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คํานํา 

สภามหาวิทยาลัย ไดพิจารณาเห็นความสําคัญท่ีมหาวิทยาลัยจะตองมีระบบการบริหาร

จัดการปจจัยเส่ียง อันอาจเกิดผลกระทบตอการดําเนินการในงานดานตางๆของมหาวิทยาลัย 

จึงไดมีประกาศ เมื่อวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2555 แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดับ

มหาวิทยาลัย โดยใหมีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการกําหนดแผน แนวทางการบริหารความ

เส่ียง สงเสริม ติดตาม และประเมินผลการดําเนินการตามแผนบริหารความเส่ียง เสนอตอสภา

มหาวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณาใหการกํากับดูแล และพัฒนามหาวิทยาลัยใหสอดคลองตาม

ภาระกิจและเปาหมาย 

การบริหารความเส่ียง ท่ีอาจเกิดจากปจจัยตางๆท้ังปจจัยภายนอกและปจจัยภายใน จะ

บรรลุตามแผนบริหารความเส่ียงท่ีจัดทําขึ้น จําเปนตองไดรับความรวมมือจากบุคคลากรภายใน

มหาวิทยาลัยทุกระดับ ท่ีตระหนักและรูถึงความสําคัญในการท่ีจะรวมขจัดความเส่ียง รวม

ตอบสนองความเส่ียง ท่ีเกิดขึ้น ใหอยูในระดับท่ียอมรับได หรือ กอผลลบตอองคกรนอยท่ีสุด 

คูมือบริหารความเส่ียงเลมนี้ มุงใหบุคคลากรของมหาวิทยาลัยสยามไดเกิดความเขาใจ

ในหลักการบริหารความเส่ียง การจัดทําแผน การดําเนินการตามแผนบริหารความเส่ียงและการ

ประเมินผลของการดําเนินการ เพื่อใหบรรลุภารกิจท่ีสําคัญ ไดแก ภารกิจดานการเรียนการสอน 

การวิจัย การบริการวิชาการสูสังคม การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการประกันคุณภาพ โดย

การจัดการความเส่ียงท่ีท่ีเกิดขึ้นใหอยูในระดับท่ียอมรับได หากสามารถขจัดใหหมดไปได 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มหาวิทยาลัยสยามจึงหวังวา คูมือบริหารความเส่ียงเลมนี้ จะ

เปนประโยชนตอมหาวิทยาลัยและผูเกี่ยวของทุกระดับ 

มหาวิทยาลัยสยาม 
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บทที่ 1 

บทนํา 

 

ความสําคัญของการบริหารความเสี่ยง 

 การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นในปจจุบัน หลายเหตุการณเปนภาวะท่ีคาดเดาไดยาก 

เนื่องจากสาเหตุปจจัยหลายประการ อาทิ ความกาวหนาทางวิทยาการและเทคโนโลยี ท่ีเกิดขึ้น

อยางรวดเร็ว จากการคิดคน และผลิตนวัตกรรมใหมๆของมนุษย กระแสโลกาภิวัฒนท่ีสงผล

กระทบตอะลเมืองโลกอยางไรพรมแดน และภาวะการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอมบนโลก 

อันเนื่องจากการบริโภคและใชทรัพยากรธรรมชาติ อยางไรขีดจํากัด ฯลฯ ปจจัยเหลานี้

กอใหเกิดผลกระทบในการบริหารจัดการองคกร ท้ังในผลบวกและผลลบ ซึ่งผลลบท่ีเกิดขึ้นถือ

เปนปจจัยเส่ียงตอโอกาสในการดําเนินภารกิจขององคกรใหบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาประสงค

หรือตามแผนท่ีจะพัฒนาองคกรได 

มหาวิทยาลัย ในฐานะองคกรท่ีจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ตระหนักถึงความสําคัญ

และความจําเปน ในการบริหารจัดการปจจัยเส่ียงตางๆ ท่ีจะสงผลกระทบตอมหาวิทยาลัย ท้ัง

ในสวนของพันธกิจหลัก 4 ดาน คือ ดานการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ

สูสังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม นอกจากนี้มหาวิทยาลัยสยามยังจัดเปนสถาบันแหง

การเรียนรู ท่ีตองคํานึงถึงหลักแหงคุณภาพ จึงตองมีการบริหารปจจัยเส่ียงดานการประกัน

คุณภาพรวมดวย กอรปกับ สํานักคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดประการเกณฑการการ

ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาภายในของสถาบันการศึกษา ระดับอุดมศึกษา พศ. 2553 

โดยใหมีการนําระบบบริหารความเส่ียง(ตัวบงชี้ท่ี 7.4) มาใชในกระบวนการบริหารจัดการ ซึ่ง

ตองครอบคลุมการประเมินความเส่ียงดานตางๆ อาทิ ความเส่ียงดานนโยบาย ความเส่ียงดาน
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กลยุทธ ความเส่ียงดานทรัพยากร ความเส่ียงดานการปฏิบัติงาน และความเส่ียงจากเหตุการณ

ภายนอก เปนตน 

 

วัตถุประสงค 

 คูมือการบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลัยสยาม จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค ดังนี้ 

1. เพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจในหลักการและความสําคัญของการบริหารความเส่ียงท่ัว

ท้ังองคกร 

2. เพ่ือใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนการบริหารความเส่ียงในหนวยงานทุกระดับ ให

สอดคลองกับนโยบาย และกลยุทธการบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลัย 

3. เพ่ือใหการบริหารจัดการความเส่ียงมีการปฏิบัติอยางเปนระบบ มีความตอเนื่อง มีการ

ประเมินผลเพื่อการพัฒนาองคกร ใหสามารถดําเนินการตามภาระกิจหลักอยางครบถวน 

โดยสามารถตอบสนองความเส่ียง หรือลดความเส่ียงใหอยูในระดับท่ียอมรับได 

 

คําจํากัดความที่เกี่ยวของ 

1.ความเสีย่ง (Risk) 

 หมายถึง โอกาสท่ีเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย ความสูญเปลา หรือเหตุการณท่ีไม

พึงประสงคอันสงผลกระทบทําใหการดําเนินงานไมประสบความความสําเร็จตามวัตถุประสงค

และเปาหมายของมหาวิทยาลัยฯ 

 มหาวิทยาลัย จําแนกระดับความเส่ียงหลัก 5 ดาน ตามเกณฑการประกันคุณภาพ

ภายใน (ตัวบงชี้ขอ 7.4) ดังนี้ 

1. ความเส่ียงดานนโยบาย กฏ ระเบียบ ขอบังคับ(Compliance Risk)  

2. ความเส่ียงดานกลยุทธ/ยุทธศาสตร(Strategic Risk) 

3. ความเส่ียงดานทรัพยากร(Resource Risk)  

4. ความเส่ียงดานการปฏิบัติการ(Operation Risk)  

5. ความเส่ียงจากเหตุการณภายนอก(Hazard and External Environment Risk)  

หมายเหตุ สามารถศึกษาเพิ่มเติมไดจาก ตัวอยาง การระบุความเส่ียง ตามประเด็นความเส่ียง

หลัก และภารกิจหลัก 5 ดาน หนา 11 
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2.ปจจัยเสี่ยง(Risk Factor) 

 หมายถึง สาเหตุของความเส่ียง ท่ีเปนผลใหการดําเนินการไมบรรลุวัตถุประสงคท่ี

กําหนด ท้ังนี้ ตองระบุวาสาเหตุดังกลาว อาจเกิดขึ้นในโอกาสใด ท่ีไหน อยางไร และเพราะเหตุ

ใด 

 ปจจัยเส่ียงอาจเกิดจากสาเหตุภายในองคกร เชน ขนาดองคกร ความซับซอนของการ

บริหารงานระบบการตรวจสอบและควบคุมภายใน คุณภาพของบุคคลากร ฯลฯ หรือ จาก

สาเหตุภายนอกองคกร เชนภัยพิบัติทางธรรมชาติ ความกาวกนาของวิทยาการเทคโนโลยี 

การเมือง ฯลฯ 

 

3.การประเมินความเสี่ยง(Risk Assessment) 

 การประเมินความเส่ียง หมายถึง กระบวนการระบุ วิเคราะห และจัดลําดับความเส่ียง 

โดยการประเมินจากโอกาสท่ีจะเกิด(Likelihood) และ ผลกระทบ (Impact) 

 โอกาสท่ีจะเกิด(Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณความเส่ียง 

 ผลกระทบ(Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นหากเกิด

เหตุการณความเส่ียงนั้นๆ 

 ระดับความเส่ียง(Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเส่ียงท่ีไดจากการประเมิน

โอกาสและผลกระทบของแตละปจจัยเส่ียง แบงเปน 5 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง นอย 

และ นอยมาก 

 

4.การบริหารความเสี่ยง(Risk Management) 

 หมายถึง การบริหารจัดการ เพื่อปองกัน ควบคุม ลดปญหา ความเสียหาย ท่ีอาจเกิดขึ้น

จากปจจัยเส่ียงใหอยูในระดับท่ี ควบคุมได ท้ังนี้ การบริหารความเส่ียง อาจดําเนินการไดโดย

วิธีการดังนี้ 

1.การลด/การควบคุมความเส่ียง(Risk Reduction) เปนการปรับปรุงระบบการทํางาน

หรือการออกแบบวิธีการทํางานใหม เพ่ือลดโอกาสท่ีจะเกิด หรือลดผลกระทบ ใหอยูในระดับท่ี

องคกรยอมรับได 
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2.การกระจายความเส่ียงหรือการโอนความเส่ียง(Risk Sharing) เปนการกระจายหรือ

โอนความเส่ียงใหผูอื่นชวบแบงความรับผิดชอบไป 

3.การหลีกเล่ียงความเส่ียง(Risk Avoidance)เปนการจัดการกับความเส่ียงท่ีอยูใน

ระดับสูงมาก และหนวยงานไมอาจยอมรับได จึงตองตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมนั้นไป 

4.การบริหารความเส่ียง โดยยอมรับความเส่ียง(Risk Acceptance) ท่ีเกิดขึ้น เมื่อ

พิจารณาเห็นวาอาจเกิดความไมคุมคาในการจัดการควบคุมหรือปองกันความเส่ียงนั้นๆ 

 

ประโยชนของการจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยง 

 1.สะทอนปจจัยเส่ียง ความเส่ียง ท่ีมีโอกาสจะเกิดขึ้นในองคกร ทําใหบุคคลากรภายใน

มหาวิทยาลัยมีความเขาใจถึงเปาหมายและภารกิจหลัก ตระหนักถึงความเส่ียงสําคัญท่ีอาจ

สงผลกระทบในเชิงลบ ไดอยางครบถวน ครอบคลุมความเส่ียง ท่ีมีเหตุท้ังจากปจจัยภายในและ

จากปจจัยภายนอกมหาวิทยาลัย 

 2.เปนเคร่ืองมือสําคัญท่ีทําใหเกิดความม่ันใจวา ความเส่ียงนั้นๆไดรับการจัดการอยาง

เหมาะสมและทันเวลา 

 3.เปนเคร่ืองมือท่ีชวยใหการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยสยามเปนในทิศทางเดียวกัน 

 4.ทําใหไดขอมูลท่ีจะชวยในการตัดสินใจเพื่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยในอนาคต 

 5.มีแนวทางการจัดสรรทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 

6 

 



บทที่ 2 

นโยบายและโครงสรางการบริหารความเสี่ยง 

 

นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

เพื่อใหมหาวิทยาลัยสยาม ไดมีระบบการบริหารความเส่ียง โดยการจัดทําแผนบริหารความเส่ียง 

กระบวนการดําเนินงาน เพ่ือควบคุมปจจัยเส่ียง ลดมูลเหตุ และโอกาสท่ีจะเกิดผลกระทบ หรือ

ความเปนระบบไดนั้น มหาวิทยาลัยจึงกําหนดนโยบายท่ีสําคัญในการบริหารความเส่ียง ดังนี้ 

 1.การสรางความมีสวนรวมในการบริหารจัดการความเส่ียงของมหาวิทยาลัยในทุกระดับ 

 2.การมีกระบวนการบริหารความเส่ียงเปนมาตรฐานเดียวกัน มีการดําเนินการตามแผน 

การทบทวน การประเมินผล อยางสม่ําเสมอ และตอเนื่อง 

 3.การกําหนดใหการบริหารจัดการความเส่ียงเปนสวนหนึ่งของการดําเนินภารกิจหลัก

ของบุคคลากรโดยอาจจัดใหมีระบบสารสนเทศท่ีเอื้อและสนับสนุนการดําเนินการดังกลาว 

โครงสรางการบริหารความเสี่ยง 

 ในการดําเนินการบริหารความเส่ียงใหเปนไปตามนโยบาย และ หลักการขางตน สภา

มหาวิทยาลัยสยามจึงไดแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดับมหาวิทยาลัยขึ้น โดยมี

โครงสรางการกํากับดูแล ดังนี้ 

โครงสรางการบริหารความเสี่ยง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สภามหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการจัดทํา 

แผนบริหารความเสี่ยง 

คณะทํางานการบริหารความเสี่ยง 

ระดับคณะ/สํานัก/หนวยงาน 
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ท้ังนี้ไดกําหนดใหคณะกรรมการ คณะทํางานแตละชุด มีองคประกอบ อํานาจหนาท่ี และความ

รับผิดชอบดังนี้  

 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 องคประกอบ ประกอบดวยกรรมการสภามหาวิทยาลัยสยาม 1 ทาน ทําหนาท่ีประธาน

กรรมการ อธิการบดี ทําหนาท่ีรองประธานกรรมการ ผูทรงคุณวุฒิภายในท่ีเกี่ยวของดานตางๆ 

อาทิ ดานกฏหมาย ดานการบริหาร ดานสุขภาพ ดานการประกันคุณภาพ ดานการจัดการเรียน

การสอน ทําหนาท่ีกรรมการ 

อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ 

1.กําหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลัย 

2.ใหความเห็นชอบแผนการบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลัยสยาม 

3.ใหความเห็นชอบคูมือการบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลัยสยาม 

4.สงเสริมกํากับดูแลการดําเนินการดานการบริหารความเส่ียงตามแผนการบริหารความ

เส่ียง 

5.เสนอผลการดําเนินการบริหารความเส่ียงประจําป ตอสภามหาวิทยาลัยสยาม 

 

คณะกรรมการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 

 องคประกอบ ประกอบดวย คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 1 ทาน ทําหนาท่ีเปน

ประธานคณะกรรมการฯ และบุคคลท่ีเกี่ยวของ ท่ีมหาวิทยาลัยแตงตั้ง ทําหนาท่ีกรรมการ 

อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ 

1.จัดทําแผนบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลัยเสนอตอคณะกรรมการบริหารความ

เส่ียง 

2.จัดทําคูมือบริหารความเส่ียง 

3.ใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับนโยบาย แนวทางการบริหารความเส่ียงไปสูการปฏิบัติ

ในระดับคณะ/หนวยงาน 

4.รายงานผลการบริหารความเส่ียงตามแผน เสนอตอคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 

คณะทํางานการบริหารความเสี่ยง ระดับคณะ/สํานัก/หนวยงาน 
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 องคประกอบ ประกอบดวย คณบดี/ผูอํานวยการ ทําหนาท่ีประธานคณะทํางาน รอง

คณบดี/ผูชวยคณบดี/รองผูอํานวยการ ท่ีไดรับมอบหมาย ทําหนาท่ีรองประธานคณะทํางาน 

หัวหนาภาควิชา และ/หรือ ผูท่ีไดรับมอบหมาย ทําหนาท่ีคณะทํางาน 

อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ 

1.จัดทําแผนบริหารความเส่ียงระดับคณะ/หนวยงาน เสนอตอคณะกรรมการจัดทําแผน

บริหารความเส่ียง 

2.สรางความเขาใจและการมีสวนรวมในการดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียงของ 

คณะ/สํานัก/หนวยงาน 

3.ดําเนินการตามแผนบริหารความเส่ียง ติดตามประเมินผลและทบทวน เสนอตอ

คณะกรรมการจัดทําแผนบริหารความเส่ียง 
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บทท่ี 3 

กระบวนการบริหารความเสี่ยง 

 

ภารกิจ 5 ดาน 

 มหาวิทยาลัยสยาม กําหนดการบริหารความเส่ียงใหครอบคลุมภารกิจสําคัญ 5 ดาน คือ 

1. ดานการจัดการเรียนการสอน 

2. ดานการวิจัย 

3. ดานการบริการสูสังคม 

4. ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

5. ดานการประกันคุณภาพ 

 

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังไดกําหนดแนวทางการบริหารความเส่ียงใหสอดคลองกับการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2533 ของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ ตัวบงชี้ ท่ี 7.4 

ระบบบริหารความเส่ียง ท่ีกําหนดใหมหาวิทยาลัยตองมีระบบบริหาร ควบคุมปจจัย กิจกรรม 

และกระบวนการท่ีอาจเปนมูลเหตุของความเสียหาย เพ่ือใหระดับความเส่ียง และขนาดความ

เสียหายอยูในระดับท่ียอมรับ ควบคุมได โดยคํานึงถึงการเรียนรูวิธีการปองกันจากการ

คาดการณลวงหนา ท้ังนี้ เกณฑมาตรฐานท่ีกําหนดในขอบงชี้ 7.4 ระบบบริหารความเส่ียง 

ประกอบดวยแนวปฏิบัติท่ีดี ดังนี้ 

 

1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการ โดยมีผูบริหารระดับสูง และตัวแทนท่ีรับผิดชอบพันธกิจ

หลักของมหาวิทยาลัยเปนคณะกรรมการ 

2. มีการวิเคราะห และระบุความเส่ียง และปจจัยท่ีกอใหเกิดความเส่ียง ไดแก 

• ความเส่ียงดานนโยบาย กฏหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 

• ความเส่ียงดานกลยุทธ หรือ ยุทธศาสตร ของมหาวิทยาลัย 

10 

 



• ความเส่ียงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

อาคารสถานท่ี) 

• ความเส่ียงดานการปฏิบัติงาน 

• ความเส่ียงจากสภาพแวดลอมหรือเหตุการณภายนอก 

3. มีการประเมินผลกระทบของความเส่ียง และ จัดลําดับความเส่ียง 

4. มีการจัดทําแผนบริหารความเส่ียง และดําเนินการตามแผน 

5. มีการติดตาม และประเมินผล 

6. มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยไปใชในการปรับแผน 

ของรอบปถัดไป 

 

 

กระบวนการบริหารความเสี่ยง 

 เพ่ื อให เป น ไปตามเกณฑมาตรฐาน การประกันคุณ ภาพภายในสถานศึกษา 

ระดับอุดมศึกษา และการบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลัยในทุกระดับ มีความสอดคลอง 

สามารถส่ือสารใหบุคคลากรเกิดความเขาใจไปในทิศทางเดียวกัน มหาวิทยาลัยสยามจึงกําหนด

กระบวนการบริหารความเส่ียง 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

 

1. ข้ันตอนที่1 การกําหนดวัตถุประสงค 

 ตามภาระกิจหลัก 5 ดาน และประเด็นความเส่ียงหลัก 5 ดาน คือ ดานนโยบาย ดาน

ยุทธศาสตร ดานทรัพยกร ดานการประกันคุณภาพ และ ดานสภาพแสดลอมภายนอก 
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2. ข้ันตอนที่ 2 การระบุความเสี่ยง 

 เปนการระบุความเส่ียง ท่ีอาจเกิดขึ้น ทําใหการดําเนินงานไมประสบผลสําเร็จตาม

เปาหมายขององคกร ครอบคลุม ภารกิจ 5 ดาน รวมท้ัง สอดคลองกับ ตัวบงชี้ การประกัน

คุณภาพการศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัย กําหนดกรอบประเด็นความเส่ียง(หลัก) 5 ดาน ตาม

มาตรฐานตัวบงชี้ท่ี 7.4 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และประมวลความเส่ียง

(ยอย) ท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นเพ่ือใหคณะ/สํานัก/หนวยงาน ไดพิจารณาเปนแนวทาง ท้ังนี้ คณะ/

สํานัก/หนวยงาน สามารถระบุความเส่ียง(ยอย) เพ่ิมเติมนอกเหนือจากท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

ดังตัวอยางในตารางตอไปนี้ 
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ตัวอยาง การระบุความเส่ียง ตามประเด็นความเส่ียงหลัก และภารกิจหลัก 5 ดาน 

ประเด็นความเส่ียงหลัก (5 ดาน) ตามหลักการ

ประกันคุณภาพภายใน (ตัวบงช้ีท่ี 7.4) 

ภารกิจหลัก (5 ดาน) ความเส่ียง 

1. ดานนโยบาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ทุกภารกิจ 

1) ดานการเรียนการสอน 

2) การวิจัย 

3) การบริการวิชาการ 

4) การทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

5) การประกันคุณภาพ 

1.1 การท่ีหนวยงานตาง ๆ มีการปฏิบัติท่ีไมเปนไปตามกฎระเบียบ ขอกําหนด 

และนโยบายของมหาวิทยาลัย 

1.2 การท่ีไมสามารถการถายทอดเปาหมาย ตัวชี้วัด ระดับองคกรสูหนวยงาน

และบุคคล 

1.3 การท่ีไมสามารถัฒนาและกําหนดตัวบงชี้ดานอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 

อยางครบถวนและชัดเจน 

2. ดานยุทธศาสตร หรือกลยุทธ ทุกภารกิจ 

1) การเรียนการสอน 

2) การวิจัย 

3) การบริการวิชาการ 

4) การทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

5) การประกันคุณภาพ 

2.1 กระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนการดําเนินงาน การกําหนดตัวบงชี้เพ่ือวัด

ความสําเร็จของงานยังไมสอดคลองกับพันธกิจ และวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย 

 

 

3. ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน ทุกภารกิจ 3.1 ความขาดแคลนดานการเงินหรือทรัพยากรทางการศึกษาเพ่ือรองรับสิ่งท่ีอาจไม
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ประเด็นความเส่ียงหลัก (5 ดาน) ตามหลักการ

ประกันคุณภาพภายใน (ตัวบงช้ีท่ี 7.4) 

ภารกิจหลัก (5 ดาน) ความเส่ียง 

งบประมาณ อาคาร สถานท่ี ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 

1) การเรียนการสอน 

2) การวิจัย 

3) การบริการวิชาการ 

4) การทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

5) การประกันคุณภาพ 

คาดคิด 

3.2 การดําเนินการทางพัสดุ คุรุภัณฑ อุปกรณในหองปฏิบัติการ 

3.3    การใชทรัพยากร/อาคาร/สถานท่ี โดยคํานึงถึงสิ่งแวดลอม 

3.4    ความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ/ฐานขอมูล 

3.5   การใชทรัพยากรภายใน และภายนอกสถาบันเปนไปตามเกณฑ 

3.6  ความไมทันสมัยของขอมูลใน web site และสื่อประเภทตาง ๆ ของ 

มหาวิทยาลัย 

4.  การปฏิบัติงาน 4.1 การจัดการเรียนการสอน  

     (การผลิตบัณฑิต) 

4.1.1 หลักสูตรไมสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต (ตัวบงชี้ท่ี 2.1) 

4.1.2 ประสิทธิภาพการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ (ตัวบงชี้    ท่ี 

2.6) 

4.1.3 ระดับความสําเร็จของนักศึกษา หรือ กิจกรรมท่ีไดรับการยกยอง      ชมเชย 

ดานจริยธรรมในระดับชาติ (ตัวบงชี้ท่ี 2.8) 

4.1.4 การบริการคอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษาไมสูงกวา 8 FTES ตอเครื่อง        

(ตัวบงชี้ท่ี 2.8) 

4.1.5 จํานวนนักศึกษาลาออกกอนสําเร็จการศึกษา 
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ประเด็นความเส่ียงหลัก (5 ดาน) ตามหลักการ

ประกันคุณภาพภายใน (ตัวบงช้ีท่ี 7.4) 

ภารกิจหลัก (5 ดาน) ความเส่ียง 

4.1.6 ปญหาการทะเลาะวิทวาท 

4.1.7 ปญหาสุขภาพจิตและการฆาตัวตาย 

4.1.8 การสอบใบประกอบวิชาชีพ 

4.1.9 การตีพิมพเผยแพรบทความวิทยานิพนธ 

4.1.10 โอกาสท่ีจะเกิดปญหาเชิงจริยธรรมของคณาจารยและเจาหนาท่ี 

4.1.11 การท่ีอาจารยท่ีปรึกษาทําหนาท่ีไมมีประสิทธิภาพ 

4.1.12 การท่ีอาจารยผูสอนไมตรงสาขาวิชา ท่ีมีความเชี่ยวชาญ 

4.1.13 การท่ีอาจารยผูสอนมีภาระการสอนมากเกินไปซ่ึวอาจกระทบกับคุณภาพ

ทางวิชาการ 

4.1.14 การไดงานทําของบัณฑิต/เงินเดือนเริ่มตน ตามเกณฑ 

4.1.15 ศิษยเกาไดรับการประกาศเกียรติคุณเปนไปตามเกณฑ 

4.1.16 โอกาสท่ีจะเกิดปญหาเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของนักศึกษา

และคณาจารยภายในสถาบันบริเวณรอบสถานศึกษา และ ระหวางการ

เดินทาง 

4.1.17 โอกาสท่ีจะเกิดปญหาในเรื่องความปลอดภัยในกระบวนการจัดทํา และ

15 

 



ประเด็นความเส่ียงหลัก (5 ดาน) ตามหลักการ

ประกันคุณภาพภายใน (ตัวบงช้ีท่ี 7.4) 

ภารกิจหลัก (5 ดาน) ความเส่ียง 

กระบวนการสอบ (ขอสอบรั่ว หรือทุจริต)  

4.1.18 โอกาสท่ีจะเกิดปญหาดานความพรอมของบัณฑิตตอการทํางาน และการ        

ยอมรับของสถานประกอบการท่ีมีตอบัณฑิตในแตละสาขา 

 4.2 การวิจัย 4.2.1 จาํนวนงานวิจัย งานสรางสรรค 

4.2.2 การบูรณาการงานวิจัย/งานสรางสรรค กับการเรียนกาสอน 

4.2.3 การตีพิมพเผยแพรผลงาน และการอางอิง (citation) 

4.2.4 การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 

4.2.5 จํานวนทุนสนับสนุนการวิจัย จากภายใน/ภายนอก ตอ จํานวนอาจารย       

ประจาํ 

4.2.6 โอกาสท่ีจะเกิดปญหาเรื่องคุณภาพของวิทยานิพนธ งานวิจัย สารนิพนธ และ 

senior project ของนักศึกษา ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา รวมท้ัง

การละเมิดทรัพยสินทางปญญา 

 4.3 การบริการวิชาการ 4.3.1 การนํางานบริการวิชาการสูสังคม ไปบูรณาการกับการสอน/การวิจัย (ตัวบงชี้

ท่ี 5.2) 

4.3.2 การบริการวิชาการท่ีสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน/สังคม (ตัวบงชี้ท่ี 5.2) 
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ประเด็นความเส่ียงหลัก (5 ดาน) ตามหลักการ

ประกันคุณภาพภายใน (ตัวบงช้ีท่ี 7.4) 

ภารกิจหลัก (5 ดาน) ความเส่ียง 

 4.4 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 4.4.1 การสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปวัฒนธรรม และผลงานใหเปนท่ียอมรับ

ในระดับชาติ (ตัวบงชี้ท่ี 6.1)  

4.4.2 ความเขาใจในวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะความเปนอาเซียน 

5. สภาพแวดลอมภายนอกมหาวิทยาลัย  5.1 สภาพการแขงขันท่ีมีผลตอการไดงานทําของบัณฑิต 

5.2 ศักยภาพความพรอมบุคลากร/นักศึกษา เพ่ือเปนพลเมืองของประชาคม   

อาเซียน 

5.3 สภาพเศรษฐกิจท่ีมีผลตอจํานวนนักศึกษา 

5.4 สภาพแวดลอมและปญหาสุขภาพกาย สุขภาพจิต 

5.5 ปญหาจากการขาดแคลนพลังงานและทรัพยากรท่ีสําคัญ 

5.6 โอกาสท่ีจะเกิดปญหาเรื่องความปลอดภัยในชีวิและทรัพยสินของนักศึกษา 

และคณาจารยภายในสถาบันบริเวณรอบสถานศึกษาและระหวางการเดินทาง  
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3.ข้ันตอนที่ 3 การวิเคราะหและประเมินระดับความเสี่ยง เพ่ือจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 

3.1 คณะ/หนวยงาน วิเคราะหความเส่ียงตามภารกิจหลักและประเด็นความเส่ียงหลัก 5 ดาน ท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนด (ตัวอยางในขั้นตอนท่ี 2) ไดแก 

• ดานการจัดการเรียนการสอน 

• ดานการวิจัย 

• ดานการบริการวิชาการ 

• ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

• ดานการประกันคุณภาพ 

3.2.โอกาสในการเกิดเหตุการณตางๆ(Likelihood)จําแนกเปนคาระดับคะแนน 5 ระดับ ดังนี้ 

เหตุการณท่ีมีโอกาสเกิดทุกคร้ัง    เทากับ คาคะแนน ระดับ 5 

เหตุการณท่ีมีโอกาสเกิดคอยขางสูงหรือบอย  เทากับ คาคะแนน ระดับ 4 

เหตุการณท่ีมีโอกาสเกิดบางคร้ัง   เทากับ คาคะแนน ระดับ 3 

เหตุการณท่ีมีโอกาสเกิดแตนานๆคร้ัง   เทากับ คาคะแนน ระดับ 2 

เหตุการณท่ีมีโอกาสเกิดขึ้นไดยากมาก   เทากับ คาคะแนน ระดับ 1 

3.3.ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเส่ียง(Impact) จําแนกเปนความรุนแรงท่ีมีคา

คะแนน 5 ระดับ ดังนี้ 

ผลกระทบในระดับมหาวิทยาลัย:  ความรุนแรงสูงมาก เทากับ คาคะแนนระดับ 5 

ผลกระทบในระดับคณะและสํานัก:  ความรุนแรงสูง เทากับ คาคะแนนระดับ 4 

ผลกระทบในระดับต่ํากวาคณะและสํานัก: ความรุนแรงปานกลางเทากับคาคะแนนระดับ 3 

ผลกระทบในระดับผูปฏิบัติการ :  ความรุนแรงนอยเทากับคาคะแนนระดับ 2 

ผลกระทบในระดับนอย:   ความรุนแรงนอยมากเทากับคาคะแนนระดับ 1 

3.4. การวิเคราะหระดับความเส่ียง(Degree of Risk) เพื่อจัดลําดับความเส่ียง(ขอ 3.3) ผลคูณท่ี

ไดนํามาจัดลําดับความเส่ียง ดังนี้ 

 คาผลคูณท่ีได เทากับหรือมากกวา 15  คือ มีความเส่ียง  สูงมาก 

คาผลคูณท่ีได อยูระหวาง 11-14   คือ มีความเส่ียง  สูง 

คาผลคูณท่ีได อยูระหวาง 7-10   คือ มีความเส่ียง  ปานกลาง 

คาผลคูณท่ีได อยูระหวาง 1-6   คือ มีความเส่ียง  นอย 
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ท้ังนี้ ใหนําการวิเคราะหและประเมินความเส่ียงท่ีได ตามขอ 3.1-3.4 ไปกรอกลงในแบบ

วิเคราะหความเส่ียง(แบบ SU-ERM1[Siam University-Enterprise Risk Management 1])

และจัดทําแผนบริหารความเส่ียง(แบบ SU-ERM2) ดังตัวอยางในภาคผนวก 

 

4.ข้ันตอนที่ 4 การติดตามและการรายงานผลการบริหารความเสี่ยง 

 การดําเนินงานบริหารความเส่ียง ดําเนินการภายใตนโยบายและการกํากับดูแลของสภา

มหาวิทยาลัยสยาม ซึ่งไดมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดับมหาวิทยาลัยเปน

ผูดําเนินการ ดังนั้น เพื่อใหเกิดความมั่นใจวา การจัดการความเส่ียงมีคุณภาพ มีความเหมาะสม

และไดนําไปประยุกตใชในทุกระดับท่ัวท้ังองคกร โดยความเส่ียงท้ังหมดท่ีมีผลกระทบสําคัญตอ

การบรรลุเปาประสงคของมหาวิทยาลัยจะตองมีการรายงานตอผูบริหารท่ีรับผิดชอบตามลําดับ

และมีการติดตามอยางตอเนื่อง 

 ท้ังนี้ รายงานการบริหารความเส่ียงตามแผนควรไดมีการนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย

อยางนอยปละ 1 คร้ัง เพื่อขอคําแนะนําตลอดจนรับนโยบายไปพัฒนาแผนในรอบปตอไป 
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