่เป็ นความเชี่ยวชาญทางวิชาการของมหาวิทยาลัย
5. ปลูกฝั งจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ และทํานุบํารุ งสังคม ประชาธิปไตย คุณธรรม ศิลปะ วัฒนธรรม ให้ แก่ประชาชน
และสังคมผ่านกิจกรรมใน หลักสูตร กิจกรรมเสริ มหลักสูตร และกิจกรรมบริ การทางวิชาการแก่สงั คมรวมถึงการให้ บริ การสุขภาพ
แบบองค์รวมแก่สงั คมอย่างสมํ่าเสมอ
6. สร้ างความเป็ นเลิศในการบริ หารภายใต้ หลักธรรมาภิบาลที่ให้ ความสําคัญกับความโปร่ งใส และ Accountability
รวมถึงการมีสว่ นร่ วมของประชาคม ศิษย์เก่า และประชาชน
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยได้ มีการประชุมคณะกรรมการอย่างต่อเนื่องมีการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อระดมสมองจากผู้บริ หารระดับมหาวิทยาลัย คณะ/สํานัก/สถาบัน มีการนําข้ อสังเกตจากสภามหาวิทยาลัย
คณะกรรมการตรวจสอบ ผลการติดตามการดําเนินงานตามแผนบริ หารความเสี่ยงของปี ที่ผ่านมา ข้ อมูลการดําเนินงานของ
ฝ่ ายต่างๆ สถานการณ์ หรื อเหตุการณ์ ภายนอกที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย มาเป็ นข้ อมูลประกอบการพิจารณาจัดทําแผน
บริ หารความเสี่ยงปี งบประมาณ 2557 โดยสรุ ปได้ ดงั นี ้
1. การระบุวัตถุประสงค์
มหาวิทยาลัยได้ กําหนดให้ ใช้ กระบวนการการบริ หารความเสี่ยงเป็ นเครื่ องมือที่จะสนับสนุนให้ มหาวิทยาลัยบรรลุ
เป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่11 (พ.ศ. 2555-2559) ตามประเด็นยุทธศาสตร์ และกําหนดวัตถุประสงค์
การบริ หารความเสี่ยงให้ สอดรับกับเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

1

2. การระบุความเสี่ยง ปั จจัยเสี่ยง
มหาวิ ท ยาลัย ได้ กํ า หนดหลัก เกณฑ์ ก ารระบุ ค วามเสี่ ย งปั จ จัย เสี่ ย งที่ เป็ นอุป สรรคขัด ขวางการดํ า เนิ น งานของ
มหาวิทยาลัยที่จะบรรลุเป้าหมาย ตามแผนกลยุทธ์ ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่11 (พ.ศ. 2555-2559) ตามประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ประกอบด้ วยความเสี่ยงภายในและภายนอกดังนี ้
2.1 ความเสี่ยงภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่ สามารถควบคุมได้ โดยองค์ กร ได้ แก่ ความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์ ของ
มหาวิทยาลัย ความเสี่ยงด้ านทรั พยากร (การเงินงบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) ความเสี่ยงด้ าน
นโยบาย กฎหมาย ระเบียบข้ อบังคับ ความเสี่ยงด้ านการปฏิบตั ิงาน ความเสี่ยงด้ านบุคลากร
2.2 ความเสี่ยงภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ ภายนอกที่ควบคุมไม่ได้ โดยองค์กร ได้ แก่ เศรษฐกิจ/
สังคม/การเมือง/กฎหมาย ภัยธรรมชาติ/สิ่งแวดล้ อม/สงคราม/การก่อการร้ าย
นอกจากนีย้ ังกําหนดให้ การระบุปัจจัยเสี่ยงอยู่บนพืน้ ฐานของข้ อมูลเชิงประจักษ์ จึงได้ มีการกําหนดตัวชีว้ ดั ปั จจัย
เสี่ยง และใช้ ตวั ชี ้วัดปั จจัยเสี่ยงนี ้เป็ นตัวชี ้วัดความสําเร็ จของการจัดทําแผนบริ หารความเสี่ยงเพื่อประเมินว่ามาตรการต่างๆที่
ได้ ดําเนินการตามแผนบริ หารความเสี่ยงสามารถบริ หารความเสี่ยงให้ อยู่ในระดับที่มหาวิทยาลัยยอมรับได้
3.การประเมินโอกาสและผลกระทบ
การประเมินความเสี่ยงโดยพิจารณาจากโอกาสที่จะเกิ ดเหตุการณ์ หรื อ โอกาสของหน่วยงานที่จะเกิดเหตุการณ์
(Likelihood) โดยกําหนดเกณฑ์ในการประเมิน ดังนี ้
1) การประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงในระดับหน่วยรับตรวจ (หรื อ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ )
โอกาสที่จะเกิดขึน้ (เฉลี่ย)
การแปลค่ าโอกาสที่จะเกิด
ระดับคะแนน
1 ครัง้ ในรอบ 1 เดือน
สูงมาก
5
1 ครัง้ ในรอบ 6 เดือน
สูง
4
1 ครัง้ ในรอบ 1 ปี
ปานกลาง
3
1 ครัง้ ในรอบ 3 ปี
ตํ่า
2
1 ครัง้ ในรอบ 5 ปี
ตํ่ามาก
1
2) การประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงในระดับส่วนงานย่อย (หรื อหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ )
จํานวนหน่ วยงานที่มีความเสี่ยง
การแปลค่ าจํานวนหน่ วยงาน
ระดับคะแนน
มากกว่า ร้ อยละ 80
สูงมาก
5
ร้ อยละ 50.1 – 80.0
สูง
4
ร้ อยละ 20.1 – 50.0
ปานกลาง
3
ร้ อยละ 5.1 – 20.0
ตํ่า
2
น้ อยกว่า ร้ อยละ 5.0
ตํ่ามาก
1

2

การประเมินผลกระทบ โดยพิจารณาจากความเสียหายที่จะเกิดขึน้ ใน 5 ลักษณะ คือ ด้ านเวลา ด้ านการเงิน ด้ าน
ชื่อเสียง ด้ านความสามารถในการแข่งขัน และด้ านคุณค่าและความดีงาม ดังนี ้
1) ความเสียหายด้ านเวลา แบ่งความเสียหายเป็ น 3 ลักษณะ คือ ความล่าช้ าของโครงการที่ใช้ เงินลงทุนสูง (เกินกว่า
100 ล้ านบาท) ความล่าช้ าของโครงการสําคัญ เช่น โครงการตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย โครงการตามนโยบายการบริ หาร
ของมหาวิทยาลัย โครงการหลักสูตรใหม่ และความล่าช้ าในการปฏิบตั ิงานตามปกติ
1.1) ความล่าช้ าของโครงการที่ใช้ เงินลงทุนสูง
ผลกระทบต่ อ มธ.
ความเสียหาย
ระดับคะแนน
สูงมาก
ทําให้ เกิดความล่าช้ าของโครงการ มากกว่า 180 วัน
5
สูง
ทําให้ เกิดความล่าช้ าของโครงการ 136 – 180 วัน
4
ปานกลาง
ทําให้ เกิดความล่าช้ าของโครงการ 91 – 135 วัน
3
ตํ่า
ทําให้ เกิดความล่าช้ าของโครงการ 46 – 90 วัน
2
ตํ่ามาก
ทําให้ เกิดความล่าช้ าของโครงการ ไม่เกิน 45 วัน
1
1.2) ความล่าช้ าของโครงการสําคัญ เช่น โครงการตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย โครงการตามนโยบาย
มหาวิทยาลัย โครงการหลักสูตรใหม่
ผลกระทบต่ อ มธ.
ความเสียหาย
ระดับคะแนน
สูงมาก
ทําให้ เกิดความล่าช้ าของโครงการ มากกว่า 360 วัน
5
สูง
ทําให้ เกิดความล่าช้ าของโครงการ 271 – 360 วัน
4
ปานกลาง
ทําให้ เกิดความล่าช้ าของโครงการ 181 – 270 วัน
3
ตํ่า
ทําให้ เกิดความล่าช้ าของโครงการ 91 – 180 วัน
2
ตํ่ามาก
ทําให้ เกิดความล่าช้ าของโครงการ ไม่เกิน 90 วัน
1
1.3) ความล่าช้ าในการปฏิบตั ิงานตามปกติ
ผลกระทบต่ อ มธ.
ความเสียหาย
ระดับคะแนน
สูงมาก
ทําให้ เกิดความล่าช้ าในการปฏิบตั ิงานมากกว่า 24 วัน
5
สูง
ทําให้ เกิดความล่าช้ าในการปฏิบตั ิงาน 19 – 24 วัน
4
ปานกลาง
ทําให้ เกิดความล่าช้ าในการปฏิบตั ิงาน 13 – 18 วัน
3
ตํ่า
ทําให้ เกิดความล่าช้ าในการปฏิบตั ิงาน 6 – 12 วัน
2
ตํ่ามาก
ทําให้ เกิดความล่าช้ าในการปฏิบตั ิงานน้ อยกว่า 5 วัน
1

3

2) ความเสียหายด้ านการเงิน หมายถึง การที่มหาวิทยาลัยต้ องสูญเสียเงิน อันเนื่องมาจากการทุจริ ตภายใน การถูก
ปรับ การชดใช้ ให้ คกู่ รณี การซ่อมแซมครุ ภณ
ั ฑ์/อาคาร ที่เกิดการปฏิบตั ิงานที่บกพร่ อง ผิดพลาด ส่วนต่างอันเนื่องมาจากการ
ลงทุนที่ผิดพลาด หนี ้สูญ การฟื น้ ฟูความเสียหายจากภัยพิบตั ิ
ผลกระทบต่ อ มธ.
ความเสียหาย
ระดับคะแนน
สูงมาก
สูญเสียเงินมากกว่า 10% ของเงินสะสม
5
สูง
สูญเสียเงิน 5.0 – 9.99 % ของเงินสะสม
4
ปานกลาง
สูญเสียเงิน 2.0 – 4.99 % ของเงินสะสม
3
ตํ่า
สูญเสียเงิน 1.0 – 1.99 % ของเงินสะสม
2
ตํ่ามาก
สูญเสียเงิน 0.1 – 0.99 % ของเงินสะสม
1
3) ความเสียหายด้ านชื่อเสียง หมายถึง การเผยแพร่ ข่าวทางลบผ่านสื่อต่าง ๆ ยกเว้ นทาง Internet
ผลกระทบต่ อ มธ.
ความเสียหาย
ระดับคะแนน
สูงมาก
เป็ นข่าวทางลบในหนังสือพิมพ์หน้ า 1 มากกว่า 5 ฉบับ
5
สูง
มีการเป็ นข่าวทางลบในหนังสือพิมพ์น้อยกว่า 5 ฉบับ
4
ปานกลาง
เป็ นข่าวทางลบในหนังสือพิมพ์ที่ไม่อยู่ในหน้ า 1 มากกว่า 5 ฉบับ
3
ตํ่า
เป็ นข่าวทางลบในหนังสือพิมพ์ที่ไม่อยู่ในหน้ า 1 น้ อยกว่า 5 ฉบับ
2
ตํ่ามาก
มีการเผยแพร่ ข่าวทางลบเฉพาะภายใน มธ.
1
4) ความเสียหายด้ านความสามารถในการแข่งขัน แบ่งการประเมินความเสียหายเป็ น 2 ลักษณะ คือ
4.1 การประเมินในลักษณะนามธรรม ดังนี ้
ผลกระทบต่ อ มธ.
ความเสียหาย
ระดับคะแนน
สูงมาก
เสียทรัพยากร (เงิน เวลา บุคลากร) โดยไม่เกิดประโยชน์ และก่อให้ เกิด
5
ความเสียหาย
สูง
เสียทรัพยากร (เงิน เวลา บุคลากร) โดยไม่เกิดประโยชน์
4
ปานกลาง
ความไม่บรรลุผลตามเป้าหมายของหน่วยงาน
3
ตํ่า
เสียโอกาสในการพัฒนา/การเพิ่มขีดความสามารถ
2
ตํ่ามาก
ไม่ได้ รับประโยชน์ตามที่ตงเป
ั ้ ้ าหมายไว้ อย่างเต็มที่
1

4

4.2 การประเมินในลักษณะรู ปธรรม โดยพิจารณาจากอันดับของมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ในภูมิภาคเอเชีย
จําแนกตามกลุ่มสาขาวิชา โดย Quacquarelli Symonds Ltd., หรื อ QS Asian University Rankings ตํ่ากว่าเป้าหมายที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต้องการ
ผลกระทบต่ อ มธ.
ความเสียหายที่พจิ ารณาจากผลการจัดลําดับโดย QS
ระดับคะแนน
สูงมาก
มี 5 กลุม่ สาขาวิชา ที่ไม่อยู่ใน 50 ลําดับแรก
5
สูง
มี 4 กลุม่ สาขาวิชา ที่ไม่อยู่ใน 50 ลําดับแรก
4
ปานกลาง
มี 3 กลุม่ สาขาวิชา ที่ไม่อยู่ใน 50 ลําดับแรก
3
ตํ่า
มี 2 กลุม่ สาขาวิชา ที่ไม่อยู่ใน 50 ลําดับแรก
2
ตํ่ามาก
มี 1 กลุม่ สาขาวิชา ที่ไม่อยู่ใน 50 ลําดับแรก
1
ทังนี
้ ้ QS Asian University Rankings แบ่งกลุม่ สาขาวิชา ดังนี ้
1) Arts and Humanities
3) Social Sciences and Management
5) Life Sciences and Medicine

2) Engineering and Technology
4) Natural Sciences

5) ความเสียหาย ด้ านคุณค่า และความดีงาม หมายถึงพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษา บุคลากร ที่ส่งผล
กระทบต่อมหาวิทยาลัยในลักษณะต่าง ๆ ดังนี ้
ผลกระทบต่ อ มธ.
ความเสียหาย
ระดับคะแนน
สูงมาก
สูญเสียอัตลักษณ์และความเป็ นตัวตน
5
สูง
มธ. ได้ รับการสนับสนุนน้ อยลงจากสังคม
4
ปานกลาง
จํานวน นศ. สมัครเข้ า มธ. ลดลง
3
ตํ่า
ประชาคม มธ. อยู่อย่างไม่เกื ้อกูลกัน
2
ตํ่ามาก
จํานวนกิจกรรมที่ดีและสําเร็ จลดลง
1

5

ผลกระทบ

การประเมินความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยงได้ ใช้ ผลคูณของโอกาสที่ จะเกิ ดเหตุการณ์ หรื อ โอกาสของหน่วยงานที่ จะเกิ ดเหตุการณ์
(Likelihood) และระดับผลกระทบ (Impact) และนํามาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดกับผลกระทบที่จะเกิดว่า
จะเกิดความเสียหายในระดับใด ดังแผนภูมิ

หมายเหตุ
L = ความเสี่ยงตํ่า

5
4
3
2
1

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

M = ความเสี่ยงปานกลาง

H = ความเสี่ยงสูง

6

VH
VH
VH
H
H
5

VH = ความเสี่ยงสูงมาก

4. การระบุปัจจัยเสี่ยง การประเมินโอกาสและผลกระทบ และระดับความเสี่ยง
ตามที่คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการประชุมครัง้ ที่ 2/2556 ในวันพฤหัสบดีที่ 29
สิงหาคม 2556 ได้ พิ จารณากํ าหนดปั จจัยเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจํ าปี งบประมาณ 2557 โดยปั จจัยเสี่ยงใน
ปี งบประมาณ 2557 นัน้ จะกํ าหนดจากความเสี่ ยงที่ ส่ งผลกระทบต่อภาพรวมของมหาวิ ทยาลัย ซึ่งต่ างจากปั จจัยเสี่ ยง
ปี งบประมาณ 2556 เนื่ องจากปั จจัยเสี่ยงบางปั จจัยในปี งบประมาณ 2556 เป็ นความเสี่ยงที่ เกิ ดจากการบริ หารงานประจํ า
สามารถลดความเสี่ยงได้ โดยการวางระบบการควบคุมภายใน
ดังนัน้ ในปี งบประมาณ 2557 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงมีมติให้ ปรับปั จจัย
เสี่ยงที่เคยจัดกิจกรรมบริ หารความเสี่ยงในปี งบประมาณ 2556 เป็ นการวางระบบการควบคุมภายในและกําหนดปั จจัยเสี่ยงใน
ปี งบประมาณ 2557 ดังนี ้
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ ที่ 1
ยุทธศาสตร์ ที่ 2
ยุทธศาสตร์ ที่ 3

ยุทธศาสตร์ ที่ 6

ปั จจัยเสี่ยง
- การสอนที่ มุ่งเน้ น เนื อ้ หาสาระมากกว่าการสอนกระบวนการแสวงหาความรู้ และการคิ ด
วิเคราะห์
- นักศึกษาต่างชาติที่เข้ ามาเรี ยนในมหาวิทยาลัยมีจํานวนน้ อย
- อาจารย์ตา่ งชาติที่มาสอนในมหาวิทยาลัยมีจํานวนน้ อย
- การกระจุกตัวของอาจารย์ที่มีบทความตีพิมพ์ระดับชาติและระดับชาติในสายวิทยาศาสตร์
- จํ า นวนบทความที่ ตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่ ใ นระดับ ชาติ แ ละนานาชาติ มี จํ านวนน้ อยในสาย
สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
- การบริ หารจัดการยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ
- การบริ หารจัดการองค์การในสภาวะวิกฤต ได้ แก่ เหตุการณ์อทุ กภัย อัคคีภยั วาตภัย ชุมนุม
ประท้ วง/จลาจล โรคระบาด ระบบไฟฟ้าดับ และแผ่นดินไหว

โดยมีการประเมินโอกาสและผลกระทบ และระดับความเสี่ยง ดังนี ้

7

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 1 : จัดการศึกษาที่ได้ มาตรฐานสากลโดยปรับทุกหลักสูตรให้ มีเนื ้อหาสอดคล้ องกับความต้ องการของประเทศ
และสอดคล้ องกับความสําคัญที่ทวีมากขึ ้นของอาเซียนและประชาคม ASEAN
เป้าประสงค์ : ผู้สําเร็ จการศึกษาทังบั
้ ณฑิตระดับปริ ญญาตรี และบัณฑิต ศึกษามีคณ
ุ ธรรมและมีคณ
ุ ภาพได้ มาตรฐานสากล

4

8

หน่ วยงาน


คะแนน

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 1 ด้ านการเรี ยนการสอน
ผู้สําเร็ จการศึกษาทังบั
้ ณฑิต การสอนที่มงุ่ เน้ นเนื ้อหาสาระ
ระดับปริ ญญาตรี และบัณฑิต มากกว่าการสอนกระบวนการ
ศึกษามีคณ
ุ ธรรมและมี
แสวงหาความรู้ และการคิด
คุณภาพได้ มาตรฐานสากล วิเคราะห์

มธ.

ปั จจัยเสี่ยงที่ขัดขวาง
ความสําเร็จของ
ผลที่ต้องการ

คะแนน

กระบวนการหลัก
และผลที่ต้องการ
(วัตถุประสงค์ )

การประเมิน
ผลกระทบ

การประเมินโอกาส

ลักษณะ
ความ
เสียหาย

5

ด้ าน
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

คะแนน การแปล
รวม
ค่ า

20

สูงมาก

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 2 : ขยายบทบาทความเป็ นผู้นําความร่ วมมือทางวิชาการในรู ปแบบต่างๆอย่างใกล้ ชิดมากยิ่งขึ ้นกับมหาวิทยาลัยชันนํ
้ า
ใน ASEAN และเอเชีย
เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยมีเครื อข่ายความร่ วมมือในด้ านวิชาการ วิจยั และอื่นๆ กับมหาวิทยาลัยชันนํ
้ าใน ASEAN และเอเชียเพิ่มมาก
ขึ ้น

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 2 ด้ านความร่ วมมือทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยมีเครื อข่ายความ 1. นักศึกษาต่างชาติที่เข้ ามา
ร่ วมมือในด้ านวิชาการ วิจยั และ เรี ยนในมหาวิทยาลัยมี
อื่นๆ กับมหาวิทยาลัย ชันนํ
้ าใน จํานวนน้ อย
ASEAN และเอเชียเพิ่มมากขึ ้น 2. อาจารย์ตา่ งชาติที่มาสอน
ในมหาวิทยาลัยมีจํานวน
น้ อย

9

การประเมิน
ผลกระทบ
คะแนน

หน่ วยงาน

มธ.

ปั จจัยเสี่ยงที่ขัดขวาง
ความสําเร็จของ
ผลที่ต้องการ

คะแนน

กระบวนการหลัก
และผลที่ต้องการ
(วัตถุประสงค์ )

การประเมิน
โอกาส

4

 

3

4

 

4

ลักษณะ
ความเสียหาย

ด้ าน
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ด้ าน
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

คะแนน การแปล
รวม
ค่ า

12

สูง

16

สูงมาก

ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 : สร้ างงานวิ จั ย ที่ ไ ด้ มาตรฐานสากล และแก้ ไขปั ญหาของสั ง คมด้ วยการเพิ่ ม งบประมาณวิ จั ย
งบสนั บ สนุ น การตี พิ ม พ์ ใ นวารสารทางวิ ช าการชั น้ นํ า ระดั บ นานาชาติ การสร้ างเครื อ ข่ า ยพี่ เ ลี ย้ งและกลุ่ ม นั ก วิ จั ย คุ ณ ภาพ
สูง ตลอดจนการผลักดันให้ เกิดวารสารวิชาการใหม่ๆ ในระดับ ASEAN หรื อเอเชีย
เป้าประสงค์ : สังคมได้ รับองค์ความรู้ จากงานวิจยั ที่มีคณ
ุ ภาพได้ มาตรฐานสากลในการแก้ ไขปั ญหาของประเทศ

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 3 ด้ านวิจัย
สังคมได้ รับองค์ความรู้ จาก
งานวิจยั ที่มีคณ
ุ ภาพได้
มาตรฐานสากลในการแก้ ไข
ปั ญหาของประเทศ

1. การกระจุกตัวของอาจารย์ที่
มีบทความตีพิมพ์ระดับชาติ
และสิทธิบตั รในสาย
วิทยาศาสตร์
2. จํานวนบทความที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ ในระดับชาติและ
นานาชาติมีจํานวนน้ อยในสาย
สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์

3

3

10

 

 

การประเมิน
ผลกระทบ
คะแนน การแปล
ลักษณะ
รวม
ค่ า
ความเสียหาย

คะแนน

หน่ วยงาน

มธ

ปั จจัยเสี่ยงที่ขัดขวาง
ความสําเร็จของ
ผลที่ต้องการ

คะแนน

กระบวนการหลัก
และผลที่ต้องการ
(วัตถุประสงค์ )

การประเมิน
โอกาส

4

ด้ าน
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

12

สูง

4

ด้ าน
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

12

สูง

ประเด็นยุ ทธศาสตร์ ที่ 6 : สร้ างความเป็ นเลิ ศ ในการบริ ห ารภายใต้ ห ลัก ธรรมาภิ บ าลที่ ใ ห้ ค วามสํ าคัญ กับ ความโปร่ ง ใสและ
Accountability รวมถึงการมีสว่ นร่ วมของประชาคมศิษย์เก่า และประชาชน
เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีระบบบริ หารจัดการภายในที่มีประสิทธิภาพคล่องตัวและสร้ างความผาสุกในการปฏิบตั ิงาน
ของบุคลากร

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 6 ด้ านบริ หารจัดการภายในและด้ านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มี
1. การบริ หารจัดการยังไม่มี
ระบบบริ หารจัดการภายในที่มี ประสิทธิภาพเพียงพอ
3  
ประสิทธิภาพคล่องตัวและ
สร้ างความผาสุกในการ
2. การบริ หารจัดการองค์การ
ปฏิบตั ิงาน ของบุคลากร
ในสภาวะวิกฤต ได้ แก่
เหตุการณ์อทุ กภัย อัคคีภยั
5  
วาตภัย ชุมนุมประท้ วง/จลาจล
โรคระบาด ระบบไฟฟ้าดับ
และแผ่นดินไหว

การประเมิน
ผลกระทบ
คะแนน การแปล
ลักษณะ
รวม
ค่ า
ความเสียหาย

คะแนน

หน่ วยงาน

มธ

ปั จจัยเสี่ยงที่ขัดขวาง
ความสําเร็จของ
ผลที่ต้องการ

คะแนน

กระบวนการหลัก
และผลที่ต้องการ
(วัตถุประสงค์ )

การประเมิน
โอกาส

4

ด้ าน
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

12

สูง

5

ด้ าน
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

25

สูงมาก

5. แนวทางการบริหารความเสี่ยง
เมื่อมหาวิทยาลัยได้ ประเมินความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงได้ กําหนดแนวทางการบริ หารความเสี่ยง โดย การ
หลีกเลี่ยงความเสี่ยง การแบ่งปั นความเสี่ยง การลดความเสี่ยง และการยอมรับความเสี่ยง ดังรายละเอียดดังนี ้
1. ระดับความเสี่ยงตํ่า เป็ นระดับความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยยอมรับได้ ไม่จําเป็ นต้ องเสนอกิจกรรมบริ หารความเสี่ยง
เพิ่มเติมโดยให้ ดําเนินการตามกิจกรรมควบคุมภายในที่ดําเนินการอยู่แล้ ว
2.ระดับความเสี่ยงปานกลาง เป็ นระดับความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยพอยอมรับได้ แต่จําเป็ นต้ องมีการติดตามเฝ้าระวัง
หรื อทบทวนมาตรการเดิมที่มีอยู่ เพื่อไม่ให้ ระดับความเสี่ยงเปลี่ยนแปลงไปในทางที่สง่ ผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย
3.ระดับความเสี่ยงสูง เป็ นความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยยอมรับไม่ได้ และต้ องจัดการให้ อยู่ในระดับยอมรั บได้ โดยการ
เสนอกิจกรรมการบริ หารความเสี่ยงเพิ่มเติม
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4.ระดับความเสี่ยงสูงมาก เป็ นความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยยอมรับไม่ได้ และต้ องจัดการให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับโดยการ
เสนอมาตรการบริ หารความเสี่ยงเพิ่มเติมทันที
6. แผนบริหารความเสี่ยงปี งบประมาณ 2557
จากผลการประเมินความเสี่ยงปี งบประมาณ 2557 จึงกําหนดกิจกรรมการบริ หารความเสี่ยงประจําปี งบประมาณ
2557 ในยุทธศาสตร์ ที่มีความเสี่ยง คือ ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ยุทธศาสตร์ ที่ 3 และยุทธศาสตร์ ที่ 6 โดยรายละเอียด
แผนบริ หารความเสี่ยงปี งบประมาณ 2557 เป็ นดังนี ้

ปั จจัยเสี่ยง

กลยุทธการจัดการความเสี่ยง/
กิจกรรมโครงการ

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 1 ด้ านการเรี ยนการสอน
การสอนที่มงุ่ เน้ นเนื ้อหาสาระมากกว่า
1. สร้ างกลวิธีการสอนในทุกหน่วยงานที่
การสอนกระบวนการแสวงหาความรู้ และ จัดการเรี ยนการสอน
การคิดวิเคราะห์
2. สื่อสารหลักการ Teach Less Learn
More และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ รับ
3. ปรับทัศนคติของอาจารย์ให้ มงุ่ ไปสู่
หลักการ Teach Less Learn More
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 2 ด้ านความร่ วมมือทางวิชาการ
1. นักศึกษาต่างชาติที่เข้ ามาเรี ยนใน
1. โครงการปรับปรุ งการให้ บริ การ
มหาวิทยาลัยมีจํานวนน้ อย
นักศึกษาต่างชาติ และปรับปรุงด้ าน
กายภาพเน้ นการให้ บริ การ แบบ One
Stop Service
2. กําหนดนโยบายให้ คณะจัดการบริ การ
ทางการศึกษาและออกใบรายงานผล
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด
3. การปรับปรุ ง website ให้ มีข้อมูลการ
ให้ บริ การเพื่อดึงดูดนักศึกษาต่างชาติ
2. อาจารย์ตา่ งชาติที่มาสอนใน
1. ปรับปรุ ง website ให้ มีช่องทางสําหรับ
มหาวิทยาลัยมีจํานวนน้ อย
อาจารย์ตา่ งชาติโดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้ อง
ให้ ครบถ้ วนสมบูรณ์
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ผู้รับ
ผิดชอบ

ช่ วงเวลาดําเนินการ
ต.ค.56- เม.ย.ก.ค.มี.ค.57 มิ.ย 57 ก.ย.57

ฝ่ ายวิชาการ



ฝ่ ายวิชาการ








ฝ่ ายวิเทศ
สัมพันธ์





ฝ่ ายวิเทศ
สัมพันธ์
ฝ่ ายวิเทศ
สัมพันธ์





ฝ่ ายวิชาการ

ฝ่ ายวิเทศ
สัมพันธ์







ปั จจัยเสี่ยง

กลยุทธการจัดการความเสี่ยง/
กิจกรรมโครงการ

ผู้รับ
ผิดชอบ

2. รวบรวมข้ อมูลการรับอาจารย์ตา่ งชาติ
และปรับปรุ งมาตรการการสนับสนุน
อาจารย์ตา่ งชาติและเผยแพร่ ใน Website
3. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนด้ านการ
จ้ างอาจารย์ผ้ สู อนชาวต่างชาติปีละ 10
ล้ านบาท

ฝ่ ายวิเทศ
สัมพันธ์
ฝ่ ายวางแผน

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 3 ด้ านวิจัย
1.การกระจุกตัวของอาจารย์ที่มีบทความ 1. สํารวจสาเหตุที่สง่ ผลให้ อาจารย์ไม่ทํา ฝ่ ายวิจยั /คณะ/
ตีพิมพ์ระดับนานาชาติในสาย
วิจยั และไม่มีบทความตีพิมพ์ พร้ อมทัง้
หน่วยงาน
กําหนดวิธีที่เหมาะสมกับแต่ละกลุม่
วิทยาศาสตร์
2. สนับสนุนทุนวิจยั ที่เหมาะสมให้ กบั
ฝ่ ายวิจยั
กลุม่ อาจารย์และนักวิจยั ในทุกระดับ ทัง้
นักวิจยั รุ่ นใหม่ รุ่ นกลาง และรุ่นใหญ่
3. พัฒนาอาจารย์/นักวิจยั และนักศึกษา
ฝ่ ายวิจยั
ระดับบัณฑิตศึกษา ด้ านการเขียน
บทความวิจยั เพื่อตีพิมพ์ระดับชาติและ
นานาชาติ
4. ผลักดันวารสารทางวิชาการของ
ฝ่ ายวิจยั
มหาวิทยาลัยให้ อยู่ในฐานข้ อมูล Scopus
เพื่อเป็ นช่องทางในการเผยแพร่
ผลงานวิจยั ของอาจารย์/นักวิจยั
5. เพิ่มทุนนักวิจยั ให้ แก่ผ้ ชู ่วยสอน
ฝ่ ายวิจยั
6. เพิ่มทุนนักวิจยั ให้ กบั ผู้ช่วยนักวิจยั
ฝ่ ายวิจยั
7. เพิ่มทุนวิจยั หลังปริ ญญาเอกให้ แก่
ฝ่ ายวิจยั
อาจารย์
2. จํานวนบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ใน 1. สํารวจสาเหตุที่สง่ ผลให้ อาจารย์ไม่ทํา
ฝ่ ายวิจยั
ระดับชาติและนานาชาติมีจํานวนน้ อยใน วิจยั และไม่มีบทความตีพิมพ์ พร้ อมทัง้
สายสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
กําหนดวิธีที่เหมาะสมกับแต่ละกลุม่
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ช่ วงเวลาดําเนินการ
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ปั จจัยเสี่ยง

กลยุทธการจัดการความเสี่ยง/
กิจกรรมโครงการ

2. สนับสนุนทุนวิจยั และปั จจัยสนับสนุน
ที่เหมาะสมให้ แก่อาจารย์ที่ไม่ทําวิจยั และ
ไม่มีบทความตีพิมพ์
3. ผลักดันและเพิ่มช่องทางการเสนอ
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 6 ด้ านบริ หารจัดการภายในและด้ านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. การบริ หารจัดการยังไม่มีประสิทธิภาพ 1. ปรับโครงสร้ างสํานักงานอธิการบดี
เพียงพอ
เพื่อลดความซํ ้าซ้ อนในการปฏิบตั ิงาน
และการสับเปลี่ยนหมุนเวียนผู้บริ หารใน
ระดับหัวหน้ างานและผู้อํานวยการกอง
2. การปรับกระบวนการทํางานให้ มี
ลักษณะ one stop service และมีการ
กําหนดระยะเวลาการทํางานที่ชดั เจน
3. พัฒนาบุคลากรให้ มีความรู้ และความ
เชี่ยวชาญในงาน/หน้ าที่ของตนเอง ทัง้
บุคลากรสายสนับสนุนและสายวิชาการ
4. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
นํามาประกอบการวิเคราะห์/การตัดสินใจ

2. การบริ หารจัดการองค์การในสภาวะ
วิกฤต ได้ แก่ เหตุการณ์อทุ กภัย อัคคีภยั
วาตภัย ชุมนุมประท้ วง/จลาจล โรค
ระบาด ระบบไฟฟ้าดับ และแผ่นดินไหว

5. นําระบบการบริ หารคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล (ISO) มาปรับใช้ กบั
หน่วยงานในสํานักงานอธิการบดี
1. การจัดทําแผนบริ หารความต่อเนื่องใน
สภาวะวิกฤตของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
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ผู้รับ
ผิดชอบ
ฝ่ ายวิจยั
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ฝ่ ายวิจยั

ฝ่ ายวางแผน
และบริ หารศูนย์
รังสิต





ฝ่ ายวางแผน
และบริ หารศูนย์
รังสิต
ฝ่ ายบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์





ฝ่ ายวางแผน
และบริ หารศูนย์
รังสิต
ฝ่ ายประกัน
คุณภาพ









คณะกรรมการ
บริ หารความ
ต่อเนื่อง
ในสภาวะวิกฤต
ของมธ.





ปั จจัยเสี่ยง

กลยุทธการจัดการความเสี่ยง/
กิจกรรมโครงการ

ผู้รับ
ผิดชอบ

2. การดําเนินการตามแผนบริ หารความ
คณะกรรมการ
ต่อเนื่องในสภาวะวิกฤตของ
บริ หารความ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ต่อเนื่อง
ในสภาวะวิกฤต
3. การทดลองตามแผนบริ หารความ
ของมธ.
ต่อเนื่องในสภาวะวิกฤตของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
4. การประเมินแผนบริ หารความต่อเนื่อง
ในสภาวะวิกฤตของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ตามขันตอน
้
PDCA (Plan
Do Check Act)

ช่ วงเวลาดําเนินการ
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7.ตัวชีว้ ัดปั จจัยเสี่ยง
ตัวชี ้วัดปั จจัยเสี่ยงเป็ นตัวชี ้วัดที่กําหนดขึ ้นเพื่อใช้ เป็ นเครื่ องมือสําหรับการประเมินความสําเร็ จของแผนบริ หารความเสี่ยงว่าหาก
มหาวิทยาลัยได้ ดําเนินกิจกรรมตามแผนบริ หารความเสี่ยงไปแล้ วจะสามารถลดความเสี่ยงลดลงเพียงใด สําหรับการปรับปรุ งกิจ
กรรมการบริ หารความเสี่ยงให้ สอดคล้ องกับสภาพแวดล้ อมที่เปลี่ยนแปลงที่สง่ ผลกระทบต่อการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยสรุ ป
ตัวชี ้วัดปั จจัยเสี่ยงแต่ละยุทธศาสตร์ ได้ ดังนี ้

กระบวนการหลัก/ปั จจัยเสี่ยง
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 1 ด้ านการเรี ยนการสอน
การสอนที่มงุ่ เน้ นเนื ้อหาสาระมากกว่าการสอน
กระบวนการแสวงหาความรู้ และการคิดวิเคราะห์

ตัวชีว้ ัด

วิชาที่สอนโดยใช้ การบรรยายเป็ นหลัก
(มากกว่า 80%)

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 2 ด้ านความร่ วมมือทางวิชาการ
1. นักศึกษาต่างชาติที่เข้ ามาเรี ยนในมหาวิทยาลัย จํานวนนักศึกษาต่างชาติมากขึ ้น
มีจํานวนน้ อย

15

หน่ วย

ปั จจุบัน
ณ 30 กย
56

เป้าที่ต้องการ
30 กย.57

ร้ อยละ

85

25

คน

NA

เพิ่มขึ ้น
ร้ อยละ 10

กระบวนการหลัก/ปั จจัยเสี่ยง
2. อาจารย์ตา่ งชาติที่มาสอน ในมหาวิทยาลัยมี
จํานวนน้ อย
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 3 ด้ านวิจัย
1.การกระจุกตัวของอาจารย์ที่มีบทความตีพิมพ์
ระดับชาติและระดับชาติในสายวิทยาศาสตร์

ตัวชีว้ ัด
จํานวนอาจารย์ตา่ งชาติเพิ่มขึ ้น

หน่ วย
คน

อาจารย์ประจําที่มีบทความตีพิมพ์ระดับ
ร้ อยละ
นานาชาติ (ค่าร้ อยละต่ออาจารย์ที่
ปฏิบตั ิงานจริ ง)
2. จํานวนบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ในระดับชาติ จํานวนบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่
บทความ
และนานาชาติมีจํานวนน้ อยในสายสังคมศาสตร์ ระดับชาติและนานาชาติสาย
และมนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 6 ด้ านบริ หารจัดการภายในและด้ านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. การบริ หารจัดการยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ 1. กระบวนงานที่ได้ มีการปรับขันตอน
้
กระบวนงาน
การทํางานและกําหนดเวลามาตรฐาน
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริ การ
ค่าเฉลี่ย
2 .การบริ หารจัดการองค์การในสภาวะวิกฤต
มีคมู่ ือการบริ หารความพร้ อมต่อสภาวะ
คูม่ ือ
ได้ แก่ เหตุการณ์อทุ กภัย อัคคีภยั วาตภัย ชุมนุม วิกฤตของมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
ประท้ วง/จลาจล โรคระบาด ระบบไฟฟ้าดับ และ ทัง้ 4 ศูนย์การศึกษา
แผ่นดินไหว

ปั จจุบัน
เป้าที่ต้องการ
ณ 30 กย
30 กย.57
56
98 (ณ 1
เพิ่มขึ ้น
ต.ค.2555)
ร้ อยละ 10
24.58

26

113

120

2 กระบวนงาน

-

4.00
4 คูม่ ือ

8. งบประมาณ
งบประมาณสําหรับกิจกรรมบริ หารความเสี่ยง ส่วนใหญ่ใช้ งบดําเนินงานที่มีการตังงบประมาณเป็
้
นประจําทุกปี อยู่
แล้ ว
9. การสื่อสารแผนบริหารความเสี่ยง
เมื่อแผนบริ หารความเสี่ยงได้ รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้ ว ฝ่ ายเลขานุการคณะกรรมการบริ หารความ
เสี่ยงจะได้ สื่อสารแผนบริ หารความเสี่ยงจากมหาวิทยาลัยสูห่ น่วยงานดังนี ้
1. ทําหนังสือแจ้ งทุกฝ่ ายที่ต้องรับผิดชอบดําเนินการตามแผนบริ หารความเสี่ยง เพื่อจัดทําแผนปฏิบตั ิงานให้ เป็ นไป
ตามแผนบริ หารความเสี่ยง
2. จัดประชุมชีแ้ จงให้ ทุกหน่วยงานเพื่อรั บทราบนโยบายการบริ หารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยสําหรับการจัดทํา
แผนบริ หารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน ซึง่ จะทําให้ การบริ หารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเป็ นไปทิศทางเดียวกัน และจะทําให้
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การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยโดยรวมบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ และยังเป็ นการรับฟั งข้ อคิดเห็นของหน่วยงานในมุม
สะท้ อนกลับสําหรับเป็ นข้ อมูลการทําแผนบริ หารความเสี่ยงในปี ถัดไป
3. จะเผยแพร่ แผนบริ หารความเสีย่ งทาง Web Site ของกองส่งเสริ มมาตรฐานและประกันคุณภาพ
10. แนวทางการติดตามการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
การติดตามการดําเนินการตามแผนบริ หารความเสี่ยงเป็ น 2 ลักษณะ
1. การติดตามระหว่างการปฏิบตั ิงาน เป็ นการติดตามจากผู้บริ หารที่ต้องรั บผิดชอบตามที่กําหนดไว้ ในแผนบริ หาร
ความเสี่ยง
2. การติดตามผลเป็ นรายครั ง้ จะมีการติดตามผลการดําเนิ นงานตามแผนบริ หารความเสี่ยงและตามตัวชี ว้ ดั ใน
ระยะเวลา 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน และรายงานต่อคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงต่อไป

คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งมหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร์
กุมภาพันธ์ 2557
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