มหาวิทยาลัยสยาม
คู่มือบริหารความเสี่ยง

พศ. 2561

คานา
สภามหาวิทยาลัย ได้พิจารณาเห็นความสาคัญที่มหาวิทยาลัยจะต้องมีระบบการบริหาร
จัดการปัจจัยเสี่ยง อันอาจเกิดผลกระทบต่อการดาเนินการในงานด้านต่างๆของมหาวิทยาลัย
จึงได้มีประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย โดยให้มีหน้าที่และ
ความรั บผิ ดชอบในการกาหนดแผน แนวทางการบริห ารความเสี่ย ง ส่ง เสริ ม ติด ตาม และ
ประเมินผลการดาเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา
ให้การกากับดูแล และพัฒนามหาวิทยาลัยให้สอดคล้องตามภาระกิจและเป้าหมาย
การบริหารความเสี่ยง ที่อาจเกิดจากปัจจัยต่างๆทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน จะ
บรรลุตามแผนบริหารความเสี่ยงที่จัดทาขึ้น จาเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากบุคคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยทุกระดับ ที่ตระหนักและรู้ถึงความสาคัญในการที่จะร่วมขจัดความเสี่ยง ร่วม
ตอบสนองความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือ ก่อผลลบต่อองค์กรน้อยที่สุด
คู่มือบริหารความเสี่ยงเล่มนี้ มุ่งให้บุคคลากรของมหาวิทยาลัยสยามได้เกิดความเข้าใจ
ในหลักการบริหารความเสี่ยง การจัดทาแผน การดาเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงและการ
ประเมินผลของการดาเนินการ เพื่อให้บรรลุภารกิจที่สาคัญ ได้แก่ ภารกิจด้านการเรียนการสอน
การวิจัย การบริการวิชาการสู่สังคม การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และการประกันคุณภาพ โดย
การจั ดการความเสี่ย งที่ ที่เกิด ขึ้ นให้อ ยู่ใ นระดับ ที่ย อมรับ ได้ หากสามารถขจั ดให้ห มดไปได้
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยสยามจึงหวังว่า คู่มือบริหารความเสี่ยงเล่มนี้ จะ
เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ
มหาวิทยาลัยสยาม
พศ. 2561
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บทที่ 1
บทนา
ความสาคัญของการบริหารความเสี่ยง
การเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น ในปั จ จุ บั น หลายเหตุ ก ารณ์ เ ป็ น ภาวะที่ ค าดเดาได้ ย าก
เนื่องจากสาเหตุปัจจัยหลายประการ อาทิ ความก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยี ที่เกิดขึ้น
อย่างรวดเร็ว จากการคิดค้น และผลิตนวัตกรรมใหม่ๆของมนุษย์ กระแสโลกาภิวัฒน์ที่ส่งผล
กระทบต่อะลเมืองโลกอย่างไร้พรมแดน และภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมบนโลก
อั น เนื่ อ งจากการบริ โ ภคและใช้ ทรั พ ยากรธรรมชาติ อย่ า งไร้ ขี ด จ ากั ด ฯลฯ ปั จ จั ย เหล่ า นี้
ก่อให้เกิดผลกระทบในการบริหารจัดการองค์กร ทั้งในผลบวกและผลลบ ซึ่งผลลบที่เกิดขึ้นถือ
เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อโอกาสในการดาเนินภารกิจขององค์กรให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าประสงค์
หรือตามแผนที่จะพัฒนาองค์กรได้
มหาวิทยาลัย ในฐานะองค์กรที่จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ตระหนักถึงความสาคัญ
และความจาเป็น ในการบริหารจัดการปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย ทั้ง
ในส่วนของพันธกิจหลัก 4 ด้าน คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ
สู่สังคม และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม นอกจากนี้มหาวิท ยาลัยสยามยังจัดเป็นสถาบันแห่ง
การเรียนรู้ ที่ต้องคานึงถึงหลักแห่งคุณภาพ จึงต้องมีการบริหารปัจจัยเสี่ยงด้านการประกัน
คุณภาพร่วมด้วย กอรปกับ ส านัก คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ ประการเกณฑ์การการ
ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาภายในของสถาบันการศึกษา ระดับอุดมศึกษา พศ. 2553
โดยให้มีการนาระบบบริหารความเสี่ยง(ตัวบ่งชี้ที่ 7.4) มาใช้ในกระบวนการบริหารจัดการ ซึ่ง
ต้องครอบคลุมการประเมินความเสี่ยงด้านต่างๆ อาทิ ความเสี่ยงด้านนโยบาย ความเสี่ยงด้าน
กลยุทธ ความเสี่ยงด้านทรัพยากร ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน และความเสี่ยงจากเหตุการณ์
ภายนอก เป็นต้น
วัตถุประสงค์
คู่มือการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยสยาม จัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในหลักการและความสาคัญของการบริหารความเสี่ยงทั่ว
ทั้งองค์กร
2. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนการบริหารความเสี่ยงในหน่วยงานทุก ระดับ ให้
สอดคล้องกับนโยบาย และกลยุทธการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
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3. เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงมีการปฏิบัติอย่างเป็นระบบ มีความต่อเนื่อง มีการ
ประเมินผลเพื่อการพัฒนาองค์กร ให้สามารถดาเนินการตามภาระกิจหลักอย่างครบถ้วน
โดยสามารถตอบสนองความเสี่ยง หรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
คาจากัดความที่เกี่ยวข้อง
1.ความเสี่ยง (Risk)
หมายถึง โอกาสที่เกิดความผิดพลาด ความเสีย หาย ความสูญเปล่า หรือเหตุการณ์ที่ไม่
พึงประสงค์อันส่งผลกระทบทาให้การดาเนินงานไม่ประสบความความสาเร็จตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของมหาวิทยาลัยฯ/คณะวิชาและหน่วยงาน
มหาวิทยาลัย จาแนกระดับความเสี่ยงหลัก 5 ด้าน ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ
ภายใน (ตัวบ่งชี้ข้อ 7.4) ดังนี้
1. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ(Compliance Risk)
2. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ/ยุทธศาสตร์(Strategic Risk)
3. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร(Resource Risk)
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ(Operation Risk)
5. ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก(Hazard and External Environment Risk)
หมายเหตุ สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จาก ตัวอย่าง การระบุความเสี่ยง ตามประเด็นความเสี่ยง
หลัก และภารกิจหลัก 5 ด้าน หน้า 13
2.ปัจจัยเสี่ยง(Risk Factor)
หมายถึ ง สาเหตุ ข องความเสี่ ยง ที่ เป็น ผลให้ก ารด าเนิ นการไม่บ รรลุ วั ตถุ ประสงค์ ที่
กาหนด ทั้งนี้ ต้องระบุว่าสาเหตุดังกล่าว อาจเกิดขึ้นในโอกาสใด ที่ไหน อย่างไร และเพราะเหตุ
ใด
ปัจจัยเสี่ยงอาจเกิดจากสาเหตุภายในองค์กร เช่น ขนาดองค์กร ความซับซ้ อนของการ
บริหารงานระบบการตรวจสอบและควบคุมภายใน คุณภาพของบุคคลากร ฯลฯ หรือ จาก
สาเหตุ ภายนอกองค์ก ร เช่น ภัยพิบัติ ทางธรรมชาติ ความก้าวกน้าของวิทยาการเทคโนโลยี
การเมือง ฯลฯ
3.การประเมินความเสี่ยง(Risk Assessment)
การประเมินความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการระบุ วิเคราะห์ และจัดลาดับความเสี่ยง
โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด(Likelihood) และ ผลกระทบ (Impact)
โอกาสที่จะเกิด(Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง
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ผลกระทบ(Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิด
เหตุการณ์ความเสี่ยงนั้นๆ
ระดับความเสี่ยง(Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมิน
โอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย
และ น้อยมาก
4.การบริหารความเสี่ยง(Risk Management)
หมายถึง การบริหารจัดการ เพื่อป้องกัน ควบคุม ลดปัญหา ความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้น
จากปัจจัยเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ ควบคุมได้ ทั้งนี้ การบริหารความเสี่ยง อาจดาเนินการได้โดย
วิธีการดังนี้
1.การลด/การควบคุมความเสี่ยง(Risk Reduction) เป็นการปรับปรุงระบบการทางาน
หรือการออกแบบวิธีการทางานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบ ให้อยู่ในระดับที่
องค์กรยอมรับได้
2.การกระจายความเสี่ยงหรือการโอนความเสี่ยง(Risk Sharing) เป็นการกระจายหรือ
โอนความเสี่ยงให้ผู้อื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป
3.การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง(Risk Avoidance)เป็นการจัดการกับความเสี่ยงที่ อยู่ใน
ระดับสูงมาก และหน่วยงานไม่อาจยอมรับได้ จึงต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมนั้นไป
4.การบริหารความเสี่ยง โดยยอมรับความเสี่ยง(Risk Acceptance) ที่เกิดขึ้น เมื่อ
พิจารณาเห็นว่าอาจเกิดความไม่คุ้มค่าในการจัดการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงนั้นๆ
ประโยชน์ของการจัดทาแผนการบริหารความเสี่ยง
1.สะท้อนปัจจัยเสี่ยง ความเสี่ยง ที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในองค์กร ทาให้บุคคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลัก ตระหนักถึงความเสี่ยงสาคัญที่อาจ
ส่งผลกระทบในเชิงลบ ได้อย่างครบถ้วน ครอบคลุมความเสี่ยง ที่มีเหตุทั้ง จากปัจจัยภายในและ
จากปัจจัยภายนอกมหาวิทยาลัย
2.เป็นเครื่องมือสาคัญที่ทาให้เกิดความมั่นใจว่า ความเสี่ยงนั้นๆได้รับการจัดการอย่าง
เหมาะสมและทันเวลา
3.เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยสยามเป็นในทิศทางเดียวกัน
4.ทาให้ได้ข้อมูลที่จะช่วยในการตัดสินใจเพื่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยในอนาคต
5.มีแนวทางการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
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บทที่ 2
นโยบายและโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
เพื่อให้มหาวิทยาลัยสยาม ได้มีระบบการบริหารความเสี่ยง โดยการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง
กระบวนการดาเนินงาน เพื่อควบคุมปัจจัยเสี่ยง ลดมูลเหตุ และโอกาสที่จะเกิดผลกระทบ หรือ
ความเป็นระบบได้นั้น มหาวิทยาลัยจึงกาหนดนโยบายที่สาคัญในการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
1.การสร้างความมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยในทุกระดับ
2.การมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นมาตรฐานเดียวกัน มีการดาเนินการตามแผน
การทบทวน การประเมินผล อย่างสม่าเสมอ และต่อเนื่อง
3.การกาหนดให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการดาเนินภารกิจหลัก
ของบุคคลากรโดยอาจจัดให้มีระบบสารสนเทศที่เอื้อและสนับสนุนการดาเนินการดังกล่าว
โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง
ในการดาเนินการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามนโยบาย และ หลักการข้างต้น สภา
มหาวิทยาลัยสยามจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัยขึ้น โดยมี
โครงสร้างการกากับดูแล ดังนี้

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง

สภามหาวิทยาลัย
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการจัดทา
แผนบริหารความเสี่ยง
คณะทางานการบริหารความเสี่ยง
ระดับคณะ/สานัก/หน่วยงาน
ทั้งนี้ได้กาหนดให้คณะกรรมการ คณะทางานแต่ละชุด มีองค์ประกอบ อานาจหน้าที่ และความ
รับผิดชอบดังนี้
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
องค์ประกอบ ประกอบด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยสยาม 1 ท่าน ทาหน้าที่ประธาน
กรรมการ อธิการบดี ทาหน้าที่รองประธานกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิภายในที่เกี่ยวข้องด้านต่างๆ
อาทิ ด้านกฏหมาย ด้านการบริหาร ด้านสุขภาพ ด้านการประกันคุณภาพ ด้านการจัดการเรียน
การสอน ทาหน้าที่กรรมการ
อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
1.กาหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
2.ให้ความเห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยสยาม
3.ให้ความเห็นชอบคู่มือการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยสยาม
4.ส่งเสริมกากับดูแลการดาเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงตามแผนการบริหารความ
เสี่ยง
5.เสนอผลการดาเนินการบริหารความเสี่ยงประจาปี ต่อสภามหาวิทยาลัยสยาม
คณะกรรมการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง
องค์ประกอบ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 ท่าน ทาหน้าที่เป็น
ประธานคณะกรรมการฯ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ทาหน้าที่กรรมการ
อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
1.จัดทาแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง
2.จัดทาคู่มือบริหารความเสี่ยง
3.ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย แนวทางการบริหารความเสี่ยงไปสู่การปฏิบัติ
ในระดับคณะ/หน่วยงาน
4.รายงานผลการบริหารความเสี่ยงตามแผน เสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะทางานการบริหารความเสี่ยง ระดับคณะ/สานัก/หน่วยงาน
องค์ประกอบ ประกอบด้วย คณบดี/ผู้อานวยการ ทาหน้าที่ประธานคณะทางาน รอง
คณบดี/ผู้ช่วยคณบดี/รองผู้อานวยการ ที่ได้รับมอบหมาย ทาหน้าที่รองประธานคณะทางาน
หัวหน้าภาควิชา และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ทาหน้าที่คณะทางาน
อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
1.จัดทาแผนบริหารความเสี่ยงระดับคณะ/หน่วยงาน เสนอต่อคณะกรรมการจัดทาแผน
บริหารความเสี่ยง
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2.สร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของ
คณะ/สานัก/หน่วยงาน
3.ดาเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ติดตามประเมินผลและทบทวน เสนอต่อ
คณะกรรมการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง
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บทที่ 3
กระบวนการบริหารความเสี่ยง
ภารกิจ 5 ด้าน
มหาวิทยาลัยสยาม กาหนดการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมภารกิจสาคัญ 5 ด้าน คือ
1. ด้านการจัดการเรียนการสอน
2. ด้านการวิจัย
3. ด้านการบริการสู่สังคม
4. ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
5. ด้านการประกันคุณภาพ
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังได้กาหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2533 ของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 7.4
ระบบบริหารความเสี่ยง ที่กาหนดให้ มหาวิทยาลัยต้องมีระบบบริหาร ควบคุมปัจจัย กิจกรรม
และกระบวนการที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย เพื่อให้ระดับความเสี่ยง และขนาดความ
เสี ย หายอยู่ ใ นระดั บ ที่ ย อมรั บ ควบคุ ม ได้ โดยค านึ ง ถึ ง การเรี ย นรู้ วิ ธี ก ารป้ อ งกั น จากการ
คาดการณ์ล่วงหน้า ทั้งนี้ เกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดในข้ อบ่งชี้ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
ประกอบด้วยแนวปฏิบัติที่ดี ดังนี้
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ โดยมีผู้บริหารระดับสูง และตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจ
หลักของมหาวิทยาลัยเป็นคณะกรรมการ
2. มีการวิเคราะห์ และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ได้แก่
 ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ หรือ ยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย
 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาคารสถานที่)
 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
 ความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมหรือเหตุการณ์ภายนอก
3. มีการประเมินผลกระทบของความเสี่ยง และ จัดลาดับความเสี่ยง
4. มีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง และดาเนินการตามแผน
5. มีการติดตาม และประเมินผล
6. มีการนาผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยไปใช้ในการปรับแผน
ของรอบปีถัดไป
9

กระบวนการบริหารความเสี่ยง
เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐาน ก ารประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษา และการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยในทุกระดับ มีความสอดคล้อง
สามารถสื่อสารให้บุคคลากรเกิดความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน มหาวิทยาลัยสยามจึงกาหนด
กระบวนการบริหารความเสี่ยง 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นตอนที่1 การกาหนดวัตถุประสงค์
ตามภาระกิจหลัก 5 ด้าน และประเด็นความเสี่ยงหลัก 5 ด้าน คือ ด้านนโยบาย ด้าน
ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพย์กร ด้านการประกันคุณภาพ และ ด้านสภาพแสดล้อมภายนอก

2. ขั้นตอนที่ 2 การระบุความเสี่ยง
เป็นการระบุความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น ทาให้การดาเนินงานไม่ประสบผลสาเร็จตาม
เป้าหมายขององค์กร ครอบคลุม ภารกิจ 5 ด้าน รวมทั้ง สอดคล้องกับ ตัวบ่งชี้ การประกัน
คุณภาพการศึกษา ซึ่ง มหาวิทยาลัย กาหนดกรอบประเด็นความเสี่ยง(หลัก) 5 ด้าน ตาม
มาตรฐานตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และประมวลความเสี่ยง
(ย่อย) ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพื่อให้คณะ/สานัก/หน่วยงาน ได้พิจารณาเป็นแนวทาง ทั้งนี้ คณะ/
สานัก/หน่วยงาน สามารถระบุความเสี่ยง(ย่อย) เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ดังตัวอย่างในตารางต่อไปนี้
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ตัวอย่าง การระบุความเสี่ยง ตามประเด็นความเสี่ยงหลัก และภารกิจหลัก 5 ด้าน
ประเด็นความเสี่ยงหลัก (5 ด้าน) ตามหลักการ
ประกันคุณภาพภายใน (ตัวบ่งชี้ที่ 7.4)
1. ด้านนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

ภารกิจหลัก (5 ด้าน)

ทุกภารกิจ
1) ด้านการเรียนการสอน
2) การวิจัย
3) การบริการวิชาการ
4) การทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
5) การประกันคุณภาพ
2. ด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ
ทุกภารกิจ
1) การเรียนการสอน
2) การวิจัย
3) การบริการวิชาการ
4) การทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
5) การประกันคุณภาพ
3.
ความเสี่ยงด้านทรัพยากร
(การเงิน ทุกภารกิจ
งบประมาณ อาคาร สถานที่ ระบบเทคโนโลยี
1) การเรียนการสอน
2) การวิจัย
สารสนเทศ)
3) การบริการวิชาการ
4) การทานุบารุง

ความเสี่ยง
1.1 การที่หน่วยงานต่าง ๆ มีการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อกาหนด
และนโยบายของมหาวิทยาลัย
1.2 การที่ไม่สามารถการถ่ายทอดเป้าหมาย ตัวชี้วัด ระดับองค์กรสู่หน่วยงาน
และบุคคล
1.3 การที่ไม่สามารถัฒนาและกาหนดตัวบ่งชี้ด้านอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
อย่างครบถ้วนและชัดเจน
2.1 กระบวนการพัฒนากลยุทธ์ แผนการดาเนินงาน การกาหนดตัวบ่งชี้เพื่อวัด
ความสาเร็จของงานยังไม่สอดคล้องกับพันธกิจ และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย

3.1 ความขาดแคลนด้านการเงินหรือทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อรองรับสิ่งที่อาจไม่
คาดคิด
3.2 การดาเนินการทางพัสดุ คุรุภัณฑ์ อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ
3.3 การใช้ทรัพยากร/อาคาร/สถานที่ โดยคานึงถึงสิ่งแวดล้อม
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ประเด็นความเสี่ยงหลัก (5 ด้าน) ตามหลักการ
ประกันคุณภาพภายใน (ตัวบ่งชี้ที่ 7.4)

ภารกิจหลัก (5 ด้าน)
ศิลปวัฒนธรรม
5) การประกันคุณภาพ

4. การปฏิบัติงาน

4.1 การจัดการเรียนการสอน
(การผลิตบัณฑิต)

ความเสี่ยง
3.4 ความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ/ฐานข้อมูล
3.5 การใช้ทรัพยากรภายใน และภายนอกสถาบันเป็นไปตามเกณฑ์
3.6 ความไม่ทันสมัยของข้อมูลใน web site และสื่อประเภทต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย
4.1.1 หลักสูตรไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต (ตัวบ่งชี้ที่ 2.1)
4.1.2 ประสิทธิภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ (ตัวบ่งชี้ ที่
2.6)
4.1.3 ระดับความสาเร็จของนักศึกษา หรือ กิจกรรมที่ได้รับการยกย่อง ชมเชย
ด้านจริยธรรมในระดับชาติ (ตัวบ่งชี้ที่ 2.8)
4.1.4 การบริการคอมพิวเตอร์สาหรับนักศึกษาไม่สูงกว่า 8 FTES ต่อเครื่อง
(ตัวบ่งชี้ที่ 2.8)
4.1.5 จานวนนักศึกษาลาออกก่อนสาเร็จการศึกษา
4.1.6 ปัญหาการทะเลาะวิวาท
4.1.7 ปัญหาสุขภาพจิตและการฆ่าตัวตาย
4.1.8 การสอบใบประกอบวิชาชีพ
4.1.9 การตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิทยานิพนธ์
4.1.10 โอกาสที่จะเกิดปัญหาเชิงจริยธรรมของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่
4.1.11 การที่อาจารย์ที่ปรึกษาทาหน้าที่ไม่มีประสิทธิภาพ
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ประเด็นความเสี่ยงหลัก (5 ด้าน) ตามหลักการ
ประกันคุณภาพภายใน (ตัวบ่งชี้ที่ 7.4)

ภารกิจหลัก (5 ด้าน)

4.2 การวิจัย

ความเสี่ยง
4.1.12 การที่อาจารย์ผู้สอนไม่ตรงสาขาวิชา ที่มีความเชี่ยวชาญ
4.1.13 การที่อาจารย์ผู้สอนมีภาระการสอนมากเกินไปซึ่งอาจกระทบกับคุณภาพ
ทางวิชาการ
4.1.14 การได้งานทาของบัณฑิต/เงินเดือนเริ่มต้น ตามเกณฑ์
4.1.15 ศิษย์เก่าได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นไปตามเกณฑ์
4.1.16 โอกาสที่จะเกิดปัญหาเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักศึกษา
และคณาจารย์ภายในสถาบันบริเวณรอบสถานศึกษา และ ระหว่างการ
เดินทาง
4.1.17 โอกาสที่จะเกิดปัญหาในเรื่องความปลอดภัยในกระบวนการจัดทา และ
กระบวนการสอบ (ข้อสอบรั่ว หรือทุจริต)
4.1.18 โอกาสที่จะเกิดปัญหาด้านความพร้อมของบัณฑิตต่อการทางาน และการ
ยอมรับของสถานประกอบการที่มีต่อบัณฑิตในแต่ละสาขา
4.2.1 จานวนงานวิจัย งานสร้างสรรค์
4.2.2 การบูรณาการงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ กับการเรียนกาสอน
4.2.3 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน และการอ้างอิง (citation)
4.2.4 การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
4.2.5 จานวนทุนสนับสนุนการวิจัย จากภายใน/ภายนอก ต่อ จานวนอาจารย์
ประจา
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ประเด็นความเสี่ยงหลัก (5 ด้าน) ตามหลักการ
ประกันคุณภาพภายใน (ตัวบ่งชี้ที่ 7.4)

ภารกิจหลัก (5 ด้าน)

4.3 การบริการวิชาการ

4.4 การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

5. สภาพแวดล้อมภายนอกมหาวิทยาลัย

ความเสี่ยง
4.2.6 โอกาสที่จะเกิดปัญหาเรื่องคุณภาพของวิทยานิพนธ์ งานวิจัย สารนิพนธ์ และ
senior project ของนักศึกษา ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา รวมทั้ง
การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
4.3.1 การนางานบริการวิชาการสู่สังคม ไปบูรณาการกับการสอน/การวิจัย (ตัวบ่งชี้
ที่ 5.2)
4.3.2 การบริการวิชาการที่สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน/สังคม (ตัวบ่งชี้ที่ 5.2)
4.4.1 การสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปวัฒนธรรม และผลงานให้เป็นที่ยอมรับ
ในระดับชาติ (ตัวบ่งชี้ที่ 6.1)
4.4.2 ความเข้าใจในวัฒนธรรมที่หลากหลาย โดยเฉพาะความเป็นอาเซียน
5.1 สภาพการแข่งขันที่มีผลต่อการได้งานทาของบัณฑิต
5.2 ศักยภาพความพร้อมบุคลากร/นักศึกษา เพื่อเป็นพลเมืองของประชาคม
อาเซียน
5.3 สภาพเศรษฐกิจที่มีผลต่อจานวนนักศึกษา
5.4 สภาพแวดล้อมและปัญหาสุขภาพกาย สุขภาพจิต
5.5 ปัญหาจากการขาดแคลนพลังงานและทรัพยากรที่สาคัญ
5.6 โอกาสที่จะเกิดปัญหาเรื่องความปลอดภัยในชีวิและทรัพย์สินของนักศึกษา
และคณาจารย์ภายในสถาบันบริเวณรอบสถานศึกษาและระหว่างการเดินทาง
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3.ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง เพื่อจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง
3.1 คณะ/หน่วยงาน วิเคราะห์ความเสี่ยงตามภารกิจหลักและประเด็นความเสี่ยงหลัก 5 ด้าน ที่
มหาวิทยาลัยกาหนด (ตัวอย่างในขั้นตอนที่ 2) ได้แก่
 ด้านการจัดการเรียนการสอน
 ด้านการวิจัย
 ด้านการบริการวิชาการ
 ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
 ด้านการประกันคุณภาพ
3.2.โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ(Likelihood)จาแนกเป็นค่าระดับคะแนน 5 ระดับ ดังนี้
เหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดทุกครั้ง
เท่ากับ ค่าคะแนน ระดับ 5
เหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดค่อยข้างสูงหรือบ่อย
เท่ากับ ค่าคะแนน ระดับ 4
เหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดบางครั้ง
เท่ากับ ค่าคะแนน ระดับ 3
เหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดแต่นานๆครั้ง
เท่ากับ ค่าคะแนน ระดับ 2
เหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ยากมาก
เท่ากับ ค่าคะแนน ระดับ 1
3.3.ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง(Impact) จาแนกเป็นความรุนแรงที่มีค่า
คะแนน 5 ระดับ ดังนี้
ผลกระทบในระดับมหาวิทยาลัย:
ความรุนแรงสูงมาก เท่ากับ ค่าคะแนนระดับ 5
ผลกระทบในระดับคณะและสานัก:
ความรุนแรงสูง เท่ากับ ค่าคะแนนระดับ 4
ผลกระทบในระดับต่ากว่าคณะและสานัก: ความรุนแรงปานกลางเท่ากับค่าคะแนนระดับ 3
ผลกระทบในระดับผู้ปฏิบัติการ :
ความรุนแรงน้อยเท่ากับค่าคะแนนระดับ 2
ผลกระทบในระดับน้อย:
ความรุนแรงน้อยมากเท่ากับค่าคะแนนระดับ 1
3.4. การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง(Degree of Risk) เพื่อจัดลาดับความเสีย่ ง(ข้อ 3.3) ผลคูณที่
ได้นามาจัดลาดับความเสี่ยง ดังนี้
ค่าผลคูณที่ได้ เท่ากับหรือมากกว่า 15 คือ มีความเสี่ยง
สูงมาก
ค่าผลคูณที่ได้ อยู่ระหว่าง 11-14
คือ มีความเสี่ยง
สูง
ค่าผลคูณที่ได้ อยู่ระหว่าง 7-10
คือ มีความเสี่ยง
ปานกลาง
ค่าผลคูณที่ได้ อยู่ระหว่าง 1-6
คือ มีความเสี่ยง
น้อย
ทั้งนี้ ให้นาการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่ได้ ตามข้อ 3.1-3.4 ไปกรอกลงในแบบ
วิเคราะห์ความเสี่ยง(แบบ SU-ERM1[Siam University-Enterprise Risk Management 1])
และจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง(แบบ SU-ERM2) ดังตัวอย่างในภาคผนวก
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4.ขั้นตอนที่ 4 การติดตามและการรายงานผลการบริหารความเสี่ยง
การดาเนินงานบริหารความเสี่ยง ดาเนินการภายใต้นโยบายและการกากับดูแลของสภา
มหาวิทยาลัยสยาม ซึ่งได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัยเป็น
ผู้ดาเนินการ ดังนั้น เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า การจัดการความเสี่ยงมีคุณภาพ มีความเหมาะสม
และได้นาไปประยุกต์ใช้ในทุกระดับทั่วทั้งองค์กร โดยความเสี่ยงทั้งหมดที่มีผลกระทบสาคัญต่อ
การบรรลุเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัยจะต้องมีการรายงานต่อผู้บริหารที่รับผิดชอบตามลาดับ
และมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ รายงานการบริหารความเสี่ยงตามแผนควรได้มีการนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อขอคาแนะนาตลอดจนรับนโยบายไปพัฒนาแผนในรอบปีต่อไป
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