
ตัวบงชี้ที่ 7.4  ระบบบริหารความเสี่ยง 

เกณฑการประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

มีการดําเนินการ 
3 หรือ 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6 ขอ 

 
 

ขอ 
 

การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 
การดําเนินงาน 
มี ไมมี 

1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหาร
ระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันรวมเปนคณะกรรมการหรือ
คณะทํางาน 

  

2 มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงอยางนอย 3 ดาน 
ตามบริบทของสถาบัน ตัวอยางเชน 
- ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อาคารสถานที่) 
- ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร หรือกลยุทธของสถาบัน 
- ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
- ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน เชน ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร 
การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
- ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณ
ของอาจารย และบุคลากร 
- ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก 
- อ่ืนๆ ตามบริบทของสถาบัน 

  

3 มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ไดจาก
การวิเคราะหในขอ 2 

  

4 มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน   
5 มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานตอสภาสถาบัน

เพ่ือพิจารณาอยางนอยปละ 1 ครั้ง  
  

6 มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใชในการปรับแผนหรือ
วิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป 

  

 
ผลการประเมินตนเองปที่แลว : 6 ขอ   เกณฑการประเมิน : 5 คะแนน  
ผลการประเมินตนเองครั้งน้ี : 6 ขอ   เกณฑการประเมิน : 5 คะแนน  
เปาหมายของปน้ี : 5 ขอ     ผลการดําเนินงาน : บรรลุเปาหมาย  
เปาหมายของปตอไป : 6 ขอ    เกณฑการประเมิน : 5 คะแนน 
 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง 



ในปการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยธนบุรี มีผลการดําเนินการ 6 ขอ ตามเกณฑมาตรฐานของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ดังน้ี 
 1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับสูงและ
ตัวแทนที่ รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน กลาวคือ
มหาวิทยาลัยธนบุรี จึงมีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยงทั้งหมด 3 คณะ 
โดยมีผูบริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย รวมเปนคณะกรรมการ
หรือคณะทํางาน โดยมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจํามหาวิทยาลัยธนบุรี [มธร.7.4-
1(1)] คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจําสํานัก/คณะวิชา [มธร.7.4-1(2)] คําสั่งแตงตั้ง
คณะทํางานบริหารความเสี่ยง [มธร.7.4-1(3)]  
            2. มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงทั้งหมด 6 ดาน ตาม
บริบทของสถาบัน ตัวอยางเชน  

- ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 
- ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร หรือกลยุทธของสถาบัน 
- ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
- ความเสี่ยงดานการปฏิบัตงิาน เชน ความเสี่ยงของกระบวนการบรหิารหลักสูตร การบริหาร

งานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ  
- ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย 

และบุคลากร 
- ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอกมหาวิทยาลัย  
กลาวคือ นอกจากมหาวิทยาลัยไดจัดใหมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจํา

มหาวิทยาลัย คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงประจําสาํนัก / คณะวิชา และคณะทํางานบริหารความ
เสี่ยง [มธร.7.4-2(1)] ไดจัดทําแผนปฏิบตัิการบริหารความเสี่ยงประจํามหาวิทยาลัย [มธร.7.4-2(2)] 
จัดทําคูมือบริหารความเสี่ยงประจํามหาวิทยาลัย [มธร.7.4-2(3)] จัดทํารายงานระบุปจจัยเสี่ยง การ
ประเมินและวเิคราะหระดับความเสี่ยงของมหาวิทยาลยั โดยแบงความเสี่ยงออกเปน 6 ดาน ไดแก ดาน
ทรัพยากร ยุทธศาสตร นโยบาย การปฏบิัติงาน บุคลากร และสิ่งแวดลอมภายนอก [มธร.7.4-2(4)] ที่
ไดมาจากการวิเคราะหปจจัยเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงของสํานัก / คณะวิชา มีหลกัฐานบันทึกการประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะทํางานบริหารความเสี่ยงทั้ง 3 คณะ [มธร.7.4-2(5)] อีกทั้งมีการ
อบรมเชิงปฏบิัติการใหแกบุคลากรฝายงานตางๆ ใหทราบถึงการพัฒนาแนวกรอบความคิดทีไ่ดจาก
ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยในปการศึกษา 2554 [มธร.7.4-2(6)]  
 3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ไดจากการ 
วิเคราะหในขอ 2 กลาวคือ มหาวิทยาลัย มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และ
จัดลําดับความเสี่ยงที่ไดจากการวิเคราะหปจจัยเสี่ยง การประเมินและวิเคราะหระดับความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัย ในขอ 2 โดยจัดเปนรูปรายงานการจัดการการบริหารความเสี่ยงของสํานัก / คณะวิชา และ
รายงานการจัดการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย [มธร.7.4-3(1)] ซ่ึงไดจากการสรุปผลโดย
ภาพรวมของปจจัยเสี่ยงการประเมินและวิเคราะหระดับความเสี่ยงของสํานัก / คณะวิชา [มธร.7.4-3(2)]  



 4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน
มหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดมีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัยและรายงานแผนบริหารความเสี่ยง และสรุปรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง ปการศึกษา 2555 ตลอดจนแนวทางแกไข และผลที่ไดรับจากแนวทางแกปญหา ซ่ึงที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดพิจารณาแลว โดยมีการจัดอันดับความเสี่ยงออกเปน 6 ดาน ไดแก 
ดานทรัพยากร ยุทธศาสตร นโยบาย การปฏิบัติงาน บุคลากร และสิ่งแวดลอมภายนอก [มธร.7.4-4(1)]   
ผลการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยพบวาความเสี่ยงดานยุทธศาสตรมีความเสี่ยง
อันดับที่ 3 และจากเหตุการณภายนอกมีความเสี่ยงอันดับที่ 1 โดยประเด็นที่สําคัญ คือ บริบทรอบนอก
มหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนไปมาก คือ มหาวิทยาลัยตองสรางความแข็งแกรงโดยการเตรียมความพรอมเขาสู
อาเซียน แมมหาวิทยาลัยจะไดใชแผนยุทธศาสตรพัฒนามหาวิทยาลัยฉบับใหม (พ.ศ. 2555-2559) ซ่ึง
ไดเพ่ิมยุทธศาสตรการเตรียมความพรอมเขาสูสากลแลวก็ตาม และมีการจัดโครงการการถายทอด
ความรูในเรื่องแผนและแผนยุทธศาสตรพัฒนามหาวิทยาลัยฉบับใหม (พ.ศ. 2555-2559) ชื่อโครงการ
เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู (KM) ชุมชนนักปฏิบัติ (Cops) เพ่ือตรียมความพรอมในการดําเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการประจําป 2556 เพ่ือใหบุคลากรเขาใจและปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง
และสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร นับวามหาวิทยาลัยไดดําเนินนโยบายจัดทําโครงการที่มีความเสี่ยง
สูงสุด (ลดความเสี่ยงทั้งดานความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอกและยุทธศาสตร) [มธร.7.4-4(2)]   

 5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณาอยางนอยปละ 1 ครั้ง กลาวคือ มหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดมีการ
ดําเนินการตามแผนที่วางไว คือ การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย เพ่ือ
ติดตามผลการดําเนินงานดานบริหารความเสี่ยง [มธร.7.4-5(1)] มีการดําเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยงจากการวิเคราะหปจจัยเสี่ยง และแนวทางการแกไขรวมไปถึงผลที่ไดรับเพ่ือเปนการประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผน [มธร.7.4-5(2)] โดยรายงานใหสภามหาวิทยาลัย พิจารณาตลอดจนแนวทาง
พัฒนาการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยในปถัดไป มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผน เสนอตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยอยางนอย ปละ 1 ครั้ง [มธร.
7.4-5(3)]  

6. มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยไปใชในการปรับแผนหรือ
วิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป กลาวคือ ขอเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยในปการศึกษา 2554 
[มธร.7.4-6(1)] มาเปนแนวคิดในการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวกับประเด็นเกี่ยวกับความเสี่ยง
ดานเหตุการณภายนอกในเรื่องอุทกภัยไมควรนํามาเปนตัวแปรในการวิเคราหความเสี่ยงเน่ืองจากเปน
ตัวแปรที่ควบคุมไมได และทําใหการประเมินผลความเสี่ยงในภาพรวมของมหาวิทยาลัยคลาดเคลื่อนได  
[มธร.7.4-6(2)] 
 
จุดแข็ง : 



1. มหาวิทยาลัย มีการบริหารความเสี่ยงอยางครบวงจรครอบคลุมทั้งคณะวิชา และหนวยงาน 
ตลอดจนมีการวิเคราะหความเสี่ยง ประเมินโอกาส ผลกระทบของความเสี่ยง และจัดลําดับความเสี่ยง
ของคณะวิชา และหนวยงาน ที่ไดจากการวิเคราะหปจจัยเสี่ยงตลอดจนมีการประเมินและวิเคราะหระดับ
ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยโดยจัดเปนรูปรายงานการจัดการบริหารความเสี่ยงของสํานัก / คณะวิชา 
และรายงานการจัดการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยอยางครบถวน 

2. มีการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงอยูตลอดเวลาโดยการไดรับขอเสนอแนะจากคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงทั้ง 3 คณะ และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย 
 
แนวทางเสรมิจุดแข็ง :  

1. ควรนําการบริหารความเสี่ยง มาใชปองกันความเสี่ยงมหาวิทยาลัยอยางจริงจังโดยอาจทํา
เปนโครงการนํารอง (Pilot Project) เชน นําเอาคณะวิชาหรือหนวยงานที่มีความเสี่ยงระดับสูงมา
พิจารณาหาแนวทางแกไขในคณะวิชาหรือหนวยงานดังกลาว 

2. ควรนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการจัดการและการบริหารความเสี่ยง 
 
จุดออน : 

ไมไดนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการจัดการและการบริหารความเสี่ยง  
 
แนวทางปรับปรุงจุดออน : 

ศึกษาแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

มธร.7.4-1 (1) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจํามหาวิทยาลยัธนบุรี  
(2) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจําสํานัก / คณะวชิา  
(3) คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานบริหารความเสี่ยง 

มธร.7.4-2 (1) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจํามหาวิทยาลัยธนบุรี / 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจําสํานัก / คณะวิชา และคณะทํางานบริหาร
ความเสี่ยง 

(2) แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงประจํามหาวิทยาลัยธนบุรี 
(3) คูมือบริหารความเสี่ยงประจํามหาวิทยาลัยธนบุรี 
(4) สรุปรายงานการระบุปจจัยเสี่ยง การประเมินและวิเคราะหระดับความเสี่ยงของ

มหาวิทยาลัยธนบุรี และจัดลําดับความเสี่ยงในดานตางๆ 6 ดาน ซ่ึงไดแก ดาน
ทรัพยากร ดานยุทธศาสตร ดานนโยบาย ดานปฏิบัติงาน ดานบุคลากร และ



หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

ดานสิ่งแวดลอมภายนอก 
(5) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้ง 3 คณะ 
(6) การอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยง ปการศกึษา 2555 

มธร.7.4-3 (1) การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ได
จากการวิเคราะหตามรายงานการระบุปจจัยเสี่ยง การประเมินและวิเคราะห
ระดับความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยธนบุรี 

(2) รายงานการระบุปจจัยเสี่ยง การประเมิน และการวิเคราะหความเสี่ยงของสํานัก 
/ คณะวิชา ตลอดจนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสํานัก / คณะวิชา 

มธร.7.4-4 (1) แผนบริหารความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และจัดลําดับความ
เสี่ยงในดานตางๆ 6 ดาน ซ่ึงไดแก ดานทรัพยากร ดานยุทธศาสตร ดาน
นโยบาย ดานปฏิบัติงาน ดานบุคลากร และดานสิ่งแวดลอมภายนอก (แยกเปน
กรณีเหตุการณอุทกภัย / ไมมีเหตุการณอุทกภัย) โดยผานการพิจารณาจาก
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย เปนที่เรียบรอยแลว 

(2) โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู (KM) ชุมชนนักปฏบิัติ (Cops) เพ่ือตรียม
ความพรอมในการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการประจําป 
2556 

มธร.7.4-5 (1) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจํามหาวิทยาลัยธนบุรี 
เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานดานบริหารความเสี่ยง 

(2) สรุปผลการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยธนบุรี ปการศึกษา 
2555 ที่รายงานตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย 

(3) รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย พิจารณาสรุปผลการดําเนินงานบริหาร
ความเสี่ยง ปการศึกษา 2555 

มธร.7.4-6 (1) รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั พิจารณาสรุปผลการติดตามและผลการ
ดําเนินงาน การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลยั ปการศึกษา 2554 (ป
การศึกษากอน) 

(2) สรุปผลการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยธนบุรี ปการศึกษา 
2555 ที่รายงานตอผูบริหาร และสภามหาวิทยาลัยธนบุรี ไมไดนําความเสี่ยง
ดานเหตุการณภายนอกในเรื่องอุทกภัยเขามาเปนตัวแปรในการวิเคราหความ
เสี่ยงเน่ืองจากเปนตัวแปรที่ควบคุมไมได  

 
 
 
 


