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กรอบและนโยบายการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปีงบประมาณ 2563 

1. บทน า 
มหาวิทยาลัยตระหนักดีว่า การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการก ากับดูแลกิจการที่ดี

ของมหาวิทยาลัย ที่จะเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยบรรลุวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ใน 
การด าเนินงาน โดยช่วยให้มหาวิทยาลัยมีการตัดสินใจที่ดีขึ้น มองเห็นโอกาสสู่เป้าหมาย และสามารถบรรเทา
ผลกระทบที่ส าคัญท่ีอาจเกิดข้ึนกับมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือก าหนดกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานของกระบวนการบริหารความเสี่ยง และน าไปใช้กับ

หน่วยงานในมหาวิทยาลัย 
2.2 เพ่ือให้แน่ใจว่ามีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงและมีการควบคุมระดับ 

ความเสี่ยงอย่างเหมาะสม 
3. ขอบเขต 

นโยบายการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก าหนดให้ใช้กับทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัย 
ตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัย หน่วยงานภายใน ระบบงาน โครงการ กิจกรรมของมหาวิทยาลัย รวมถึงบุคลากรทุก
ระดับในมหาวิทยาลัย 

4. นโยบายการบริหารความเสี่ยง 
4.1 มหาวิทยาลัยบริหารงานโดยใช้การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องสนับสนุนการบริหารงาน ให้บรรลุ

เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ และตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยก าหนดให้
เป็นหนึ่งในกระบวนการในการบริหารงานและตัดสินใจ การปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการ 
กิจกรรม และคู่มือปฏิบัติงาน แผนบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์ แผนงาน
ประจ าปี และแผนงานตามงบประมาณ 

4.2 ให้มหาวิทยาลัยและทุกส่วนงานมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
4.3 ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับเป็นเจ้าของความเสี่ยงตามขอบเขตอ านาจหน้าที่และ 

ความรับผิดชอบที่ก าหนดไว้ในค าสั่งแต่งตั้งผู้บริหาร ค าสั่งจ้าง รวมถึงข้อตกลงในการปฏิบัติงาน 
และข้อตกลงในการมอบหมายงาน 

4.4 ความเสี่ยงทีส่่งผลกระทบต่อกลยุทธ์ ความสามารถในการแข่งขัน ภาพลักษณ์ ชื่อเสียง สภาพคล่อง
ทางการเงิน ขวัญและก าลังใจ ระบบงานส าคัญของมหาวิทยาลัย สังคมและชุมชนรอบ
มหาวิทยาลัย และสถานการณก์ารด ารงอยู่ของมหาวิทยาลัย ที่มีระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงถึง
สูงมาก จะต้องจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย/คณะกรรมการประจ า
หน่วยงาน 

4.5 ให้มีการบริหารความเสี่ยงจากวัตถุประสงค์ของการบริหารงาน โดยมีกระบวนการที่ส าคัญ
ดังต่อไปนี้ 

4.5.1 ระบุความเสี่ยงการด าเนินงาน 
4.5.2 ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่ระบุไว้ ซึ่งมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน

สามารถก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือการประเมินโอกาสและผลกระทบให้ที่เหมาะสมกับ
บริบทของส่วนงาน 
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4.5.3 เสนอมาตรการบริหารความเสี่ยง โดยให้ค านึงถึงความคุ้มค่า และประโยชน์ที่ จะ
ได้รับ โดยมาตรการที่เสนอให้พิจารณาจากแผนกลยุทธ์ แผนงาน โครงการ กิจกรรม 
และคู่มือปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับผลการประเมินโอกาสและผลกระทบ เว้นแต่
เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่มีผลกระทบสูงและสูงมาก ซึ่งต้องการการสนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัยเพื่อให้มั่นใจถึงผลส าเร็จ ให้น าเสนอไว้ในแผนบริหารความเสี่ยง และให้
ถือว่าแผนบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานของมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน 

4.5.4 การสื่อสารและการประเมินความส าเร็จ เพ่ือให้ทราบถึงประสิทธิผล ความคุ้มค่าของ
มาตรการบริหารความเสี่ยงและปรับเปลี่ยนได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

5. การก ากับติดตามการบริหารความเสี่ยง 
5.1 การบริหารความเสี่ยงในระดับมหาวิทยาลัย ให้รายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่

มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
5.2 การบริหารความเสี่ยงในระดับหน่วยงาน ให้รายงานผลต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน และ

ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยงานรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป 

6. วิธีการ 
 ใช้ตามกรอบมาตรฐานของกรมบัญชีกลางและมาตรฐานสากล COSO 

7. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
7.1 สภามหาวิทยาลัยท าหน้าที่อนุมัติแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการ

ประจ าหน่วยงานอนุมัติแผนบริหารความเสี่ยงในระดับหน่วยงาน 
7.2 คณะกรรมการตรวจสอบ ท าหน้าที่สอบทานความเรียบร้อย ครบถ้วนของระบบการบริหารความเสี่ยง

ของมหาวิทยาลัยและของหน่วยงาน 
7.3 ส านักงานตรวจสอบภายใน ท าหน้าที่สอบทานความเรียบร้อย ครบถ้วน และความมีประสิทธิผล

ของการควบคุมภายในผ่านการตรวจสอบภายในเป็นประจ าทุกปี รวมถึงติดตามการปรับปรุง
ประสิทธิผลของการควบคุมภายใน 

7.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยง ระดับ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ส่งเสริม สื่อสาร ก ากับติดตาม และประเมินความส าเร็จของการบริหาร
ความเสี่ยง 

7.5 ส่วนงานต่างๆของ มธ. ท าหน้าที่ให้มีการด าเนินการตามกรอบและนโยบายการบริหารความเสี่ยง
ของมหาวิทยาลัย 

7.6 ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ รับผิดชอบในการระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง ตาม
ยุทธศาสตร์ งานโครงการ จัดล าดับความเสี่ยง พร้อมทั้งเสนอมาตรการที่เหมาะสมในการบริหาร
ความเสี่ยง และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงกับผู้บริหารหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 

7.7 กองพัฒนาคุณภาพ ท าหน้าที่พัฒนาระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยง สนับสนุนองค์ความรู้
ประกอบการด าเนินงานตามกลไกการบริหารความเสี่ยง 
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8. การทบทวนการบริหารความเสี่ยง 
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะด าเนินการทบทวนความเสี่ยงทุกปี โดยจะเสนอสภามหาวิทยาลัย/
คณะกรรมการประจ าหน่วยงานเพื่ออนุมัติ 

ขั้นตอนการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก าหนดวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการความเสี่ยง 
โดยพิจารณาจากวิสัยทัศน์และเป้าหมายของมหาวิทยาลัย และก าหนดให้การระบุประเด็นความเสี่ยง ต้อง
พิจารณาครอบคลุมทั้งความเสี่ยงจากปัจจัยภายในองค์กรและปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งเป็นการระบุปัจจัยที่
อาจเกิดขึ้นในอนาคตที่จะส่งผลเชิงลบต่อการบรรลุเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยตั้งไว้ ปัจจัยความเสี่ยง 
ประกอบด้วย 

1. ปัจจัยความเสี่ยงภายในองค์กร อาจอยู่ในลักษณะดังต่อไปนี้ 
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากรการเงิน 
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากรมนุษย์ 
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากรกายภาพ 
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
- ความเสี่ยงด้านวัฒนธรรมองค์กร 

2. ปัจจัยความเสี่ยงภายนอกองค์การ อาจอยู่ในลักษณะดังต่อไปนี้ 
- ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
- ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางประชากร 
- ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
- ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางข้อก าหนดผลิตภัณฑ์ 
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ร้าย-ภัยพิบัติต่างๆที่อาจเกิดข้ึน 

การระบผุลกระทบของความเสี่ยง 
ผลกระทบของความเสี่ยงแบ่งออกเป็น 8 ด้าน คือ 

- ด้านระเบียบกฎหมาย 
- ด้านขวัญและก าลังใจ 
- ด้านความสูญเสีย 
- ด้านสภาพคล่องทางการเงิน 
- ด้านระบบงาน 
- ด้านยุทธศาสตร์ 
- ด้าน CSR 
- ด้านชื่อเสียง 
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การประเมินโอกาสและผลกระทบ 
 เป็นการให้คะแนนโอกาสและคะแนนความเสียหายของแต่ละประเด็นความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น  และ 
หาผลคูณโดยน าค่าคะแนนมาคูณกัน แปลค่าว่าเป็นประเด็นความเสี่ยงในระดับต่ า ปานกลาง สูง หรือสูงมาก 
(รายละเอียดเกณฑ์การประเมินโอกาสและผลกระทบในด้านต่างๆ ตามเอกสารแนบ) 
 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
การ

จัดล าดับความเสี่ยงในแต่ละระดับ 
- ระดับความเสี่ยงต่ า (L) : เป็นระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ไม่จ าเป็นต้องเสนอกิจกรรมบริหาร

ความเสี่ยงโดยให้ด าเนินการตามกิจกรรมควบคุมเดิม 
- ระดับความเสี่ยงปานกลาง (M) : เป็นระดับความเสี่ยงที่พอยอมรับได้ แต่จ าเป็นต้องมีการติดตาม

เฝ้าระวังหรือทบทวนมาตรการเดิมที่มีอยู่ เพ่ือไม่ให้ระดับความเสี่ ยงเปลี่ยนแปลงไปในทางที่
ส่งผลกระทบ 

- ระดับความเสี่ยงสูง (H) : เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดย
การเสนอกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงเพ่ิมเติม 

- ระดับความเสี่ยงสูงมาก (VH) : เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
โดยการเสนอมาตรการบริหารความเสี่ยงเพ่ิมเติมทันที 

* ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะด าเนินการจัดการกับความเสี่ยงตั้งแต่ระดับ 9 ขึ้นไป 

การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเป็นการก าหนดกิจกรรม เวลา ผู้รับผิดชอบ และทรัพยากร ใน 
การจัดการกับความเสี่ยงในระดับ H และ VH โดยอาจกระท าได้ 4 แนวทาง (4T) ได้แก่ 
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1. หลีกเลี่ยงความเสี่ยง Terminate – Avoid โดยยกเลิกการด าเนินงานหรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงนั้น 
2. แบ่งปันความเสี่ยง Transfer – Share โดยถ่ายโอนความเสี่ยงไปให้ผู้อ่ืน เช่น จัดจ้างผู้ด าเนินการแทน 
3. ลดความเสี่ยง Treat – Reduce โดยการก าหนดมาตรการป้องกันไม่ให้เหตุการณ์เกิดขึ้น รวมทั้ง

ก าหนดมาตรการเบาเทาความเสียหายในกรณีท่ีไม่สามารถป้องกันได้ 
4. ยอมรับความเสี่ยง Take – Accept เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่มีผลประเมินในระดับต่ าหรือ

ปานกลาง ท าให้ไม่ต้องก าหนดกิจกรรมบริหารความเสี่ยง แต่ยังคงติดตามระดับความเสี่ยงที่อาจเปลี่ยนแปลง 
 

การรายงานและการติดตามแผนบริหารความเสี่ยง 

1. กองพัฒนาคุณภาพในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะติดตามเฉพาะความเสี่ยงใน
ระดับมหาวิทยาลัย ส่วนในระดับหน่วยงานให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่หน่วยงานแต่งตั้ง 
ท าหน้าที่ติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง 

2. ให้ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัยรายงานการด าเนินงานของฝ่ายมาที่กองพัฒนาคุณภาพทุก 6 เดือน 
พร้อมกับผลการวิ เคราะห์ความมีประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง โดยจะน าเสนอ 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุก 6 เดือน และรายงานผลต่อสภามหาวิทยาลัยปีละ 1 ครั้ง  

3. ให้ส านักงานตรวจสอบภายใน สอบทานผลการด าเนินงานและความมีประสิทธิ ผลของการควบคุม
ภายใน และการบริหารความเสี่ยงของส่วนงาน รวมถึงในระดับมหาวิทยาลัยเป็นประจ าทุกปี และ
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง 

การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง พิจารณา 2 ลักษณะ คือ 
1. โอกาสและความเสียหายที่จะเกิดปัจจัยเสี่ยงนั้นลดลงเพียงใด 
2. ปัจจัยเสี่ยงนั้นได้เกิดขึ้นและส่งผลเสียหรือไม่เพียงใด หากไม่เกิดขึ้นเป็นเพราะสาเหตุใด 

ผลจากการประเมินผลการบริหารความเสี่ยงนี้ จะเป็นข้อมูลในการน าไประบุประเด็นความเสี่ยงใน  
ปีต่อไป โดยการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล อาจท าให้ประเด็นความเสี่ยงนั้นไม่ใช่ประเด็นความเสี่ยงใน  
ปีต่อไปอีก 
 

แผนบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2563 

ความเสี่ยงที่มีระดับสูงสุดในแต่ละยุทธศาสตร์ มีดังนี้  

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ GREATS 

   เป็นความเสี่ยงด้านคุณภาพหลักสูตร และความสามารถการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาต่อสังคมไทยและ
สังคมโลก 
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  เป็นความเสี่ยงด้านคุณภาพงานวิจัย การละเมิด และจ านวนผลงานวิจัยที่ต้องมากพอกับการ
แข่งขันของมหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเป็นนานาชาติและเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

  เป็นความเสี่ยงในการรักษาอันดับการแข่งขัน และการรักษาความน่าเชื่อในการร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยต่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 มุ่งเน้นการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชนที่ให้บริการวิชาการและบริการสุขภาพที่ได้
มาตรฐานสากล 

   ไม่มีประเด็นความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 มุ่งสู่ความม่ันคง และย่ังยืน ด้วยการจัดการที่ทันสมัย 

  เป็นความเสี่ยงที่ต้องพึงพาตนเองเมื่อต้องออกนอกระบบราชการ  ความเสี่ยงในการ 
Transform มหาวิทยาลัย  ความเสี่ยงจาก social media และภัยคุมคามจาก Cyber Digital  ความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน  การทุจริต  การสูญเสียบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง  ความสามารถของบุคลากร และ
คุณภาพระบบบริหารงานของมหาวิทยาลัย 

(รายละเอียดปรากฏตามตารางด้านล่าง) 
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เอกสารแนบ 2

ความ

เสียหาย

โอกาส รวม ระดับความ

เสี่ยง

กําหนดนโยบายดานการเรียนการสอน เชน จัดตั้งคณะกรรมการ

พัฒนา GREATS ระดับคณะ และรายงานผลการดําเนินงานใหฝาย

วิชาการทราบทุกป

กุมภาพันธ 2564

กําหนดใหการยื่นผลสอบ  GREATS และผลสอบภาษาอังกฤษตามที่

มหาวิทยาลัยกําหนด เชน TU-GET หรือผลการสอบ

ภาษาตางประเทศอื่น เปนเงื่อนไขในการสําเร็จการศึกษา

กรกฏาคม 2564

1 ความไมแนนอนของนโยบายที่เกี่ยวของ

กับการพัฒนาหลักสูตรใหมีความทันสมัย

4 3 12 H 1. กําหนดนโยบายการพัฒนาหลักสูตรของคณะศิลปกรรมศาสตร 

ศูนยลําปาง เนื่องจากหลักสูตรในปจจุบันมีสถิติการรับเขายอนหลัง 4

 ปไมถึง 50% (รับเขาจริง 40%)

2. ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนใหทันสมัย เปนที่ตองการและ

สอดคลองกับยุคสมัย ตอบสนองความตองการของผูเรียนอยางแทจริง

3. กําหนดระยะเวลาทดลอง/ประเมินผล การจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรใหมในระยะเวลา 2 ป

ตุลาคม 2563 - กันยายน 

2564

ฝาบบริหารศูนย

ลําปาง

2 5 10 H ฝายวิจัยประชุมรวมกับฝายที่เกี่ยวของเพื่อสนับสนุนปจจัยที่

เอื้ออํานวยตอการทําวิจัย ฯ เพิ่มขึ้น ไดแก 1.1คณะกรรมการบริหาร

กองทุนวิจัยฯ ซึ่งประกอบดวย ผูบริหารมหาวิทยาลัยและ

ผูทรงคุณวุฒิสาขาวิชาตาง ๆ

1.2 กลุม COE 

1.3 กลุมผูไดรับรางวัลดีเดนระดับชาติและนานาชาติ

ตุลาคม 2563 - กันยายน 

2564

ฝายวิจัยและ

นวัตกรรม

3 3 9 H ปรับปรุงเกณฑการรายงานขั้นต่ําของสายวิชาการโดยมีการแตงตั้ง

คณะกรรมการจัดทํามาตรฐานภาระงานวิชาการคณาจารยประจํา 

และนักวิจัยสายวิชาการ

ปงบประมาณ 2564 ฝายบริหาร

ทรัพยากรมนุษย

2 การละเมิดผลงานดานวิจัยและนวัตกรรม 5 2 10 H 1.เขียนเตือนการละเมิดผลงานฯ ในประกาศทุนทุกประเภท

2. ใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับการอางอิงผลงานทางวิชาการ

ตุลาคม 2563 - กันยายน 

2564

ฝายวิจัยและ

นวัตกรรม

ฝายที่รับผิดชอบ

บางคณะไมดําเนินการตามแนวทาง 

GREATS ในการพัฒนานักศึกษา*

3 4 12

ความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง

1 ฝายวิชาการH

2 ความสม่ําเสมอของงานวิจัยและนวัตกรรม

แผนการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ 2564 

แผนการจัดการ ความเสี่ยง ระยะเวลาที่ดําเนินการยุทธศาสตร
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ความ

เสียหาย

โอกาส รวม ระดับความ

เสี่ยง

ฝายที่รับผิดชอบความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง แผนการจัดการ ความเสี่ยง ระยะเวลาที่ดําเนินการยุทธศาสตร

2 ยังไมสามารถสรางการเปลี่ยนแปลงใน

การพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม

3 4 12 H 1.สนับสนุนอาจารย/สวนงานที่มีคุณภาพผลงานวิจัยสูงใหมากยิ่งขึ้น ตุลาคม 2563 - กันยายน 

2564

ฝายวิจัยและ

นวัตกรรม

3 Ranking ของมหาวิทยาลัยยังไมสูงพอที่

ทําใหเกิดแรงจูงใจ และเกิดความรวมมือ

กับตางประเทศไดยาก

4 4 16 VH 1. วิเคราะหแนวทางการผลักดันการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยสากล

2. เสนอแนวทางการผลักดันการจัดอันดับสากลไปใหฝายที่

รับผิดชอบดําเนินการ

3.สรางผลงานวิจัยที่เปนที่ยอมรับในระดับสากลใหกาวกระโดดกวา

มหาวิทยาลัยคูเทียบ (อัตราการเติบโตควรเพิ่มขึ้นรอยละ 30 ตอป) 

4.สัดสวนนักศึกษาตออาจารยที่ดีขึ้น(สัดสวน 10:1 ปจจุบันอยูที่ 19:1)

5.สรางบรรยากาศความเปนนานาชาติเพิ่มขึ้น โดยใหมีนักศึกษา

ตางชาติไมนอยกวารอยละ 5 (ปจจุบันนักศึกษาตางชาติมีจํานวนรอย

ละ 1)

ปงบประมาณ 2564 ฝายพัฒนาคุณภาพ

3 ภาวะโรคระบาด/วิกฤตที่ทําใหการ

แลกเปลี่ยนไมสามารถดําเนินการได

ตามปกติ (distrup)*

5 2 10 H พิจารณา virtual exchange กุมภาพันธ 2564 ฝายวิเทศสัมพันธ

3 นักศึกษาตางประเทศระดับปริญญาตรี 

หลักสูตรนานาชาติ/ภาษาอังกฤษ ลดลง*

3 3 9 H 1. วางแผนการดําเนินการ สรรหานักศึกษาตางชาติ เชน จีน 

2. ประชุมเพื่อกําหนดเกณฑรับเขาแตละหลักสูตร 

3. หาความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศในการสรรหานักศึกษา

ตางชาติรวมกัน

4. Road show ในประเทศ

กุมภาพันธ 2564 ฝายวิเทศสัมพันธ

4 การบริการวิชาการไมตอบโจทยความ

ตองการของผูรับบริการทั้งในแงรูปแบบ

และเนื้อหา*

4 5 20 VH การทบทวนกระบวนและการออกแบบกระบวนการใหมโดยใชความ

ตองการและความคาดหวังของสังคมเปนจุดตั้งตน

ปงบประมาณ 2564 สถาบันเสริมศึกษา

และทรัพยากรมนุษย
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ความ

เสียหาย

โอกาส รวม ระดับความ

เสี่ยง

ฝายที่รับผิดชอบความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง แผนการจัดการ ความเสี่ยง ระยะเวลาที่ดําเนินการยุทธศาสตร

5 ความเสี่ยงในการพึ่งพาตนเอง จากการ

ออกนอกระบบของมหาวิทยาลัย

3 3 9 H มีระบบงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ (ERP) สําหรับ 31 

หนวยงาน ซึ่งจะชวยในการบริหารการเงิน ลูกหนี้ เจาหนี้ ลด

คาใชจายที่ไมจําเปน รวมถึงเพื่อการจัดทํารายงานแสดงขอมูลทาง

การเงินที่เปนปจจุบัน  ทราบตนทุนตอหนวย ผูบริหารสามารถ

นําไปใชประกอบการตัดสินใจในการดําเนินงานได

ปงบประมาณ2564 ฝายคลังกลุมภารกิจ

5 ความสูญเสียบุคลากรในตําแหนงสําคัญ/

หายาก/talent

3 3 9 H 1. กําหนดแนวทางในการบริหารอัตรากําลังสําหรับบุคลากรที่มี

สมรรถนะสูงเพิ่มเติม

2. กําหนดคํานิยามและความหมายบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง

ปงบประมาณ2564 ฝายบริหาร

ทรัพยากรมนุษย

5 จํานวนบุคลากรมากเกินความจําเปนจน

เปนภาระดานตนทุน

3 3 9 H ดําเนินการปรับแผนอัตรากําลังใหสอดรับกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ2564 ฝายบริหาร

ทรัพยากรมนุษย

5 การจราจรไมคลองตัว 3 3 9 H 1. โครงการปรับปรุงถนน เชียงรากเพื่อแกปญหาคอขวดฝง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรชองทางขนานจาก 2 ชองทางเปน 3 

ชองทาง

2. จุดกลับรถตรงทางยกระดับเชียงรากจาก 1 ชองทาง เปน 2 

ชองทาง

ไตรมาสแรกของป

งบประมาณ 2564

ฝายบริหารศูนยรังสิต

5 ความเสี่ยงที่เกิดจากอัคคีภัย 2 5 10 H มาตรการที่ 1 จัดทําแผนปองกันและระงับอัคคีภัยทุกหนวยงาน และ

มีการทบทวนแผนทุกๆ 1 ป 

มาตรการที่ 2 ทําการฝกซอมการปองกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ 

ทุกหนวยงาน ปละ 1 ครั้ง       

มาตรการที่ 3  จัดกิจกรรม  5 ส เพื่อจัดเก็บวัสดุอุปกรณที่ไมใชออก

จากอาคาร

มาตรการที่ 4 ตรวจซอมแซมอุปกรณเตือนอัคคีภัยในทุกอาคารให

สามารถใชงานไดตลอดเวลา

ไตรมาส 3 ของ

ปงบประมาณ2564

ฝายบริหารศูนยรังสิต
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ความ

เสียหาย

โอกาส รวม ระดับความ

เสี่ยง

ฝายที่รับผิดชอบความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง แผนการจัดการ ความเสี่ยง ระยะเวลาที่ดําเนินการยุทธศาสตร

5 การพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยยังไม

สูงพอ

3 3 9 H 1. เรงใหความรู ความเขาใจในสวนของเกณฑ EdPEx ใหทั่วทั้ง

มหาวิทยาลัย และจัดการสัมมนาผูบริหาร เพื่อใหผูบริหารเห็นถึง

ความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพ

2. จัดวิทยากรที่ปรึกษาเปนการเฉพาะหนวยงาน ในเรื่องที่หนวยงาน

ยังขาดความรู เพื่อใหหนวยงานบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว และสามารถ

ดําเนินการใหผาน screening EdPEx200  

ปการศึกษา 2564 (สิงหาคม

 2563 - กรกฎาคม 2564)

ฝายพัฒนาคุณภาพ

5 ความเสี่ยงในการปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัย

 (Transformation)

อุปสรรคในการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย เชน

 ความรวมมือ/ความเขาใจ/ความเพียงพอ

ของทรัพยากร

3 4 12 H สงเสริมใหหนวยงานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ลดความผิด ชา 

เปลือง ดวยการ Lean Process & One stop service

ปงบประมาณ 2564 ฝายพัฒนาคุณภาพ

5 การทํางานแยกสวน ไมสามารถเชื่อมโยง

กัน

3 4 12 H 1. เพิ่มความรูความเขาใจ และทําใหบุคลากรในแตละหนวยงาน

ตระหนักถึงความสําคัญของการทํางานที่เชื่อมโยงกัน เพื่อใหเกิดการ

ลดความซ้ําซอน ลดความชาในการทํางาน เพิ่มความพึงพอใจใหกับ

ผูรับบริการ

2. เสนอมหาวิทยาลัยจางที่ปรึกษาและตั้งคณะทํางานเพื่อทบทวน

และวิเคราะหขอบเขตงานและความเชื่อมโยงของงานระหวาง

หนวยงาน เพื่อใหเกิดการบูรณาการทํางานและสามารถนํา IT มาชวย

ในการบริหารงานใหดียิ่งขึ้น

3. การปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยอยางพลิกโฉม(Transformation) 

โดยใช

- Digital transformation

- Lean Structure & Process

- Smart Management

ฝายพัฒนาคุณภาพ
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ความ

เสียหาย

โอกาส รวม ระดับความ

เสี่ยง

ฝายที่รับผิดชอบความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง แผนการจัดการ ความเสี่ยง ระยะเวลาที่ดําเนินการยุทธศาสตร

5 ความเสี่ยงจาก Social Media ในการตก

เปนขาวเชิงลบของมหาวิทยาลัย เฉพาะ

ดานของนักศึกษา

3 3 9 1. ใหขอมูลขาวสารที่ครบถวนถูกตอง ทันเวลา

2.เพิ่มชองทางการเรียนรูขาวสารอยางกวางขวางและทั่วถึง

3. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู

ตุลาคม 2563 - กันยายน 

2564

ฝายการนักศึกษา

5 ระบบงาน/เทคโนโลยีไมรองรับการเติบโต

ขององคกร

3 4 12 H นําเสนอนโยบายสูการปรับปรุงแบบจริงจัง ปงบประมาณ 2564 ฝายเทคโนโลยี

สารสนเทศ

5 ภัยคุกคามจาก Cyber, Digital 

Transformation

3 3 9 H ปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัย 

PDPA, ISO 27001

DR site

Backup recovery

ปงบประมาณ 2564 ฝายเทคโนโลยี

สารสนเทศ

5 ภาพลักษณของมหาวิทยาลัยในประเด็น

ทางการเมือง*

4 3 12 H ฟนฟูกูภาพลักษณในประเดนอื่นๆ เชน ความยังยืน, ดานวิชาการ, 

ความดี ความงาม, ไดรับรางวัล(นักศึกษา,คณาจารย) โดยการจัดทํา 

Scoop, Press release, จัด Event เปนตน

ปงบประมาณ 2564 ฝายสือสารองกร

5 ทรัพยากรทางการเงินที่ไดรับจัดสรร ไม

เพียงพอ*

4 3 12 H ปรับตัวชี้วัดคาเปาหมายและน้ําหนักในขอตกลงการปฏิบัติงานของ

หนวยงาน

มกราคม 2564 - กันยายน 

2564

ฝายวางแผน

5 การพื้นที่ไมคุมคา ไมมีประสิทธิภาพ* 4 3 12 H เสนอแผนแมบทมหาวิทยาลัยใหทางสภาฯ เห็นชอบ

จัดทําผังแมบทใหสอดคลองกับแผน

มกราคม 2564 - กันยายน 

2565

ฝายวางแผน

5 การรายงานงบการเงินของสํานัก

อธิการบดีไมมีประสิทธิภาพ*

5 5 25 VH 1. กําหนดบทลงโทษ

2. หาแนวทางเพื่อเชื่อมตอขอมูลระหวางระบบ

มกราคม 2564 - กันยายน 

2564

ฝายการคลัง

5 ความเสี่ยงดานความไมปลอดภัยของ

ระบบงบประมาณการเงินบัญชีและพัสดุ 

(ERP)*

5 2 10 H เพิ่มความถี่ในการสํารองขอมูล

Antivirus ใหมีการ update อยูเสมอ

ปงบประมาณ 2564 ฝายการคลังกลุม

ภารกิจ

5 ขอมูลขาวสารในชั้น ลับ/ลับมากถูก

เปดเผย*

4 3 12 H 1. กําหนดกระบวณการทํางานใหสอดคลองกับ กฎหมาย/ระเบียบ

ที่วาดวยการรักษาความลับของทางราชการ

ปงบประมาณ 2564 ฝายกฎหมาย
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ความ

เสียหาย

โอกาส รวม ระดับความ

เสี่ยง

ฝายที่รับผิดชอบความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง แผนการจัดการ ความเสี่ยง ระยะเวลาที่ดําเนินการยุทธศาสตร

1. ติดตั้งระบบกลองวงจรปดเพื่อตรวจดูความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้น 

และติดตั้งระบบไฟฟาสองสวางใหคลอบคลุมพื้นที่มหาวิทยาลัย

5 การบริหารจัดการ/การสนับสนุนการ

เรียนการสอนทั้ง online, hybrid และ 

offline ไมสามารถดําเนินการไดอยางมี

ประสิทธิภาพอันเนื่องมาจากระบบ

เครือขายสารสนเทศ และวัสดุครุภัณฑ

จัดการเรียนสอน ยังไมครอบคลุมทั้ง

อาคารเรียนซึ่งประกอบดวยหองเรียน 

สํานักงาน และหองสมุด/ไมมีงบประมาณ

สนับสนุนอยางทันทวงที*

4 4 16 VH 1.ขอรับการจัดสรรงบประมาณจนกวาจะไดรับงบประมาณอยาง

เพียงพอ

2. จัดทําแผนการบริหารจัดการ/การสนับสนุนการเรียนการสอน

ปงบประมาณ 2564 ฝายบริหารศูนย

พัทยา

5 การเสื่อมสภาพของอาคาร ที่มีอายุ 20 ป

ขึ้นไปและอุปกรณประจําอาคาร*

4 3 12 H 1. แตงตั้งบุคคลที่มีความรู/ ทักษะในการรับผิดชอบ

2.จัดทําแผนงบประมาณ

3. จัดทําแผนซอมแซมบํารุงรักษา

ปงบประมาณ2564 ฝายบริหารศูนยรังสิต

5 ความเสี่ยงจากรายไดที่ลดลง* 3 3 9 H 1. จัดทําแผนการลดใชทรัพยากรภายในมธ.ศูนยลําปาง

2. เพิ่มชองทางในการจัดหารายไดใหมากขึ้น

3. ลดรายจาย

ตุลาคม 2563 - กันยายน 

2563

ฝายบริหารศูนย

ลําปาง

5 บุคลากรยึดติดกับการทํางานแบบเดิม* 5 5 25 VH นํา Cross function มาใชในการบริหาร 

ใชมาตรการบริหารงานแบบ Project based

ปงบประมาณ 2564 ฝายพัฒนาคุณภาพ

ฝายบริหารศูนยทา

พระจันทร

5 ความเสี่ยงดานระบบความปลอดภัยของ

อาคารสถานที*่

3

2. เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยตรวจตราพื้นที่มหาวิทยาลัยอยาง

เขมงวด และประสานการทํางานกับเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย

ของคณะ/สํานัก/สถาบัน/ศูนย/กอง ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน

3 9 H ตุลาคม 2563 - กันยายน 

2564
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ความ

เสียหาย

โอกาส รวม ระดับความ

เสี่ยง

ฝายที่รับผิดชอบความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง แผนการจัดการ ความเสี่ยง ระยะเวลาที่ดําเนินการยุทธศาสตร

5 การสื่อสารกับนักศึกษาคลาดเคลื่อนทําให

เกิดความเขาใจไมตรงกัน*

4 4 16 VH 1. ใหขอมูลขาวสารที่ถูกตอง จากแหลงขาวที่เชื่อถือได

2. เพิ่มชองทางการสื่อสารใหนักศึกษาเขาใจ

3. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูใหนักศึกษากับอธิการบดี ไดพบปะ

พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

4. จัดเวทีใหนักศึกษามีพื้นที่แสดงความคิดเห็น

ปงบประมาณ 2564 ฝายการนักศึกษา

หมายเหตุ: ความเสี่ยงที่มีสัญลักษณ* เปนความเสี่ยงใหม
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รายละเอียดการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและแผนการบริหารความเสี่ยงของ มธ. 
 มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง โดยมีข้ันตอน ดังนี้ 

1. การประเมินโอกาสและผลกระทบ จัดท าโดยพิจารณาจากเกณฑ์การประเมินโอกาสและผลกระทบ
ของปัจจัยเสี่ยง ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คณะกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สู่ความเป็นเลิศได้ให้
ความเห็นชอบไว้ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 โดยกรอบการบริหารความเสี่ยงจะมุ่งเน้นไปที่
ยุทธศาสตร์ตามแผนกลยุทธ์ฉบับที่ 12 เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยจะส าเ ร็จ
ตามแผนยุทธศาสตร์ฉบับที่ 12 

2. ฝ่ายพัฒนาคุณภาพได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงครั้งที่ 1/2562  เมื่อวันที่ 24 
พฤษภาคม 2562 เพ่ือทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยง  เกณฑ์การประเมินโอกาสและ
ผลกระทบ  ตัววัดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยงประจ าปีงบประมาณ 2562 

3. ฝ่ายพัฒนาคุณภาพจัดโครงการสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัย โดยเชิญผู้ช่วยอธิการบดีและ
ผู้อ านวยการกองเข้าร่วมโครงการ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562  เพ่ือระบุปัจจัย การประเมินโอกาส
และผลกระทบ และกิจกรรมการการบริหารความเสี่ยง ส าหรับเป็นข้อมูลการจัดท าแผนบริหารความ
เสี่ยงปี 2563 และฝ่ายพัฒนาคุณภาพได้สรุปและขอความเห็นเพ่ิมเติมจากผู้บริหาร 

4. ฝ่ายพัฒนาคุณภาพได้ออกบันทึกลงวันที่ 6 กันยายน 2562 ขอให้ผู้ช่วยอธิการบดีและผู้อ านวยการกอง
พิจารณารายงานผลการสัมมนาเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 เพ่ือเพ่ิมเติมแผนบริหารความเสี่ยง 2563 
ให้สมบูรณ ์ 

5. ผลการประเมินความเสี่ยงสรุปได้ว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีประเด็นความเสี่ยงในระดับสูงและ  
สูงมาก ครอบคลุมทั้งด้านยุทธศาสตร์ ระบบงานและสารสนเทศ การเงินการคลัง  การบริหารงาน 
การทุจริต และบุคลากร มาตรการการบริหารความเสี่ยงยังคงมุ่งเน้นไปที่การเพ่ิมกิจกรรมการ
ด าเนินงาน และเพ่ิมกระบวนการปฏิบัติงานในบางขั้นตอน ในการน ามาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 
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เอกสารแนบ 

เกณฑ์การประเมินผลกระทบ 

 ในการประเมินผลกระทบ ขอให้พิจารณาผลกระทบ ในด้านต่าง ๆ 8 ด้าน ดังนี้  

1. ระเบียบ/กฎหมาย คือ ผลจากการกระท าหรือไม่กระท าของ มธ. ที่มีระเบียบ/กฎหมายก าหนดให้กระท า
หรือไม่กระท า จนถูกหน่วยงานก ากับดูแลทักท้วง ตักเตือน มีค าสั่งทางใดทางหนึ่งจากหน่วยงานก ากับดูแล  หรือมี
ค าสั่งจากศาลให้มหาวิทยาลัยรับโทษทางใดทางหนึ่งหรือชดใช้ความเสียหาย 

2. ขวัญและก าลังใจ (บุคลากร) คือ ผลจากการบรรยากาศในการปฏิบัติงาน ท าให้การท างานไม่มี
ประสิทธิภาพ บุคลากรปฏิเสธงานท่ีได้รับมอบหมาย ขัดค าสั่งหรือไม่เชื่อฟังหัวหน้างาน ขาดงานบ่อยๆ การกลั่นแกล้ง
ในเรื่องงาน งานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้  ยึดติดกับวัฒนธรรมองค์กรแบบเดิม ไม่ยอมรับ 
การเปลี่ยนแปลง 

3. ความสูญเสีย แบ่งเป็น 2 ด้าน ได้แก่ 
3.1. ชีวิตและความปลอดภัย คือ ผลจากการไม่มีระบบรักษาความปลอดภัย ท าให้บุคลากรไม่มั่นใจถึง

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของของตนเอง ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน 
3.2.  ทรัพย์สินและงบประมาณ คือ ผลกระทบต่อการเงิน งบประมาณ ต้นทุน การลงทุน รายได้ 

ค่าใช้จ่าย ความน่าเชื่อถือของรายงานท่ีส าคัญ (เช่น รายงานการเงิน รายงานประจ าปี)  และสภาพคล่องทาง
การเงิน อันเน่ืองมากจากการวิเคราะห์ความสามารถทางการเงินผิดพลาด การบริหารทางการเงินล่าช้า ไม่มีข้อมูล
เพียงพอต่อการตัดสินใจทางการเงินงบประมาณ ผลกระทบท่ีเกิดจากสินทรัพย์มีมูลค่าลดลงหรือด้อยค่าอย่าง 
ไม่สมเหตุสมผล สินทรัพย์ช ารุดหรือเสียหาย การขาดการควบคุมต้นทุนท่ีมีประสิทธิภาพ งบประมาณรายจ่าย 
เพิ่มสูงขึ้น 

4. สภาพคล่องทางการเงิน คือ ผลกระทบท่ีเกิดจากภาวะท่ีไม่มีเงินงบประมาณส าหรับการบริหารงานและ
รวมถึงไม่สามารถช าระหนี้สินและภาระผูกพันที่มีอยู่ได้ โดยอาจเกิดขึ้นได้จากปัจจัยภายในและภายนอก 

5. ระบบงาน/ระบบปฏิบัติการ คือ ผลกระทบท่ีเกิดจากการปฏิบัติงาน ข้อมูลสารสนเทศการปฏิบัติงาน 
เทคโนโลยีการปฏิบัติงาน ระบบงานท่ีส าคัญของมหาวิทยาลัยท่ีมีประสิทธิภาพ คล่องตัว รองรับในสถานการณ์
ฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที ระบบการควบคุมภายในไม่เหมาะสมมีช่องทางการทุจริต หรือหยุดการให้บริการ สร้าง
ความไม่พึงพอใจต่อการรับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ศิษย์เก่า 

6. ยุทธศาสตร์ คือ ผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ ทิศทาง การแข่งขัน ความได้เปรียบเทียบ ความท้าทายเชิง  
กลยุทธ์ การเปลี่ยนแปลงภายในและภายนอกท่ีกระทบต่อความสามารถ (Competency) ของมหาวิทยาลัย  
การตัดสินใจของผู้น าเพื่อการชี้น ามหาวิทยาลัย รวมถึงความสามารถในการรักษาจุดยืนของมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน 

7. CSR คือ ผลกระทบท่ีเกิดจากการบริหารงานของมหาวิทยาลัยท่ีส่งผลกระทบต่อความร่วมมือและความ
เกื้อกูลระหว่างมหาวิทยาลัยกับสังคมหรือชุมชน ท าให้เกิดความไม่ไว้วางใจท่ีมีต่อมหาวิทยาลัย ลดการให้ความ
ร่วมมือ หรือระดับความสัมพันธ์ถึงขั้นสูญเสียเอกลักษณ์ของ มธ. 

8. ชื่อเสียง คือ ผลจาการบริหารงานหรือ การกระท าของบุคลากรท่ีสร้างความไม่เชื่อถือไว้วางใจ หรือถูกต้ัง
ค าถาม จากสาธารณะชน



10 

 

ตารางการประเมินความเสี่ยง 

ค าอธิบาย
ความเสี่ยง 

  มาตรการ
จัดการความเสี่ยง

ที่มีอยู่แล้ว 

  ผลกระทบ 
(ระบุด้าน) 

ผลประเมินความเสี่ยง 

  มาตรการจัดการ
ความเสี่ยง 

ตัววัด
ความส าเร็จ

ของมาตรการ 
ผู้รับผิดชอบ 

ก าหนดเวลาที่
คาดว่าจะแล้ว

เสร็จ 
ระดับความ

รุนแรง 
โอกาส คะแนน 
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เกณฑ์การประเมินโอกาสและผลกระทบในด้านต่าง ๆ  
 

ระ 
ดับ

ความ 
รุน 
แรง 

ผลกระทบ (Impact) 
โอกาสการเกิด (Likelihood) 

(1)  
ไม่มีโอกาสท่ี
จะเกิด หาก
เกิดเป็นเร่ือง
คาดหมาย
ยาก (ต่ ากวา่ 
ร้อยละ 10) 

(2)  
เกิดทุก 3 - 

5 ปี มี
โอกาสเกิด
นานครั้ง

(ร้อยละ 10 
- 30) 

(3)  
เกิดทุก 1 
- 3 ปี/ครั้ง 
มีโอกาส
เกิดบ้าง

ครั้ง (ร้อย
ละ 30 - 50) 

(4)  
เกิดทุกสัปดาห์ 

ทุกเดือน มี
โอกาสเกิด
ค่อนข้างสูง  

(ร้อยละ 50 - 
80) 

(5) 
เกิดข้ึนทุก
วัน เกิด
เกือบทุก

ครั้ง  
(ร้อยละ 80 

ข้ึนไป) 

ระเบียบกฎหมาย 
ขวัญและ
ก าลังใจ 

(บุคลากร) 

ความสูญเสีย (ชีวิตและความ
ปลอดภัย/สูญเสียทรัพย์สินและ

งบประมาณ) 

สภาพคล่องทาง
การเงิน 

ระบบงาน ยุทธศาสตร์ CSR ช่ือเสียง 

(5) มีหน่วยงานภายใน
ได้รับค าสั่งให้หยุด
การด าเนินงาน
เน่ืองจากกระท าผิด
กฎหมายอย่าง
ร้ายแรง 

กระทบต่อ
บุคลากรทุก
ระดับทุก
ประเภททุกคน 

1. มีการสูญเสียชีวิต หรือ 
2. สูญเสียทรัพย์สินจ านวนมาก
และเป็นภาระทางงบ ประมาณ 
(1,000,000 บาท ข้ึนไป) 

1. ต้องร้องขอความ
ช่วยเหลือทางการเงิน
จากองค์กรภายนอก
เพื่อเสริมสภาพคล่อง
ทางการเงิน หรือ 
2. สูญเสียความ
เช่ือถือทางการเงิน 

1. ผู้รับริการร้องเรียนต่อหน่วยงาน
ภายนอก หรือ 
2. หยุดให้บริการในระยะเวลาท่ีนาน
มาก (มากกว่า 1 วันข้ึนไป) จนส่งผล
ต่อความส าเร็จหรือเป้าหมายของงาน 
หรือ 
3. เกิดความล่าช้ากว่าแผนมากกว่า
ร้อยละ 80 (120 วัน) 
4. ระบบการควบคุมภายในไม่
เหมาะสมมีช่องทางการทุจริต 

ไม่สามารถรักษา
สถานะความ
เป็น 
มหาวิทยาลัยช้ัน
น าของไทยได้ 
(KRI: QS 
Thailand #5) 

ไม่สามารถรักษา
จุดยืนหรือ 
อัตลักษณ์ของ มธ.  
(ไม่เป็น มธ. เพื่อ
ประชาชน) 

มีผลให้หน่วยงานเสียช่ือเสียง
ระดับนานาชาติ 

5 10 15 20 25 

(4) ต้องรับผิดและชดใช้
ตามค าสั่งศาล 

กระทบต่อ
บุคลากรระดับ
บริหารระดับ สูง
หรือบุคลากรท่ีมี
สมรรถนะสูง 

1. มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส สูญเสีย
อวัยวะส าคัญ(ทุพพลภาพ) หรือ 
2. สูญเสียทรัพย์สินมากและเร่ิม
เป็นภาระทางงบประมาณ (ต้ังแต่ 
500,000 - 1,000,000 บาท) 

1. มหาวิทยาลัยขาด
สภาพคล่องทาง
การเงิน หรือ 
2. เสียโอกาสจากการ
หารายได้หรือลงทุน 

1. ผู้รับบริการร้องเรียนต่อฝ่ายบริหาร
มหาวิทยาลัยถึงความล่าช้าในการรับ
บริการ หรือ 
2. หยุดให้บริการในระยะเวลาท่ีนาน
มาก (เกิน 3 ชม.) หรือ 
3. เกิดความล่าช้ากว่าแผนมากกว่า
ร้อยละ 70 (100 วัน) 

การด าเนินงาน
ของ มธ. ไม่
บรรลุวิสัยทัศน์ 

ชุมชนหรือภาค 
เอกชนลดระดับ
ความเช่ือถือต่อ มธ. 
(ให้การสนับสนุน 
มธ. ลดลง เช่น เงิน
บริจาค) 

มีผลให้เสียช่ือเสียง
ระดับประเทศ  

4 8 12 16 20 

(3) ถูกตักเตือนเป็น
หนังสือจาก
หน่วยงานก ากับดูแล 

กระทบต่อ
บุคลากรเฉพาะ 
กลุ่ม (เช่นสาย
วิชาการหรือสาย
สนับสนุน
วิชาการ) 

1. มีผู้ได้รับบาด เจ็บสาหัส (อยู่
โรงพยาบาลมากกว่า 21 วัน) หรือ 
2. สูญเสียทรัพย์สินมากแต่ยังไม่
เป็นภาระทางงบประมาณ (ต้ังแต่ 
10,000 - 500,000 บาท) 

มีภาวะจะขาดสภาพ
คล่องทางการเงิน (เงิน
สะสมลดลงมาก) 

1. ผู้รับบริการหยุดการใช้บริการ จาก 
มธ. หรือ 
2. หยุดให้บริการไม่นานนัก (ไม่เกิน 3 
ชม.) หรือ 
3. เกิดความล่าช้ากว่าแผนมากกว่า
ร้อยละ 60 (90 วัน) 

หน่วยงานของ 
มธ. ไม่สามารถ
บรรลุวิสัยทัศน์
ของหน่วยงาน 
(ร้อยละ 50) 

โครงการหรือ
แผนงานท่ีเกี่ยวกับ
ชุนชน/เอกชนไม่
บรรลุเป้าหมาย 
(กว่าร้อยละ 50) 

มีผลให้เสียช่ือเสียงในระดับ
ภูมิภาค หรือระดับท้องถ่ิน 
กระทบต่อมหาวิทยาลัยใน
ภาพรวม 

3 6 9 12 15 

(2) ได้รับค าขอ
ตรวจสอบจาก
องค์กรภายนอกเป็น
กรณีพิเศษ 

กระทบต่อ
บุคลากรบาง
ต าแหน่งหรือ
บางกลุ่ม 
(หน่วยงาน) 

1. มีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็ก 
น้อยสามารถรักษาเองได้ หรือ 
2. สูญเสียทรัพย์สินเล็กน้อย (ไม่
เกิน 10,000 บาท) 

ไม่สามารถจัดสรร
งบประมาณเพื่อการ
ลงทุนให้สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ 
 

1. ผู้รับบริการไม่พึงพอใจระบบการ
ให้บริการ (ต่ ากว่า 3.00) หรือ 
2. หยุดให้บริการเพียงเวลาสั้น (ไม่เกิน 
1 ช่ัวโมง) หรือ 
3. เกิดความล่าช้ากว่าแผนมากกว่า
ร้อยละ 50 (70 วัน) 

ก าหนดกลยุทธ์
ผิดพลาดไม่
สามารถ
สนับสนุน มธ. 
บรรลุวิสัยทัศน์ 

ชุมชน/ภาคเอกชน
ไม่พึงพอใจต่อการ
ด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย (ต่ า
กว่า 3.51) 

มีผลให้เสียช่ือเสียงในระดับ
ภูมิภาคหรือระดับท้องถ่ิน 
ส่งผลกระทบต่อช่ือเสียงของ
ศูนย์การศึกษาบางแห่ง 2 4 6 8 10 

(1) ต้องช้ีแจงเหตุความ
ล่าช้าหรือตอบข้อ
สงสัยจากหน่วยงาน
ก ากับดูแล 

กระทบต่อ
บุคลากรเฉพาะ
ราย 

1. เกิดเหตุแต่ไม่มีผู้ได้รับบาด เจ็บ
หรือสูญเสียทรัพย์สิน หรือ 
2. การด าเนินงานไม่สูญเสีย
งบประมาณโดยไม่จ าเป็น 

โครงการลงทุนเร่ิม
ล่าช้าหรือชะลอ
โครงการ 

1. ผู้รับบริการเริ่มไม่พอใจกับ
ระบบงาน/บริการ (ระดับความพึง
พอใจต่ ากว่า 3.51) 
2. เกิดความล่าช้ากว่าแผนมากกว่า
ร้อยละ 40 (60 วัน) 

แผนงาน/
โครงการไม่
บรรลุเป้าหมาย 
(ร้อยละ 50) 

ชุมชน/ภาคเอกชน
เร่ิมต้ังค าถามกับ
บทบาทของ มธ. 

กระทบภายในหน่วยงาน อาจ
เป็นท่ีสนใจของสาธารณชน 
แต่ไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อ
มหาวิทยาลัยในภาพรวม 

1 2 3 4 5 

 

 




