มหาวิทยาลัยสยาม
คูมือบริหารความเสี่ยง

พศ. 2561

คํานํา
สภามหาวิทยาลัย ไดพิจารณาเห็นความสําคัญที่มหาวิทยาลัยจะตองมีระบบการบริหาร
จัดการปจจัยเสี่ยง อันอาจเกิดผลกระทบตอการดําเนินการในงานดานตางๆของมหาวิทยาลัย
จึงไดมีประกาศ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2555 แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับ
มหาวิทยาลัย โดยใหมีหนาที่และความรับผิดชอบในการกําหนดแผน แนวทางการบริหารความ
เสี่ยง สงเสริม ติดตาม และประเมินผลการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง เสนอตอสภา
มหาวิท ยาลั ย ฯ เพื่ อ พิ จ ารณาให ก ารกํ ากั บ ดู แ ล และพั ฒ นามหาวิท ยาลั ย ให ส อดคล อ งตาม
ภาระกิจและเปาหมาย
การบริหารความเสี่ยง ที่อาจเกิดจากปจจัยตางๆทั้งปจจัยภายนอกและปจจัยภายใน จะ
บรรลุตามแผนบริหารความเสี่ยงที่จัดทําขึ้น จําเปนตองไดรับความรวมมือจากบุคคลากรภายใน
มหาวิท ยาลั ยทุกระดับ ที่ต ระหนักและรูถึงความสําคัญ ในการที่ จะรวมขจัดความเสี่ยง รวม
ตอบสนองความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหอยูในระดับที่ยอมรับได หรือ กอผลลบตอองคกรนอยที่สุด
คูมือบริหารความเสี่ยงเลมนี้ มุงใหบุคคลากรของมหาวิทยาลัยสยามไดเกิดความเขาใจ
ในหลักการบริหารความเสี่ยง การจัดทําแผน การดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงและการ
ประเมินผลของการดําเนินการ เพื่อใหบรรลุภารกิจที่สําคัญ ไดแก ภารกิจดานการเรียนการสอน
การวิจัย การบริการวิชาการสูสังคม การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการประกันคุณภาพ โดย
การจัด การความเสี่ ย งที่ ที่เกิ ด ขึ้ น ให อ ยูในระดั บ ที่ ยอมรับ ได หากสามารถขจั ด ให ห มดไปได
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยสยามจึงหวังวา คูมือบริหารความเสี่ยงเลมนี้ จะ
เปนประโยชนตอมหาวิทยาลัยและผูเกี่ยวของทุกระดับ
มหาวิทยาลัยสยาม
พศ. 2561
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บทที่ 1
บทนํา
ความสําคัญของการบริหารความเสี่ยง
การเปลี่ ย นแปลงที่ เกิ ด ขึ้ น ในป จ จุ บั น หลายเหตุ ก ารณ เป น ภาวะที่ ค าดเดาได ย าก
เนื่องจากสาเหตุปจจัยหลายประการ อาทิ ความกาวหนาทางวิทยาการและเทคโนโลยี ที่เกิดขึ้น
อยางรวดเร็ว จากการคิดคน และผลิตนวัตกรรมใหมๆของมนุษย กระแสโลกาภิวัฒนท่ีสงผล
กระทบตอะลเมืองโลกอยางไรพรมแดน และภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมบนโลก
อั น เนื่ อ งจากการบริ โภคและใช ท รั พ ยากรธรรมชาติ อย า งไร ขี ด จํ า กั ด ฯลฯ ป จ จั ย เหล า นี้
กอใหเกิดผลกระทบในการบริหารจัดการองคกร ทั้งในผลบวกและผลลบ ซึ่งผลลบที่เกิดขึ้นถือ
เปนปจจัยเสี่ยงตอโอกาสในการดําเนินภารกิจขององคกรใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาประสงค
หรือตามแผนที่จะพัฒนาองคกรได
มหาวิทยาลัย ในฐานะองคกรที่จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ตระหนักถึงความสําคัญ
และความจําเปน ในการบริหารจัดการปจจัยเสี่ยงตางๆ ที่จะสงผลกระทบตอมหาวิทยาลัย ทั้ง
ในสวนของพันธกิจหลัก 4 ดาน คือ ดานการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ
สูสังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม นอกจากนี้มหาวิทยาลัยสยามยังจัดเปนสถาบันแหง
การเรียนรู ที่ ตองคํานึงถึงหลักแหงคุณ ภาพ จึงตองมีการบริหารปจจัยเสี่ยงดานการประกัน
คุณ ภาพรวมดวย กอรปกับ สํานั กคณะกรรมการการอุด มศึ กษา ไดป ระการเกณฑ ก ารการ
ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาภายในของสถาบันการศึกษา ระดับอุดมศึกษา พศ. 2553
โดยใหมีการนําระบบบริหารความเสี่ยง(ตัวบงชี้ที่ 7.4) มาใชในกระบวนการบริหารจัดการ ซึ่ง
ตองครอบคลุมการประเมินความเสี่ยงดานตางๆ อาทิ ความเสี่ยงดานนโยบาย ความเสี่ยงดาน
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กลยุทธ ความเสี่ยงดานทรัพยากร ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน และความเสี่ยงจากเหตุการณ
ภายนอก เปนตน
วัตถุประสงค
คูมือการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยสยาม จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค ดังนี้
1. เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจในหลักการและความสําคัญของการบริหารความเสี่ยงทั่ว
ทั้งองคกร
2. เพื่อใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงในหนวยงานทุกระดับ ให
สอดคลองกับนโยบาย และกลยุทธการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
3. เพื่อใหการบริหารจัดการความเสี่ยงมีการปฏิบัติอยางเปนระบบ มีความตอเนื่อง มีการ
ประเมินผลเพื่อการพัฒนาองคกร ใหสามารถดําเนินการตามภาระกิจหลักอยางครบถวน
โดยสามารถตอบสนองความเสี่ยง หรือลดความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได
คําจํากัดความที่เกี่ยวของ
1.ความเสีย่ ง (Risk)
หมายถึง โอกาสที่เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย ความสูญเปลา หรือเหตุการณที่ไม
พึงประสงคอันสงผลกระทบทําใหการดําเนินงานไมประสบความความสําเร็จตามวัตถุประสงค
และเปาหมายของมหาวิทยาลัยฯ
มหาวิท ยาลั ย จํ าแนกระดั บ ความเสี่ย งหลั ก 5 ด าน ตามเกณฑ ก ารประกั น คุ ณ ภาพ
ภายใน (ตัวบงชี้ขอ 7.4) ดังนี้
1. ความเสี่ยงดานนโยบาย กฏ ระเบียบ ขอบังคับ(Compliance Risk)
2. ความเสี่ยงดานกลยุทธ/ยุทธศาสตร(Strategic Risk)
3. ความเสี่ยงดานทรัพยากร(Resource Risk)
4. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติการ(Operation Risk)
5. ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก(Hazard and External Environment Risk)
หมายเหตุ สามารถศึกษาเพิ่มเติมไดจาก ตัวอยาง การระบุความเสี่ยง ตามประเด็นความเสี่ยง
หลัก และภารกิจหลัก 5 ดาน หนา 11
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2.ปจจัยเสี่ยง(Risk Factor)
หมายถึ ง สาเหตุ ข องความเสี่ ย ง ที่ เป น ผลให ก ารดํ า เนิ น การไม บ รรลุ วัต ถุ ป ระสงค ที่
กําหนด ทั้งนี้ ตองระบุวาสาเหตุดังกลาว อาจเกิดขึ้นในโอกาสใด ที่ไหน อยางไร และเพราะเหตุ
ใด
ปจจัยเสี่ยงอาจเกิดจากสาเหตุภายในองคกร เชน ขนาดองคกร ความซับซอนของการ
บริหารงานระบบการตรวจสอบและควบคุมภายใน คุณ ภาพของบุคคลากร ฯลฯ หรือ จาก
สาเหตุ ภ ายนอกองคก ร เชน ภั ย พิ บั ติ ทางธรรมชาติ ความก าวกน าของวิท ยาการเทคโนโลยี
การเมือง ฯลฯ
3.การประเมินความเสี่ยง(Risk Assessment)
การประเมินความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการระบุ วิเคราะห และจัดลําดับความเสี่ยง
โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด(Likelihood) และ ผลกระทบ (Impact)
โอกาสที่จะเกิด(Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณความเสี่ยง
ผลกระทบ(Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิด
เหตุการณความเสี่ยงนั้นๆ
ระดับความเสี่ยง(Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ไดจากการประเมิน
โอกาสและผลกระทบของแตละปจจัยเสี่ยง แบงเปน 5 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง นอย
และ นอยมาก
4.การบริหารความเสี่ยง(Risk Management)
หมายถึง การบริหารจัดการ เพื่อปองกัน ควบคุม ลดปญหา ความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้น
จากปจจัยเสี่ยงใหอยูในระดับที่ ควบคุมได ทั้งนี้ การบริหารความเสี่ยง อาจดําเนินการไดโดย
วิธีการดังนี้
1.การลด/การควบคุมความเสี่ยง(Risk Reduction) เปนการปรับปรุงระบบการทํางาน
หรือการออกแบบวิธีการทํางานใหม เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบ ใหอยูในระดับที่
องคกรยอมรับได
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2.การกระจายความเสี่ยงหรือการโอนความเสี่ยง(Risk Sharing) เปนการกระจายหรือ
โอนความเสี่ยงใหผูอื่นชวบแบงความรับผิดชอบไป
3.การหลี ก เลี่ ย งความเสี่ ย ง(Risk Avoidance)เป น การจั ด การกั บ ความเสี่ ย งที่ อ ยู ใน
ระดับสูงมาก และหนวยงานไมอาจยอมรับได จึงตองตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมนั้นไป
4.การบริ ห ารความเสี่ ย ง โดยยอมรั บ ความเสี่ ย ง(Risk Acceptance) ที่ เกิ ด ขึ้ น เมื่ อ
พิจารณาเห็นวาอาจเกิดความไมคุมคาในการจัดการควบคุมหรือปองกันความเสี่ยงนั้นๆ
ประโยชนของการจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยง
1.สะทอนปจจัยเสี่ยง ความเสี่ยง ที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในองคกร ทําใหบุคคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยมีความเขาใจถึงเปาหมายและภารกิจหลัก ตระหนักถึงความเสี่ยงสําคัญ ที่อาจ
สงผลกระทบในเชิงลบ ไดอยางครบถวน ครอบคลุมความเสี่ยง ทีม่ ีเหตุทั้งจากปจจัยภายในและ
จากปจจัยภายนอกมหาวิทยาลัย
2.เปนเครื่องมือสําคัญที่ทําใหเกิดความมั่นใจวา ความเสี่ยงนั้นๆไดรับการจัดการอยาง
เหมาะสมและทันเวลา
3.เปนเครื่องมือที่ชวยใหการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยสยามเปนในทิศทางเดียวกัน
4.ทําใหไดขอมูลที่จะชวยในการตัดสินใจเพื่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยในอนาคต
5.มีแนวทางการจัดสรรทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
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บทที่ 2
นโยบายและโครงสรางการบริหารความเสี่ยง
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
เพื่อใหมหาวิทยาลัยสยาม ไดมีระบบการบริหารความเสี่ยง โดยการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
กระบวนการดําเนินงาน เพื่อควบคุมปจจัยเสี่ยง ลดมูลเหตุ และโอกาสที่จะเกิดผลกระทบ หรือ
ความเปนระบบไดนั้น มหาวิทยาลัยจึงกําหนดนโยบายที่สําคัญในการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
1.การสรางความมีสวนรวมในการบริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยในทุกระดับ
2.การมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงเปนมาตรฐานเดียวกัน มีการดําเนินการตามแผน
การทบทวน การประเมินผล อยางสม่ําเสมอ และตอเนื่อง
3.การกําหนดใหการบริหารจัดการความเสี่ยงเปนสวนหนึ่งของการดําเนินภารกิจหลัก
ของบุคคลากรโดยอาจจัดใหมีระบบสารสนเทศที่เอื้อและสนับสนุนการดําเนินการดังกลาว
โครงสรางการบริหารความเสี่ยง
ในการดําเนินการบริหารความเสี่ยงใหเปนไปตามนโยบาย และ หลักการขางตน สภา
มหาวิทยาลัยสยามจึงไดแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัยขึ้น โดยมี
โครงสรางการกํากับดูแล ดังนี้

โครงสรางการบริหารความเสี่ยง

สภามหาวิทยาลัย
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการจัดทํา
แผนบริหารความเสี่ยง
คณะทํางานการบริหารความเสี่ยง
ระดับคณะ/สํานัก/หนวยงาน
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ทั้งนี้ไดกําหนดใหคณะกรรมการ คณะทํางานแตละชุด มีองคประกอบ อํานาจหนาที่ และความ
รับผิดชอบดังนี้
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
องคประกอบ ประกอบดวยกรรมการสภามหาวิทยาลัยสยาม 1 ทาน ทําหนาที่ประธาน
กรรมการ อธิการบดี ทําหนาที่รองประธานกรรมการ ผูทรงคุณวุฒิภายในที่เกี่ยวของดานตางๆ
อาทิ ดานกฏหมาย ดานการบริหาร ดานสุขภาพ ดานการประกันคุณภาพ ดานการจัดการเรียน
การสอน ทําหนาที่กรรมการ
อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ
1.กําหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
2.ใหความเห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยสยาม
3.ใหความเห็นชอบคูมือการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยสยาม
4.สงเสริมกํากับดูแลการดําเนินการดานการบริหารความเสี่ยงตามแผนการบริหารความ
เสี่ยง
5.เสนอผลการดําเนินการบริหารความเสี่ยงประจําป ตอสภามหาวิทยาลัยสยาม
คณะกรรมการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
องคประกอบ ประกอบดวย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 ทาน ทําหนาที่เปน
ประธานคณะกรรมการฯ และบุคคลที่เกี่ยวของ ที่มหาวิทยาลัยแตงตั้ง ทําหนาที่กรรมการ
อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ
1.จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเสนอตอคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง
2.จัดทําคูมือบริหารความเสี่ยง
3.ใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับนโยบาย แนวทางการบริหารความเสี่ยงไปสูการปฏิบัติ
ในระดับคณะ/หนวยงาน
4.รายงานผลการบริหารความเสี่ยงตามแผน เสนอตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะทํางานการบริหารความเสี่ยง ระดับคณะ/สํานัก/หนวยงาน
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องคประกอบ ประกอบดวย คณบดี/ผูอํานวยการ ทําหนาที่ประธานคณะทํางาน รอง
คณบดี/ผูชวยคณบดี/รองผูอํานวยการ ที่ไดรับมอบหมาย ทําหนาที่รองประธานคณะทํางาน
หัวหนาภาควิชา และ/หรือ ผูที่ไดรับมอบหมาย ทําหนาที่คณะทํางาน
อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ
1.จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงระดับคณะ/หนวยงาน เสนอตอคณะกรรมการจัดทําแผน
บริหารความเสี่ยง
2.สรางความเขาใจและการมีสวนรวมในการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของ
คณะ/สํานัก/หนวยงาน
3.ดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ติดตามประเมินผลและทบทวน เสนอตอ
คณะกรรมการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
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บทที่ 3
กระบวนการบริหารความเสี่ยง
ภารกิจ 5 ดาน
มหาวิทยาลัยสยาม กําหนดการบริหารความเสี่ยงใหครอบคลุมภารกิจสําคัญ 5 ดาน คือ
1. ดานการจัดการเรียนการสอน
2. ดานการวิจัย
3. ดานการบริการสูสังคม
4. ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
5. ดานการประกันคุณภาพ
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังไดกําหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงใหสอดคลองกับการ
ประกั น คุ ณ ภาพการศึ กษาภายในสถานศึ กษา ระดั บ อุ ดมศึ ก ษา พ.ศ. 2533 ของสํานั ก งาน
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา องค ป ระกอบที่ 7 การบริห ารและการจั ด การ ตั วบ งชี้ ที่ 7.4
ระบบบริหารความเสี่ยง ที่กําหนดใหมหาวิทยาลัยตองมีระบบบริหาร ควบคุมปจจัย กิจกรรม
และกระบวนการที่อาจเปนมูลเหตุของความเสียหาย เพื่อใหระดับความเสี่ยง และขนาดความ
เสี ย หายอยู ใ นระดั บ ที่ ย อมรั บ ควบคุ ม ได โดยคํ า นึ ง ถึ ง การเรี ย นรู วิ ธี ก ารป อ งกั น จากการ
คาดการณ ลวงหน า ทั้ งนี้ เกณฑ มาตรฐานที่ กํ าหนดในขอ บงชี้ 7.4 ระบบบริห ารความเสี่ย ง
ประกอบดวยแนวปฏิบัติที่ดี ดังนี้
1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการ โดยมีผูบริหารระดับสูง และตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจ
หลักของมหาวิทยาลัยเปนคณะกรรมการ
2. มีการวิเคราะห และระบุความเสี่ยง และปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยง ไดแก
• ความเสี่ยงดานนโยบาย กฏหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
• ความเสี่ยงดานกลยุทธ หรือ ยุทธศาสตร ของมหาวิทยาลัย
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3.
4.
5.
6.

• ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาคารสถานที่)
• ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน
• ความเสี่ยงจากสภาพแวดลอมหรือเหตุการณภายนอก
มีการประเมินผลกระทบของความเสี่ยง และ จัดลําดับความเสี่ยง
มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง และดําเนินการตามแผน
มีการติดตาม และประเมินผล
มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยไปใชในการปรับแผน
ของรอบปถัดไป

กระบวนการบริหารความเสี่ยง
เพื่ อ ให เ ป น ไปตามเกณ ฑ ม าตรฐาน การประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษา และการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยในทุกระดับ มีความสอดคลอง
สามารถสื่อสารใหบุคคลากรเกิดความเขาใจไปในทิศทางเดียวกัน มหาวิทยาลัยสยามจึงกําหนด
กระบวนการบริหารความเสี่ยง 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นตอนที่1 การกําหนดวัตถุประสงค
ตามภาระกิจหลัก 5 ดาน และประเด็นความเสี่ยงหลัก 5 ดาน คือ ดานนโยบาย ดาน
ยุทธศาสตร ดานทรัพยกร ดานการประกันคุณภาพ และ ดานสภาพแสดลอมภายนอก
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2. ขั้นตอนที่ 2 การระบุความเสี่ยง
เป น การระบุ ค วามเสี่ยง ที่ อ าจเกิด ขึ้น ทํ าให ก ารดํ าเนิน งานไม ป ระสบผลสําเร็จตาม
เปาหมายขององคกร ครอบคลุม ภารกิจ 5 ดาน รวมทั้ง สอดคลองกับ ตัวบงชี้ การประกัน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ซึ่ งมหาวิ ท ยาลั ย กํ าหนดกรอบประเด็ น ความเสี่ ย ง(หลั ก ) 5 ด า น ตาม
มาตรฐานตัวบงชี้ที่ 7.4 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และประมวลความเสี่ยง
(ยอย) ที่คาดวาจะเกิดขึ้นเพื่อใหคณะ/สํานัก/หนวยงาน ไดพิจารณาเปนแนวทาง ทั้งนี้ คณะ/
สํานัก/หนวยงาน สามารถระบุความเสี่ยง(ยอย) เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ดังตัวอยางในตารางตอไปนี้
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ตัวอยาง การระบุความเสี่ยง ตามประเด็นความเสี่ยงหลัก และภารกิจหลัก 5 ดาน
ประเด็นความเสี่ยงหลัก (5 ดาน) ตามหลักการ

ภารกิจหลัก (5 ดาน)

ความเสี่ยง

ประกันคุณภาพภายใน (ตัวบงชี้ที่ 7.4)
1. ดานนโยบาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ

ทุกภารกิจ
1)
2)
3)
4)

2. ดานยุทธศาสตร หรือกลยุทธ

ดานการเรียนการสอน
การวิจัย
การบริการวิชาการ
การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
5) การประกันคุณภาพ
ทุกภารกิจ
1)
2)
3)
4)

3.

ความเสี่ยงดานทรัพยากร

การเรียนการสอน
การวิจัย
การบริการวิชาการ
การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
5) การประกันคุณภาพ
(การเงิน ทุกภารกิจ

1.1 การที่หนวยงานตาง ๆ มีการปฏิบัติที่ไมเปนไปตามกฎระเบียบ ขอกําหนด
และนโยบายของมหาวิทยาลัย
1.2 การที่ไมสามารถการถายทอดเปาหมาย ตัวชี้วัด ระดับองคกรสูหนวยงาน
และบุคคล
1.3 การที่ไมสามารถัฒนาและกําหนดตัวบงชี้ดานอัตลักษณของมหาวิทยาลัย
อยางครบถวนและชัดเจน
2.1 กระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนการดําเนินงาน การกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัด
ความสําเร็จของงานยังไมสอดคลองกับพันธกิจ และวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย

3.1 ความขาดแคลนดานการเงินหรือทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อรองรับสิ่งที่อาจไม
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ประเด็นความเสี่ยงหลัก (5 ดาน) ตามหลักการ

ภารกิจหลัก (5 ดาน)

ความเสี่ยง

ประกันคุณภาพภายใน (ตัวบงชี้ที่ 7.4)
งบประมาณ อาคาร สถานที่ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ)

1)
2)
3)
4)

การเรียนการสอน
การวิจัย
การบริการวิชาการ
การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
5) การประกันคุณภาพ

คาดคิด
3.2 การดําเนินการทางพัสดุ คุรุภัณฑ อุปกรณในหองปฏิบัติการ
3.3 การใชทรัพยากร/อาคาร/สถานที่ 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 (ตัวบงชี้ที่ 2.1)
4.1.2 ประสิทธิภาพการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (ตัวบงชี้ ที่
2.6)
4.1.3 ระดับความสําเร็จของนักศึกษา หรือ กิจกรรมที่ไดรับการยกยอง

ชมเชย

ดานจริยธรรมในระดับชาติ (ตัวบงชี้ที่ 2.8)
4.1.4 การบริการคอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษาไมสูงกวา 8 FTES ตอเครื่อง
(ตัวบงชี้ที่ 2.8)
4.1.5 จํานวนนักศึกษาลาออกกอนสําเร็จการศึกษา
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ประเด็นความเสี่ยงหลัก (5 ดาน) ตามหลักการ

ภารกิจหลัก (5 ดาน)

ความเสี่ยง

ประกันคุณภาพภายใน (ตัวบงชี้ที่ 7.4)
4.1.6 ปญหาการทะเลาะวิทวาท
4.1.7 ปญหาสุขภาพจิตและการฆาตัวตาย
4.1.8 การสอบใบประกอบวิชาชีพ
4.1.9 การตีพิมพเผยแพรบทความวิทยานิพนธ
4.1.10 โอกาสที่จะเกิดปญหาเชิงจริยธรรมของคณาจารยและเจาหนาที่
4.1.11 การที่อาจารยที่ปรึกษาทําหนาที่ไมมีประสิทธิภาพ
4.1.12 การที่อาจารยผูสอนไมตรงสาขาวิชา ที่มีความเชี่ยวชาญ
4.1.13 การที่อาจารยผูสอนมีภาระการสอนมากเกินไปซึ่วอาจกระทบกับคุณภาพ
ทางวิชาการ
4.1.14 การไดงานทําของบัณฑิต/เงินเดือนเริ่มตน ตามเกณฑ
4.1.15 ศิษยเกาไดรับการประกาศเกียรติคุณเปนไปตามเกณฑ
4.1.16 โอกาสที่จะเกิดปญหาเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของนักศึกษา
และคณาจารยภายในสถาบันบริเวณรอบสถานศึกษา และ ระหวางการ
เดินทาง
4.1.17 โอกาสที่จะเกิดปญหาในเรื่องความปลอดภัยในกระบวนการจัดทํา และ
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ประเด็นความเสี่ยงหลัก (5 ดาน) ตามหลักการ

ภารกิจหลัก (5 ดาน)

ความเสี่ยง

ประกันคุณภาพภายใน (ตัวบงชี้ที่ 7.4)
กระบวนการสอบ (ขอสอบรั่ว หรือทุจริต)
4.1.18 โอกาสที่จะเกิดปญหาดานความพรอมของบัณฑิตตอการทํางาน และการ
ยอมรับของสถานประกอบการที่มีตอบัณฑิตในแตละสาขา
4.2 การวิจัย

4.2.1 จํานวนงานวิจัย 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
ประจํา
4.2.6 โอกาสที่จะเกิดปญหาเรื่องคุณภาพของวิทยานิพนธ งานวิจัย สารนิพนธ และ
senior project ของนักศึกษา ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา รวมทั้ง
การละเมิดทรัพยสินทางปญญา

4.3 การบริการวิชาการ

4.3.1 การนํางานบริการวิชาการสูสังคม ไปบูรณาการกับการสอน/การวิจัย (ตัวบงชี้
ที่ 5.2)
4.3.2 การบริการวิชาการที่สรางความเขมแข็งใหกับชุมชน/สังคม (ตัวบงชี้ที่ 5.2)
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ประเด็นความเสี่ยงหลัก (5 ดาน) ตามหลักการ

ภารกิจหลัก (5 ดาน)

ความเสี่ยง

ประกันคุณภาพภายใน (ตัวบงชี้ที่ 7.4)
4.4 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

4.4.1 การสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปวัฒนธรรม และผลงานใหเปนที่ยอมรับ
ในระดับชาติ (ตัวบงชี้ที่ 6.1)
4.4.2 ความเขาใจในวัฒนธรรมที่หลากหลาย โดยเฉพาะความเปนอาเซียน

5. สภาพแวดลอมภายนอกมหาวิทยาลัย

5.1 สภาพการแขงขันที่มีผลตอการไดงานทําของบัณฑิต
5.2

ศักยภาพความพรอมบุคลากร/นักศึกษา

เพื่อเปนพลเมืองของประชาคม

อาเซียน
5.3 สภาพเศรษฐกิจที่มีผลตอจํานวนนักศึกษา
5.4 สภาพแวดลอมและปญหาสุขภาพกาย สุขภาพจิต
5.5 ปญหาจากการขาดแคลนพลังงานและทรัพยากรที่สําคัญ
5.6 โอกาสที่จะเกิดปญหาเรื่องความปลอดภัยในชีวิและทรัพยสินของนักศึกษา
และคณาจารยภายในสถาบันบริเวณรอบสถานศึกษาและระหวางการเดินทาง
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3.ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะหและประเมินระดับความเสี่ยง เพื่อจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
3.1 คณะ/หนวยงาน วิเคราะหความเสี่ยงตามภารกิจหลักและประเด็นความเสี่ยงหลัก 5 ดาน ที่
มหาวิทยาลัยกําหนด (ตัวอยางในขั้นตอนที่ 2) ไดแก
• ดานการจัดการเรียนการสอน
• ดานการวิจัย
• ดานการบริการวิชาการ
• ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
• ดานการประกันคุณภาพ
3.2.โอกาสในการเกิดเหตุการณตางๆ(Likelihood)จําแนกเปนคาระดับคะแนน 5 ระดับ ดังนี้
เหตุการณที่มีโอกาสเกิดทุกครั้ง
เทากับ คาคะแนน ระดับ 5
เหตุการณที่มีโอกาสเกิดคอยขางสูงหรือบอย
เทากับ คาคะแนน ระดับ 4
เหตุการณที่มีโอกาสเกิดบางครั้ง
เทากับ คาคะแนน ระดับ 3
เหตุการณที่มีโอกาสเกิดแตนานๆครั้ง
เทากับ คาคะแนน ระดับ 2
เหตุการณที่มีโอกาสเกิดขึ้นไดยากมาก
เทากับ คาคะแนน ระดับ 1
3.3.ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง(Impact) จําแนกเปนความรุนแรงที่มีคา
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. การวิเคราะหระดับความเสี่ยง(Degree of Risk) เพื่อจัดลําดับความเสี่ยง(ขอ 3.3) ผลคูณที่
ไดนํามาจัดลําดับความเสี่ยง ดังนี้
คาผลคูณที่ได เทากับหรือมากกวา 15 คือ มีความเสี่ยง
สูงมาก
คาผลคูณที่ได อยูระหวาง 11-14
คือ มีความเสี่ยง
สูง
คาผลคูณที่ได อยูระหวาง 7-10
คือ มีความเสี่ยง
ปานกลาง
คาผลคูณที่ได อยูระหวาง 1-6
คือ มีความเสี่ยง
นอย
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ทั้งนี้ ใหนําการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงที่ได ตามขอ 3.1-3.4 ไปกรอกลงในแบบ
วิเคราะหความเสี่ยง(แบบ SU-ERM1[Siam University-Enterprise Risk Management 1])
และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง(แบบ SU-ERM2) ดังตัวอยางในภาคผนวก
4.ขั้นตอนที่ 4 การติดตามและการรายงานผลการบริหารความเสี่ยง
การดําเนินงานบริหารความเสี่ยง ดําเนินการภายใตนโยบายและการกํากับดูแลของสภา
มหาวิทยาลัยสยาม ซึ่งไดมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัยเปน
ผูดําเนินการ ดังนั้น เพื่อใหเกิดความมั่นใจวา การจัดการความเสี่ยงมีคุณภาพ มีความเหมาะสม
และไดนําไปประยุกตใชในทุกระดับทั่วทั้งองคกร โดยความเสี่ยงทั้งหมดที่มีผลกระทบสําคัญตอ
การบรรลุเปาประสงคของมหาวิทยาลัยจะตองมีการรายงานตอผูบริหารที่รับผิดชอบตามลําดับ
และมีการติดตามอยางตอเนื่อง
ทั้งนี้ รายงานการบริหารความเสี่ยงตามแผนควรไดมีการนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย
อยางนอยปละ 1 ครั้ง เพื่อขอคําแนะนําตลอดจนรับนโยบายไปพัฒนาแผนในรอบปตอไป
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