(ร่ าง)รายงานบริหารความเสี่ ยง
มหาวิทยาลัยสยาม
ประจําปี การศึกษา 2555

คํานํา
เนื่ องด้วยกระแสการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งยวด จําเป็ นอย่างยิ่งที่องค์กรต้องปรับตัวเสริ มสร้างการ
บริ หารจัด การ การบริ หารความเสี่ ย งเป็ นเครื่ องมื อ การจัด การหนึ่ งที่ สํ า คัญ อี ก ทั้ง สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุ ดมศึ กษาที่ ได้กาํ หนดให้สถาบันอุดมศึ กษานําระบบบริ หารความเสี่ ยงมาใช้ใน
กระบวนการบริ หารการศึกษา
ทั้งนี้ การบริ หารความเสี่ ยงเป็ นส่ วนหนึ่ งของการบริ หารจัดการองค์กร แบบมีส่วนร่ วมของทุก
คนในองค์กร ต้องร่ วมในการวิเคราะห์ สังเคราะห์เชิ งลึก เชิ งบูรณาการ และเชื่ อมโยงสัมพันธ์กบั การ
กําหนดกลยุทธ์ นโยบาย แผนงาน แผนปฏิบตั ิการ ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ซึ่ งการบริ หารความเสี่ ยงที่ดี
จะเป็ นการวัดความสามารถและการดําเนินงานของหน่วยงานและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงมหาวิทยาลัยสยาม ได้ปฏิบตั ิตามคู่มือการบริ หารความเสี่ ยง
และ ดําเนิ นงานด้านการบริ หารความเสี่ ยงเพื่อปิ ดหรื อลดความเสี่ ยงที่มีระดับความเสี่ ยงสู งให้อยู่ใน
ระดับที่ ยอมรั บได้ อี กทั้งการรายงานบริ หารความเสี่ ยง พร้ อมทั้งแบบวิเคราะห์ ความเสี่ ยงและแผน
บริ หารความเสี่ ยง จะต้องดําเนินการจัดทําเพื่อนําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอคําแนะนําและพัฒนา
แผนในรอบปี ถัดไป

คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
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พ.ศ. 2555

2

สารบัญ
เนือ้ หา

หน้ า

บทนํา
รายงานผลการบริหารความเสี่ ยง
ขั้นตอนที่ 1 การกําหนดวัตถุประสงค์
ขั้นตอนที่ 2 การระบุความเสี่ ยง
ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์ และประเมินระดับความเสี่ ยง
แบบการวิเคราะห์ ความเสี่ ยง (SU-ERM 1)
แบบแผนบริหารความเสี่ ยง (SU-ERM 2)
ขั้นตอนที่ 4 การติดตาม และการรายงานผลการบริหารความเสี่ ยง
สรุ ปผล และข้ อเสนอแนะ

4
5
5
6
9
12
14
17
18

3

บทนํา
มหาวิทยาลัยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง (ซึ่ งแต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย)
รั บ ผิ ด ชอบในการจัด วางระบบและดํา เนิ น การเกี่ ย วกับ การบริ หารความเสี่ ย ง ซึ่ งประกอบด้ว ย
ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกและผูบ้ ริ หารระดับสู งของมหาวิทยาลัยร่ วมเป็ นกรรมการ โดยมีการทํางานร่ วมกับ
คณะกรรมการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย
โดยปี การศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยได้มีการวิเคราะห์และระบุปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ ยงใน
ระดับมหาวิทยาลัยซึ่ งประกอบด้วย ความเสี่ ยงด้านนโยบาย กลยุทธ์ ด้านการปฏิบตั ิงาน ด้านการเงิน
งบประมาณ ด้า นกฎหมาย ระเบี ย บ ข้อ บัง คับ และความเสี่ ย งด้า นความปลอดภัย และสิ่ ง แวดล้อ ม
ภายนอก ซึ่งมีหวั ข้อหลักๆดังนี้
1. ปั ญหาคุณภาพของการจัดการศึกษาที่แข่งขันได้ มีชื่อเสี ยง และเป็ นผูน้ าํ เฉพาะด้าน
2. ปั ญหาด้านคุณภาพของคณาจารย์และบุคลากร
3. ปัญหาด้านภาพลักษณ์และความพร้อมของสิ่ งอํานวยความสะดวก
มหาวิทยาลัยมีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ ยงที่ได้จากการวิเคราะห์โดยได้
จัดลําดับความเสี่ ยงที่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยและวางแผนการบริ หารความเสี่ ยง
ต่างๆ และได้ถูกติดตามตามแผนตรวจสอบประจําปี 2555 รวมถึงมีการสนับสนุ นให้ระดับคณะวิชา
ดําเนิ นการเกี่ ยวกับการบริ หารความเสี่ ยงตามระบบที่กาํ หนดขึ้นโดยระดับคณะวิชาได้มีการวิเคราะห์
และระบุความเสี่ ยงเพื่อนําไปบริ หารความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นในการบริ หารงานระดับคณะอีกด้วย อาทิ
คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะ
นิเทศศาสตร์ และ สํานักทะเบียนและประมวลผล ฯลฯ
มหาวิทยาลัยได้นาํ ความเสี่ ยงที่มีโอกาสและผลกระทบรุ นแรงมาจัดทําแผนในการบริ หารความ
เสี่ ยง ทั้งนี้ เป็ นการดําเนิ นการเชื่อมโยงกับกรรมการตรวจสอบซึ่ งได้มีการดําเนิ นการทั้งความเสี่ ยงด้าน
ต่างๆ ทั้งระดับมหาวิทยาลัย หน่วยงานและคณะต่างๆ
การดําเนิ นการบริ หารความเสี่ ยงตามกระบวนการบ่งชี้ ความเสี่ ยง วิเคราะห์ ความเสี่ ยง(SUERM1) และ แผนบริ หารความเสี่ ยง ที่ตอบสนองหรื อปิ ดความเสี่ ยงนั้นๆ(SU-ERM2) ได้จดั ทําใน
รู ป แบบของรายงานฉบับ นี้ และ ประเมิ น ผลการดํา เนิ น การ โดยคณะกรรมการตรวจสอบของ
มหาวิทยาลัย และรายงานผลการดําเนิ นการต่อสภามหาวิทยาลัยในทุกภาคการศึกษาในเบื้องต้นและ
รายงานแบบทางการทุกปี การศึกษา (บทนํานี้จดั ทําให้สอดคล้องกับ เกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ 7.4 สกอ.)
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รายงานผลการบริหารความเสี่ ยง
รายงานบริ หารความเสี่ ยงเป็ นการแสดงผล การระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และ จัดระดับความ
เสี่ ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ของกระบวนการทํางานของหน่ วยงาน หรื อขององค์กร
รวมทั้งการบริ หาร / จัดการความเสี่ ยงโดยกําหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้ องกันหรื อลดความเสี่ ยงให้
อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ มหาวิทยาลัยฯ โดยดําเนิ นการตามกระบวนการบริ หารความเสี่ ยงที่กาํ หนดไว้
ในคู่มือบริ หารความเสี่ ยง ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การกําหนดวัตถุประสงค์
ขั้นตอนที่ 2 การระบุความเสี่ ยง
ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ ยงเพื่อจัดทําแผนบริ หารความเสี่ ยง
ขั้นตอนที่ 4 การติดตาม และการรายงานผลการบริ หารความเสี่ ยง
ขั้นตอนที่ 1 การกําหนดวัตถุประสงค์
การกําหนดวัตถุประสงค์ กําหนดตามกรอบภารกิจ 5 ด้าน และ การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ ยง 5 ด้าน
แสดงดังรู ปด้านล่าง

วัตถุประสงค์ที่กาํ หนดนั้นสอดคล้องกับ นโยบาย แผน ระดับมหาวิทยาลัย ผลประเมินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา มาตรฐานตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็ นที่ยอมรับในระดับสากล โดยเน้นความร่ วมมือกับองค์กรผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตและ
เครื อข่ายทางสังคมเพื่อสาร้างความพร้อมเข้าสู่โลกการทํางานในบริ บทของโลกาภิวตั น์
2. หล่อหลอมบัณฑิตให้มีความเป็ นผูน้ าํ ความเป็ นผูป้ ระกอบการ และเป็ นผูม้ ีความรับผิดชอบ
3. สร้างงานวิจยั และนวัตกรรมเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
4. เผยแพร่ และให้บริ การวิชาการแก่ชุมชน พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมทั้งจัดกิจกรรมและให้
ความร่ วมมือกับสถานประกอบการ หน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสม
5. ปลูกฝังคุณธรรมจริ ยธรรมและทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้งยอมรับในความหลากหลาย
ของวัฒนธรรม
6. เพิ่มประสิ ทธิภาพการบริ การจัดการและการปฎิบตั ิงานให้เป็ นระบบ
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ขั้นตอนที่ 2 การระบุความเสี่ ยง
การระบุ ความเสี่ ยง คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงได้ศึกษาจากข้อมูลเชิ งปริ มาณและเชิ ง
คุณภาพ รวมทั้งปั จจัยเสี่ ยง(ที่ทาํ ให้นอนไม่หลับ) ปัญหาและความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นหรื อที่คาดว่าจะเกิด สิ่ งที่
หน่วยงานต้องการ ทั้งอดีต - ปั จจุบนั - อนาคต ตามบริ บท และสภาพแวดล้อม ภายใน-ภายนอก นํามา
เป็ นข้อมูลในการพิจารณาการระบุความเสี่ ยงโดยระบุเหตุการณ์ใดๆ ทั้งที่มีผลดี และผลกระทบต่อการ
บรรลุวตั ถุประสงค์
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง พิจารณาปั จจัยเสี่ ยงของทั้งองค์กรของมหาวิทยาลัยที่ส่งผล
กระทบต่อมหาวิทยาลัย ในด้านต่างๆดังนี้
1. ผลกระทบต่อชื่อเสี ยงมหาวิทยาลัย
2. ผลกระทบต่อรายได้หลักของมหาวิทยาลัย
3. ผลกระทบต่อการดําเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
การระบุความเสี่ ยงดําเนินการตามกรอบภารกิจ 5 ด้าน และ การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ ยง 5 ด้าน ดัง
ตารางด้านล่างนี้
ด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบตั ิฯ ด้านการเงิน
Strategic Risk
Mgt.
Financial Risk
Operational
Risk

ด้านกฏหมาย
ข้อบังคับ
Compliance
Risk

ด้านความ
ปลอดภัย
สิ่ งแวดล้อม
ภายนอก
Hazard Ext.
Env.Risk

การเรี ยนการสอน+
การพัฒนานักศึกษา
(กิจกรรม)
การวิจยั
การบริ การวิชาการ
การบํารุ งศิลปฯ
การบริ หารจัดการ+
การประกันคุณภาพ
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ตารางที่ 1 การระบุความเสี่ ยงของมหาวิทยาลัยสยาม
ด้านกลยุทธ์
Strategic Risk
การเรี ยนการสอน+
การพัฒนานักศึกษา
(กิจกรรม) T

การวิจยั R

-หลักสูตรไม่ตรงความ
ต้องการของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
-ขาดความเป็ นผูน้ าํ เฉพาะ
ด้าน ชื่อเสี ยง
-ขาดนวัตกรรม หลักสูตร
ใหม่ที่แข่งขันได้

ด้านการปฏิบตั ิฯ
Operational Risk

-ปัญหาด้านประสิ ทธิภาพ
การดูแล บริ การ แนะนํา
ด้านวิชาการแก่นกั ศึกษา
-ปัญหาประสิ ทธิภาพความ
ทันสมัยอุปกรณ์ฯ
-ขาดการเตรี ยมความพร้อม
ของบัณฑิตในการทํางาน
อย่างชัดเจน
-ขาดการจัดการความรู้อย่าง
มีระบบที่เข้มแข็ง
-ขาดเชื่อมโยงงานวิจยั เชิง -ปัญหาคุณภาพวิทยานิพนธ์
โครงงานฯ
พาณิ ชย์
-ปัญหาความคล่องตัวของ
-ขาดการเสริ มสร้าง
การบริ หารความรู้อย่าง
เครื อข่ายฯ
-ขาดการเสริ มสร้างงานวิจยั บูรณาการ
-งานวิจยั ล่าช้า
ฐานภูมปัญญาฯ
-แหล่งตีพิมพ์ผลงาน

ด้านการเงิน
Financial Risk
- ปัญหาสภาพคล่องทาง
การเงินเหมาะสมกับการ
ปฏิบตั ิงาน

ด้านกฏหมาย ข้อบังคับ
Compliance Risk
–มาตรฐาน
-การรับรองฯ
-ใบประกอบวิชาชีพฯ
- ปัญหาเชิงจริ ยธรรมของ
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ฯ
- ปัญหาด้านคุณภาพของ
บุคลากร

-ปัญหาการประเมินการทาง -ปั ญหาส่ งเสริ มพลักดันให้
วารสารได้รับรองมาตรฐาน
การเงินด้านงานวิจยั ฯ
ในทุกสิ่ งพิมพ์
-การรับรองฯ

ด้านความปลอดภัย
สิ่ งแวดล้อมภายนอก
Hazard Ext. Env.Risk
- ปัญหาอุปกรณ์ไม่พร้อม
และอันตราย
- ปั ญหาความปลอดภัยด้าน
ข้อมูลสารสนเทศ
นักศึกษา/มหาวิทยาลัย
- ความปลอดภัย ข้อสอบ/
กระบวนการฯ
- ปั ญหาการทะเลาะวิวาทฯ
- ปัญหาด้านเพศสัมพันธ์ฯ
-ปัญหาการละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญา
-การจ้างทําวิทยานิพนธ์
-การละเมิดลิขสิ ทธิ์
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ด้านกลยุทธ์
Strategic Risk

ด้านการปฏิบตั ิฯ
Operational Risk

การบริ การวิชาการ S

-ขาดแหล่งบริ การฯ
-ขาดการบรู ณาการการ
บริ การวิชาการกับการวิจยั
อย่างชัดเจน

การบํารุ งศิลปฯ C

-ขาดสร้างเอกลักษณ์อย่าง
ชัดเจน

-ปัญหาคุณภาพวิทยานิพนธ์
โครงงานฯ
- โครงงานการบริ การ
วิชาการที่เสริ มสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนฯ
-ขาดการประชาสัมพันธ์
ด้านการบํารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมเชิงรุ กต่อ
สาธารณชน

การบริ หารจัดการ+การ
ประกันคุณภาพ Q

- ปัญหาการบริ หาร
ทรัพยากรบุคคล
-โครงสร้างที่ปรับเปลี่ยน
-ภาพลักษณ์
-จรรยาบรรณ ทุกระดับ

ด้านการเงิน
Financial Risk
-การประเมินกฏเกณฑ์
ระเบียบในการบริ การ
วิชาการที่ชดั เจน

ด้านกฏหมาย ข้อบังคับ
Compliance Risk
-ปั ญหากฏเกณฑ์ระเบียบ
ในการบริ การวิชาการที่
ชัดเจน

- ปัญหาการกําหนด
มาตรฐานคุณภาพด้านศิลป
และวัฒนธรรม และเป็ น
ผลงานที่ยอมรับระดับชาติ
-ขาดการปฏิบตั ิงานตามแผนฯที่
-การดําเนินงานกองทุนให้
-ปัญหาประสิ ทธิภาพ
บูรณาการอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
กูย้ มื เพื่อการศึกษา
บริ หารการเงินและ
-ปั ญหาความทันสมัยของข้อมูล
-ปัญหาการประเมินคุณภาพ
ทรัพย์สิน
การสื่ อสาร Website
-ขาดหลักฐานการบริ หารตามหลัก -ขาดแผนปฏิบตั ิการจําแนก การศึกษาไม่ผา่ นเกณฑ์
ธรรมาภิบาล
ตามพันธกิจที่แสดงถึงกระ -ปัญหาการรับรู้ การปฏิบตั ิ
-ปัญหาการพัฒนาและ
สิ ทธิภาพบริ หารการเงิน
ตาม กม. ระเบียบฯ
รักษาสิ่ งแวดล้อมทีม่ ี
และทรัพย์สิน
-ประกันคุณภาพ
ประสิ ทธิภาพ เช่ น ห้ องนํา้ -ขาดแผนกลยุทธ์การเงิน
-การรับรองจากสภาวิชาชีพ
การรักษาความสะอาด กลิน่ บูรณาการทุกพันธกิจ
- ปัญหาการขาดกฏเกณฑ์
บุหรี่ นศ.ก็ต้องช่ วยกัน
ระเบียบ ในหน่วยงานฯ
-ขาดการกําหนด
งบประมาณด้านบํารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม

ด้านความปลอดภัย
สิ่ งแวดล้อมภายนอก
Hazard Ext. Env.Risk
- ขาดการเชื่อมโยงเครื อข่าย
บริ การฯเชิงรุ ก

-ขาดข้อมูลความคาดหวัง
ชุมชน

-ปัญหาความปลอดภัยชีวิต
และทรัพย์สิน ภายใน นอก
สถาบัน จราจร จุดเสี่ ยง
-ขาดแผนฉุ กเฉิ น ด้านภัย
ทางธรรมชาติ
-แผนฉุกเฉิ น ไฟไหม้
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ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์ และประเมินระดับความเสี่ ยงเพือ่ จัดทําแผนบริหารความเสี่ ยง
จากข้อมูลตามตารางการระบุความเสี่ ยง คณะกรรมการได้คดั เลือกความเสี่ ยงความเสี่ ยงส่ วนหนึ่งมา
ดําเนินการการประเมินความเสี่ ยง ที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัดระดับความเสี่ ยง
ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ของกระบวนการทํางานของมหาวิทยาลัย
การวิเคราะห์ความเสี่ ยง กําหนดระดับโอกาสและระดับความรุ นแรงทั้งเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ
ตามตารางด้านล่างนี้
ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ ต่างๆ (Likelihood) กําหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ดังนี้
ระดับ
5
4
3
2
1

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ ต่างๆ (Likelihood) เชิงปริมาณ
โอกาสทีจ่ ะเกิด
คําอธิบาย
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

1 เดือน ต่อ ครั้งหรื อมากกว่า
1-6 เดือน ต่อ ครั้งแต่ไม่เกิน 5 ครั้ง
1 ปี ต่อ ครั้ง
2-3 ปี ต่อ ครั้ง
5 ปี ต่อ ครั้ง

ตัวอย่ าง ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ ต่างๆ (Likelihood) เชิงคุณภาพ
ระดับ
โอกาสทีจ่ ะเกิด
คําอธิบาย
5
4
3
2
1

สูงมาก
สูง
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง
มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรื อบ่อยๆ
มีโอกาสเกิดบางครั้ง
อาจมีโอกาสเกิดแต่นานๆ ครั้ง
มีโอกาสเกิดในกรณี ยกเว้น

ระดับความรุ นแรงของผลกระทบของความเสี่ ยง (Impact) กําหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ดังนี้
ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ ยง (Impact) เชิงปริมาณ
ระดับ
ผลกระทบ
คําอธิบาย
5
4
3
2
1

สู งมาก
สูง
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

> 10 ล้านบาท
> 2.5 แสนบาท - 10 ล้านบาท
> 50,000 - 2.5 แสนบาท
> 10,000 - 50,000 บาท
ไม่เกิน 10,000 บาท
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ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ ยง (Impact) เชิงคุณภาพ
ระดับ
ผลกระทบ
คําอธิบาย
5
รุ นแรงที่สุด
มีการสูญเสี ยทรัพย์สินอย่างมหันต์ มีการบาดเจ็บถึงชีวติ
4
ค่อนข้างรุ นแรง มีการสูญเสี ยทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นพักงาน
3
ปานกลาง
มีการสูญเสี ยทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน
2
น้อย
มีการสูญเสี ยทรัพย์พอสมควร มีการบาดเจ็บรุ นแรง
1
น้อยมาก
มีการสูญเสี ยทรัพย์สินเล็กน้อย ไม่มีการบาดเจ็บรุ นแรง
ข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ ยง แสดงรายละเอียดตามตารางที่ 2 และ เมตริ กของระดับความเสี่ ยง แสดงดังรู ปที่ 1

ตารางที่ 2 ตารางการวิเคราะห์ ระดับความเสี่ ยง
Risk

Item

Coding

Concensus
Like.
Imp.

Risk Score

Ranking

ด้านกลยุทธ์
S1 ปั ญหาการสอบและการรับรองใบประกอบวิชาชีพ
S2 คุณภาพของการจัดการศึกษาที่แข่งขันได้ มีชื่อเสี ยง และเป็ นผูน้ าํ เฉพาะด้าน
S3 ขาดสร้างเอกลักษณ์อย่างชัดเจน
S4 ขาดนวัตกรรม หลักสู ตรใหม่ที่แข่งขันได้
ด้านการปฏิบตั ิฯ
O1 ปั ญหาด้านประสิ ทธิ ภาพการดูแล บริ การ แนะนําด้านวิชาการแก่นกั ศึกษา
O2 การขาดประสิ ทธภาพระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน
O3 ความพร้อมของบัณฑิตในการทํางาน
O4 ปั ญหาคุณภาพวิทยานิพนธ์ โครงงานฯ
O5 ปั ญหาความเสี่ ยงด้านภาพลักษณ์และความพร้อมของสิ่ งอํานวยความสะดวก
ด้านการเงิน
F1 ปั ญหาสภาพคล่องทางการเงินเหมาะสมกับการปฏิบตั ิงาน
F2 ขาดแผนกลยุทธ์ทางการเงินบูรณาการทุกพันธกิจ
ด้านกฏหมาย ข้อบังคับ
C1 ปัญหาด้านการทุจริ ตในระเบียบการสอบ
C2 การรับรองจากสภาวิชาชีพ
C3 การดําเนินงานกองทุนให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา
C4 ปัญหาเชิงจริ ยธรรมของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ฯ
C5 ปัญหาด้านคุณภาพของคณาจารย์และบุคลากร
ด้านความปลอดภัย สิ่ งแวดล้อมภายนอก
H1 ปั ญหาการทะเลาะวิวาทฯ
H2 ความปลอดภัย ข้อสอบ/กระบวนการฯ
H3 ปัญหาด้านเพศสัมพันธ์ฯ
H4 ขาดข้อมูลความคาดหวังชุมชน
H5 ปั ญหาความปลอดภัยด้านข้อมูลสารสนเทศ นักศึกษา/มหาวิทยาลัย

S1

3.75

4.50

16.88

4

S2

4.00

4.75

19.00

1

S3

3.50

4.25

14.88

5

S5

3.25

4.00

13.00

11

O1

3.00

4.25

12.75

12

O2

3.25

3.50

11.38

14

O3

3.00

4.50

13.50

9

O4

3.00

4.75

14.25

6

O5

4.25

4.00

17.00

3

F1

2.75

4.00

11.00

16

F2

2.50

3.50

8.75

21

C1

3.00

4.00

12.00

13

C2

3.00

4.75

14.25

6

C3

3.25

4.25

13.81

8

C4

3.00

3.00

9.00

19

C5

4.00

4.50

18.00

2

H1

2.75

4.75

13.06

10

H2

3.00

3.00

9.00

19

H3

2.50

4.50

11.25

15

H4

3.00

3.50

10.50

17

H5

2.50

4.00

10.00

18

10

ผลกระทบ(Impact)
1

2

3

4

5
5

*O5 *C5

*S2

*S1

*C4
*H2

*H4
*F2

*S3
*S5

*C3

*O4
*C1 *O1*O3 *C2
*H1
*F1
*H3
*H5

3

2

โอกาส(Likelihood)

*O2

4

1

รูปที่ 1 เมตริกของระดับความเสี่ ยง(Degree of Risk)
จากการวิเคราะห์ความเสี่ ยง ปั จจัยความเสี่ ยงที่คดั เลือกเพื่อดําเนิ นการตอบสนอง ตามแผนบริ หาร
ความเสี่ ยงของมหาวิทยาลัย คือ
ความเสี่ ยงอันดับที่ 1 S2 คุณภาพของการจัดการศึกษาที่แข่ งขันได้ มีชื่อเสี ยง และเป็ นผู้นํา
เฉพาะด้ าน
ความเสี่ ยงอันดับที่ 2 C4 ปัญหาด้ านคุณภาพของคณาจารย์ และบุคลากร
ความเสี่ ยงอันดับที่ 3 O5 ปัญหาความเสี่ ยงด้ านภาพลักษณ์ และความพร้ อมของสิ่ งอํานวย
ความสะดวก
ความเสี่ ยงสามอันดับแรกนําเสนอในแบบการวิเคราะห์ความเสี่ ยง(SU-ERM1) และทําแผนบริ หาร
ความเสี่ ย ง(SU-ERM2)ต่ อ ไป ทั้ง นี้ คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง กํา หนดความเสี่ ย งที่ สํ า คัญ ของ
มหาวิทยาลัย เกี่ยวกับ การบันทึกบัญชีและสอบทานการจัดทํารายงานการเงินเพิ่มเติม เพื่อที่สามารถนําไปใช้
ในการวางแผนและตัดสิ นใจได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
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แบบการวิเคราะห์ ความเสี่ ยง (SU-ERM 1)

มหาวิทยาลัยสยาม
ประจําปี การศึกษา 2555
ภารกิจหลัก :……………….

ประเด็น
ความเสี่ ยงหลัก
(1)

ด้านกลยุทธ์
การเรี ยนการสอน
การวิจัย
การบริ หารจัดการ

วัตถุประสงค์
(2)

ความเสี่ ยง
(3)

ปัจจัยเสี่ ยง
(4)

เพื่อสร้างคุณภาพของ
การจัดการศึกษาที่
สามารถแข่งขันได้ มี
ชื่อเสี ยง และ สร้างความ
เป็ นผูน้ าํ เฉพาะด้าน

S2 ด้านคุณภาพของ
การจั ด การศึ ก ษาที่
แข่งขันได้ มี ชื่อเสี ยง
และเป็ นผูน้ ํา เฉพาะ
ด้าน

-ขาดการนํากลยุทธ์ในการ
การเสริ มสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน/กลยุทธ์การตลาด
และการสร้างจุดขาย
ความแตกต่างที่เหมาะสม
ยังไม่ชดั เจน ตลอดจน
ปัจจุบนั ภาวะการแข่งขัน
รุ นแรงมากขึ้น

การประเมินความเสี่ ยง (5)
โอกาสในการ
เกิดเหตุการณ์
(1-5 คะแนน)
(5.1)

ความรุ นแรงของ
ผลกระทบ
(1-5 คะแนน)
(5.2)

ระดับความเสี่ ยง
(ผลคูณโอกาสฯ
และผลกระทบ)
(5.3) = (5.1) x (5.2)

4.00

4.75

19.00

ระดับความเสี่ ยง
สูงมาก (≥15)
สูง (11-14)
ปานกลาง (7-10)
น้อย (1-6) (5.4)
สูงมาก

ลําดับความ
เสี่ ยง
(5.5)

1
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ประเด็น
ความเสี่ ยงหลัก
(1)

ด้านกฏหมาย
ข้อบังคับ
การบริ หารจัดการ
การประกันคุณภาพ

วัตถุประสงค์
(2)

ความเสี่ ยง
(3)

เพื่อเสริ มสร้างการจัดหา C4 ปัญหาด้าน
บุคลากร การพัฒนา และ คุณภาพของอาจารย์
และบุคลากร
การดํารงอยูข่ อง
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่
ที่คุณภาพสอดคล้องกับ
ความต้องการ

ปัจจัยเสี่ ยง
(4)

-คณะวิชาและภาควิชาใน
หลายส่ วน มีจาํ นวน
อาจารย์ที่มีตาํ แหน่งทาง
วิชาการตํ่ากว่าเกณฑ์ฯ
-ปัญหาอาจารย์ และ
บุคลากรบางส่ วนได้
ลาออก (ดร. และ ผศ.)ใน
หลายหน่วยงานมีอตั รา
สู งขึ้น
-ขาดการทบทวนและ
ปรับปรุ งแผนการพัฒนา
และการจัดการด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ที่แข่งขัน
ได้

การประเมินความเสี่ ยง (5)
โอกาสในการ
เกิดเหตุการณ์
(1-5 คะแนน)
(5.1)

ความรุ นแรงของ
ผลกระทบ
(1-5 คะแนน)
(5.2)

ระดับความเสี่ ยง
(ผลคูณโอกาสฯ
และผลกระทบ)
(5.3) = (5.1) x (5.2)

4.00

4.50

18.00

ระดับความเสี่ ยง
สูงมาก (≥15)
สูง (11-14)
ปานกลาง (7-10)
น้อย (1-6) (5.4)
สูงมาก

ลําดับความ
เสี่ ยง
(5.5)

2
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ประเด็น
ความเสี่ ยงหลัก
(1)

ด้านการปฏิบตั ิงาน
การบริ หารจัดการ

วัตถุประสงค์
(2)

เพื่อลดความเสี่ ยงและ
เสริ มสร้างภาพลักษณ์
ของสิ่ งอํานวยความ
สะดวก

ความเสี่ ยง
(3)

ปัจจัยเสี่ ยง
(4)

O5 ปัญหาความเสี่ ยง
ด้านภาพลักษณ์และ
ความพร้อมของสิ่ ง
อํานวยความสะดวก

-ปัญหาความไม่พร้อม
และ ความสะอาดของห้อง
สุ ขา อ่างล้างหน้า อุปกรณ์
อื่นๆ รวมทั้งบริ เวณ
ใกล้เคียง
-ปัญหาความสกปรก กลิ่น
ไม่พึงประสงค์ในห้องนํ้า
บันได และ ทางเดินผ่าน
ต่างๆ
-การขาดความร่ วมมือของ
บุคลากรและนักศึกษาใน
การรักษาสภาพแวดล้อม
น่าอยู่ น่าใช้ มากขึ้น

การประเมินความเสี่ ยง (5)
โอกาสในการ
เกิดเหตุการณ์
(1-5 คะแนน)
(5.1)

ความรุ นแรงของ
ผลกระทบ
(1-5 คะแนน)
(5.2)

ระดับความเสี่ ยง
(ผลคูณโอกาสฯ
และผลกระทบ)
(5.3) = (5.1) x (5.2)

4.25

4.00

17.00

ระดับความเสี่ ยง
สูงมาก (≥15)
สูง (11-14)
ปานกลาง (7-10)
น้อย (1-6) (5.4)
สู งมาก

ลําดับความ
เสี่ ยง
(5.5)

3

หมายเหตุ : การพิจารณาจํานวนข้ อความเสี่ยงในแต่ละภารกิจควรระบุอย่างน้ อย 2-3 ความเสี่ยง อนึ่ง ในการพิจารณาการประเมินความเสี่ยงที่มีผลกระทบที่รุนแรงถึงแม้ จะมีโอกาสที่เกิดน้ อยมาก ก็
สามารถระบุในแผนบริหารความเสี่ยง (ความเสี่ยงน้ อย แต่เป็ นเรื่องที่สาํ คัญ ก็ควรระบุเป็ นความเสี่ยง ตัวอย่างเช่น นักศึกษาทะเลาะวิวาท หรือ สิ่งที่คณะ/หน่วยงานพิจารณาว่าสําคัญมาก)
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มหาวิทยาลัยสยาม
แบบแผนบริหารความเสี่ ยง (SU-ERM 2)

ประจําปี การศึกษา 2555
ภารกิจหลัก : ……………

1. ความเสี่ ยง

2.ปัจจัยเสี่ ยง

3. โครงการ/วัตถุประสงค์

4. แนวทางการดําเนินการ/
การจัดการความเสี่ ยง

5. เวลาดําเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ

6. ผลการดําเนินการ
7.หมายเหตุ
(ความเสี่ ยงทีย่ งั เหลืออยู่)

S2 ด้านคุณภาพของ
การจั ด การศึ ก ษาที่
แข่ ง ขัน ได้ มี ชื่ อ เสี ย ง
และเป็ นผู้นํ า เฉพาะ
ด้าน

-ขาดการนํากลยุทธ์ในการการ
เสริ มสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน/กลยุทธ์การตลาด และ
การสร้างจุดขาย ความแตกต่าง
ที่เหมาะสมยังไม่ชดั เจน
ตลอดจนปัจจุบนั ภาวะการ
แข่งขันรุ นแรงมากขึ้น

-การพัฒนาและปรับปรุ ง
หลักสูตรให้ทนั สมัยสําหรับ
หลักสูตรปัจจุบนั โดยให้
สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่
ละหน่วยงาน
-เปิ ดหลักสูตรใหม่ ที่ส่งเสริ ม
แนวทางการพัฒนาและสร้างจุด
ขายมากขึ้น เช่น หลักสูตรด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ และ
ทางด้านสุ นทรี ยภาพเพิม่ เปิ ด
ช่องทาง

-มีการเสริ มภาษาที่ 3 รองรับ AEC
-เสริ มสร้างเกณฑ์วดั สมรรถนะ
ทางด้านภาษาอังกฤษ และ
คอมพิวเตอร์
-เสริ มวิชาทางสุ นทรี ยภาพ
-ส่ งเสริ มและผลักดันให้ทุก
หลักสูตรที่มีการรับจากสภา
วิชาชีพ
-วางแผนการตลาดและการแนะ
แนวและการประชาสัมพันธ์
การศึกษา

ตลอดปี การศึกษา 2555
สํานักวิชาการ/คณะ/
ภาควิชา

บางส่ วนดําเนินการเรี ยบร้อย
บางส่ วนกําลังดําเนินการ

ตลอดปี การศึกษา 2555
คณะ/ภาควิชา
ตลอดปี การศึกษา 2555
ศูนย์รับสมัครฯ/คณะ/
ภาควิชา
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1. ความเสี่ ยง

2.ปัจจัยเสี่ ยง

3. โครงการ/วัตถุประสงค์

4. แนวทางการดําเนินการ/
การจัดการความเสี่ ยง

5. เวลาดําเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ

6. ผลการดําเนินการ
7.หมายเหตุ
(ความเสี่ ยงทีย่ งั เหลืออยู่)

C4 ปัญหาด้าน
คุณภาพของอาจารย์
และบุคลากร

-คณะวิชาและภาควิชาในหลาย
ส่ วน มีจาํ นวนอาจารย์ที่มี
ตําแหน่งทางวิชาการตํ่ากว่า
เกณฑ์ฯ
-ปัญหาอาจารย์ และบุคลากร
บางส่ วนได้ลาออก (ดร. และ
ผศ.)ในหลายหน่วยงานมีอตั รา
สูงขึ้น
-ขาดการทบทวนและปรับปรุ ง
แผนการพัฒนาและการจัดการ
ด้านทรัพยากรบุคคลที่แข่งขัน
ได้

-การส่ งเสริ มการขอตําแหน่ง
วิชาการ

-ให้แต่ละภาควิชาและคณะวิชา
ผลักดันการขอตําแหน่งทาง
วิชาการ
-การอบรมให้ความรู ้ในการทํา
ผลงานวิชาการ

-ตลอดปี การศึกษา 2555
สํานักวิชาการ/คณะ/
ภาควิชา
-ตลอดปี การศึกษา 2555
สํานักวิจยั ฯ/ศูนย์
พัฒนาการเรี ยนการสอน/
คณะ/ภาควิชา

มีอาจารย์จาํ นวนหนึ่งได้รับ
ตําแหน่งทางวิชาการแล้ว
และบางส่ วนดําเนินการ
พิจารณาฯ

-การพัฒนาระบบการจัดการ
ทรัพยากรบุคคล

-ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการ
-ตลอดปี การศึกษา 2555
ดําเนินการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ผูบ้ ริ หารฯ และ ฝ่ าย
บุคคล
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1. ความเสี่ ยง

2.ปัจจัยเสี่ ยง

3. โครงการ/วัตถุประสงค์

4. แนวทางการดําเนินการ/
การจัดการความเสี่ ยง

5. เวลาดําเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ

6. ผลการดําเนินการ
7.หมายเหตุ
(ความเสี่ ยงทีย่ งั เหลืออยู่)

O5 ปั ญหาความเสี่ ยง
ด้านภาพลักษณ์และ
ความพร้อมของสิ่ ง
อํานวยความสะดวก

-ปัญหาความไม่พร้อม และ
ความสะอาดของห้องสุ ขา อ่าง
ล้างหน้า อุปกรณ์อื่นๆ รวมทั้ง
บริ เวณใกล้เคียง
-ปัญหาความสกปรก กลิ่นไม่พึง
ประสงค์ในห้องนํ้า บันได และ
ทางเดินผ่านต่างๆ
-การขาดความร่ วมมือของ
บุคลากรและนักศึกษาในการ
รักษาสภาพแวดล้อมน่าอยู่ น่า
ใช้ มากขึ้น

-การจัดจ้างบริ ษทั ทําความ
สะอาดมืออาชีพโดยตรง
-การปรับปรุ งและบํารุ งรักษา
ห้องนํ้าฯ อาคาร และสถานที่
-ปรับปรุ งทางขึ้นอาคารแบบ
Universal design ที่สามารถใช้
Wheel chair เข้าอาคารได้
-การส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วม ม.
สยามน่าอยู่

-ดําเนินการทําความสะอาคตาม
เกณฑ์มาตรฐานฯ(KPI)
-ดําเนินทําแผนปฏิบตั ิการรักษา
ซ่อมบํารุ ง อุปกรณ์ต่างๆ ทาสี
ตกแต่งห้องต่างๆ เช่น คณะ
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์
เพื่อสร้างความประทับใจ
-ส่ งเสริ มสร้างจิตสํานึกในการ
รักษาความสะอาดทัว่ บริ เวณ
มหาวิทยาลัยสยาม
-เน้นยํ้าและรณรงค์การไม่สูบ
บุหรี่

-ตลอดปี การศึกษา 2555
ผูบ้ ริ หารฯ และ ฝ่ าย
การเงินและทรัพย์สิน

บางส่ วนดําเนินการเรี ยบร้อย
บางส่ วนกําลังดําเนินการ

-การรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ และจัดที่
สูบบุหรี่ โดยเฉพาะ

-ปี การศึกษา 2/2555
สํานักกิจการนักศึกษา/
เจ้าของพื้นที่
-ตลอดปี การศึกษา 2555
สํานักกิจการนักศึกษา/
เจ้าของพื้นที่
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ขั้นตอนที่ 4 การติดตาม และการรายงานผลการบริหารความเสี่ ยง
การติ ด ตามและการรายงานผลการบริ ห ารความเสี่ ย ง มี ร ะบบการควบคุ ม ภายในช่ ว ยให้มี ก าร
ปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ผล มีรายงานที่เชื่อถือได้ และช่วยให้มนั่ ใจว่ามีการตอบสนองความเสี่ ยงด้าน
ต่างๆดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ความเสี่ ยงที่บ่งชี้ที่สอดคล้องกับการวิเคราะห์ความเสี่ ยงและแผนบริ หารความ
เสี่ ยงเพื่อดําเนินการตอบสนอง และมีการตรวจติดตามและรายงานผลมีดงั นี้ คือ
ความเสี่ ยงอันดับที่ 1 S2 คุณภาพของการจัดการศึกษาที่แข่ งขันได้ มีชื่อเสี ยง และเป็ นผู้นํา
เฉพาะด้ าน
ความเสี่ ยงอันดับที่ 2 C5 ปัญหาด้ านคุณภาพของคณาจารย์ และบุคลากร
ความเสี่ ยงอันดับที่ 3 O5 ปัญหาความเสี่ ยงด้ านภาพลักษณ์ และความพร้ อมของสิ่ งอํานวย
ความสะดวก

ผลกระทบ(Impact)
1

2

3

4

5
5

*O5 *C5

*S2

*S1

*O2

*S3

*C4
*H2

*S5
*S2
*H4
*C1

*O5

*F1
*H5

*C3

*O4
*O1*O3 *C2
*H1

*F2

3

*H3

2

โอกาส(Likelihood)

*C5

4

1

รูปที่ 2 เมตริกของระดับความเสี่ ยงทีไ่ ด้ รับการตอบสนองความเสี่ ยง(Risk)
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จากแนวทางการดําเนิ นการและบริ หารความเสี่ ยง มีการติดตามผลการดําเนิ นการเพื่อลดผลกระทบ
ต่อมหาวิทยาลัย ดังรู ปที่ 2 ระดับความเสี่ ยงหลังการตอบสนอง (ความเสี่ ยงที่เหลืออยู)่ พบว่า
ระดับความเสี่ ยงอันดับที่ 1 S2 คุณภาพของการจัดการศึกษาที่แข่ งขันได้ ชื่ อเสี ยง และเป็ นผู้นํา
เฉพาะด้ าน………..
ได้มีการตอบสนอง…………………………………ส่ งผลให้ความรุ นแรงและโอกาสของความ
เสี่ ยงลดลงอย่างเห็นได้ชดั
สําหรับ ความเสี่ ยงอันดับที่ 2 C5 ปัญหาด้ านคุณภาพของคณาจารย์ และบุคลากรได้มีการ
ตอบสนองโดย………………………………………………………………………………………………
และ ความเสี่ ยงอันดับที่ 3 H6 ปัญหาความเสี่ ยงด้ านภาพลักษณ์ และความพร้ อมของสิ่ งอํานวยความ
สะดวกได้มีการตอบสนอง…………………………………ส่ งผลให้ความรุ นแรงและโอกาสของความเสี่ ยง
ลดลงอย่างเห็นได้ชดั
ลําดับความเสี่ ยงทั้งสามได้ถูกดําเนิ นการตอบสนอง โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งกําหนดการ
ที่วางไว้ในแผนบริ หารความเสี่ ยง อย่างไรก็ตาม ยังมีความเสี่ ยงที่เหลืออยู่ ซึ่ งยังจําเป็ นต้องติดตามอย่างเป็ น
พลวัตร
สรุ ปผลรายงาน และข้ อเสนอแนะ
การบริ หารความเสี่ ยงสามารถบ่งชี้ความเสี่ ยง วิเคราะห์ความเสี่ ยง ลดโอกาสและความรุ นแรงจาก
การตอบสนองความเสี่ ยงของระดับความเสี่ ยงความเสี่ ยงอันดับที่ 1 S2 คุณภาพของการจัดการศึกษาที่
แข่งขันได้ มีชื่อเสี ยง และเป็ นผูน้ าํ เฉพาะด้าน ลดความเสี่ ยงจากระดับความเสี่ ยง 19.00 เป็ น xx.xx -ขณะที่
ความเสี่ ยงอันดับที่ 2 C4 ปั ญหาด้านคุณภาพของคณาจารย์และบุคลากร สามารถลดระดับความเสี่ ยงจาก
18.00 เป็ น xx.xx และ ความเสี่ ยงอันดับที่ 3 O5 ปั ญหาความเสี่ ยงด้านภาพลักษณ์และความพร้อมของสิ่ ง
อํานวยความสะดวก สามารถลดระดับความเสี่ ยงจาก 17.00 เป็ น xx.xx ทําให้ความเสี่ ยงที่เหลืออยูล่ ดน้อยลง
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