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มาตรฐานสากลด้านการบริหารความเส่ียง

โครงสร้าง นโยบาย กรอบ และขัน้ตอน 
การบริหารความเส่ียง

การจดัท ารายงานการวิเคราะห์
และประเมินความเส่ียง

หวัขอ้การบรรยาย
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มาตรฐานสากล
ด้านการบริหารความเส่ียง
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กระบวนการท่ีได้ร ับการปฏิบัติโดย
คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและ
บุคลากรเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ก าหนดกลยุทธ์ และการวางแผนของ
องค์กรในทุกระดับ บ่งช้ีเหตุการณ์ท่ี
อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อองค์กร
และสามารถจดัการความเส่ียงให้อยู่ใน
ระดับท่ีองค์กรยอมรับเพื่อให้ได้ร ับ
ความมัน่ใจอย่างสมเหตุสมผลในการ
บรรลวุตัถปุระสงค์

COSO-Enterprise Risk Management

มาตรฐานด้านการบริหารความเส่ียง

แนวปฏิบติัท่ีดี COSO-ERM 2004
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COSO - Enterprise Risk Management Integrating with 
Strategy and Performance (2017)
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COSO - Enterprise Risk Management Integrating with 
Strategy and Performance (2017)
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ประกอบด้วย 5 องคป์ระกอบ 20 หลกัการ

COSO - Enterprise Risk Management Integrating with 
Strategy and Performance (2017)
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ความเส่ียง

ความไม่แน่นอน

ปัญหา (Problem)

ปัจจุบัน

การไม่สามารถคาดการณ์อนาคตได้

อย่างแม่นย า ถึงโอกาสที่จะเกิดและ

ผลกระทบของเหตุการณค์วามเส่ียง

เ ห ตุ ก า ร ณ์ ที่ มี ค ว า ม ไ ม่

แน่นอน ซึ่งหากเกิดขึ้นจะมี

ผ ล ก ร ะ ท บ ใ น เ ชิ ง ล บ ต่ อ

วัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย

ขององคก์ร เป็นการคาดการณ์

ส่ิงทีจ่ะเกิดขึน้ในอนาคต

ปัญหา (Problem) คือ

สิ่งทีเ่กิดขึน้ในอดตีจนถงึปัจจุบัน 
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ความเส่ียง (Risk) 

เป้าหมาย



โครงสร้าง นโยบาย กรอบ และขัน้ตอน 
การบริหารความเส่ียง
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โครงสร้างการบริหารความเส่ียง  มหาวิทยาลยัมหิดล
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นโยบายการบริหารความเส่ียง  มหาวิทยาลยัมหิดล
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กรอบการบริหารความเส่ียง  มหาวิทยาลยัมหิดล
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ขัน้ตอนการบริหารความเส่ียง  มหาวิทยาลยัมหิดล
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การระบคุวามเส่ียง (Event Identification)
ประเภทของความเสี่ยง

ความเส่ียงด้านกลยุทธ ์(Strategic Risk)
วิสยัทศัน์/ ยุทธศาสตร/์ พนัธกิจหลกัขององคก์ร 
(Core Activity) ได้แก่

การศึกษา
การวิจยั (Research Projects)
การบริการวิชาการ
การบริการสุขภาพ

ควรพิจารณาท่ีเป็นทัง้ Risk & Opportunity

ความเส่ียงด้านการปฏิบติัตามกฎระเบียบ
(Compliance Risk)

กฎหมาย/ กฎระเบียบ/ ข้อบงัคบั ท่ีเก่ียวข้องกบัการ
ด าเนินงานในพนัธกิจต่างๆ ของส่วนงาน หากไม่
ปฏิบติัตามอาจส่งผลกระทบในระดบัรนุแรง และ
กระทบต่อช่ือเสียงภาพลกัษณ์ของส่วนงานและ
มหาวิทยาลยั

ความเส่ียงด้านการด าเนินงาน 
(Operational Risk)

Work Flow/ Process 
ระบบปฏิบติัการหลกัขององคก์ร 
ระบบงานสนับสนุน เช่น งานทรพัยากรบุคคล 
งานการเงิน/บญัชี/พสัด ุเป็นต้น

ความเส่ียงด้านการเงิน (Financial Risk) 
ให้มองในมิติท่ีเป็น Strategic โดยพิจารณาจาก
ยุทธศาสตรข์ององคก์รท่ีเก่ียวข้องกบั

สภาพคล่องทางการเงิน
ความมัน่คงทางการเงิน
ความอยู่รอดขององคก์ร
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การจดัท ารายงานการวิเคราะห์
และประเมินความเส่ียง
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แนวทางการวิเคราะหแ์ละประเมินความเส่ียง
ปีงบประมาณ 2564
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วิเคราะห์เหตุการณ์ความเส่ียงส าคญัตาม
ยุทธศาสตร์ของส่วนงาน /มหาวิทยาลัย 
ครอบคลมุเหตกุารณ์ความเส่ียง 4 ประเภท 
(S-O-F-C)

วิเคราะหแ์ละประเมินความเส่ียงจากการ
ทุ จ ริ ต  แ ล ะ ก า ร ขั ด กั น ร ะ ห ว่ า ง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม - ITA



การประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั
(Integrity & Transparency Assessment : ITA)

ความเส่ียงจากการทุจริต และ ความเส่ียงจากการขดักนั
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกบัผลประโยชน์ส่วนรวมของ
หน่วยงาน  (Conflict of Interest)

เกณฑ ์ITA ปี 2562

- ความเส่ียงจากการทุจริต
- ความเส่ียงจากการขดักนัระหว่างผลประโยชน์

ส่วนตนกบัผลประโยชน์ส่วนรวมของ
หน่วยงาน  (Conflict of Interest)

เกณฑก์ารประเมิน
1) การปฏิบติัหน้าท่ี                             6) คณุภาพการด าเนินงาน
2) การใช้งบประมาณ                          7) ประสิทธิภาพการส่ือสาร
3) การใช้อ านาจ                                  8) การปรบัปรงุระบบการท างาน
4) การใช้ทรพัยสิ์นของราชการ          9) การเปิดเผยข้อมลู
5) การแก้ไขปัญหาการทจุริต             10) การป้องกนัการทจุริต

รอบการวิเคราะห์และประเมินความเส่ียง
ประจ าปีงบประมาณ 2563

รอบการวิเคราะห์และประเมินความเส่ียง
ประจ าปีงบประมาณ 2564

เกณฑ ์ITA ปี 2563

เกณฑก์ารประเมิน
ตวัช้ีวดัท่ี 10 การป้องกนัการทุจริต เป็นตวัชีว้ดัทีม่วีตัถุประสงคเ์พือ่ประเมนิ

การเผยแพร่ขอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนั บนเวบ็ไซตข์องหน่วยงาน (มหาวทิยาลยัมหดิล) เพือ่
เปิดเผยการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานใหส้าธารณชนไดร้บัทราบ ใน 2 ประเดน็ 
คอื  (1) การด าเนินการเพือ่ป้องกนัการทุจรติ ไดแ้ก่ เจตจ านงสจุรติของผูบ้รหิาร 
การประเมนิความเสีย่งเพือ่การป้องกนัการทจุรติ การเสรมิสรา้งวฒันธรรมองคก์ร 
และแผนปฏบิตักิารป้องกนัการทจุรติ 

(2) มาตรการภายในเพือ่ป้องกนัการทจุรติ ไดแ้ก่ มาตรการภายในเพือ่ส่งเสรมิ
ความโปร่งใสและป้องกนัการทจุรติ ซึง่การเผยแพรข่อ้มลูในประเดน็ขา้งตน้แสดงถงึ
การใหค้วามส าคญัต่อผลการประเมนิเพือ่น าไปสูก่ารจดัท ามาตรการสง่เสรมิความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน และมกีารก ากบัตดิตามการน าไปสูก่ารปฏบิตัอิย่างเป็น
รูปธรรม
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ระเบียบหรือแนวปฏิบติัของมหาวิทยาลยัมหิดลท่ีเก่ียวข้อง

 ประกาศมหาวทิยาลยัมหดิล เรือ่ง นโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชัน่   
(Anti - corruption Policy) พ.ศ. 2559

 ประกาศมหาวทิยาลยัมหดิล เรือ่ง นโยบายคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวทิยาลยัมหดิล

 นโยบายความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของมหาวทิยาลยัมหดิล
 คู่มอืธรรมาภบิาลมหาวทิยาลยัมหดิล

 มาตรการป้องกนัการรบัสนิบน และการขดักนัระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกบัผลประโยชน์สว่นรวม พ.ศ. 2562

 มาตรการลดการใชดุ้ลยพนิิจในการปฏบิตัหิน้าที ่พ.ศ. 2562
 มาตรการส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี พ.ศ. 2562
 มาตรการเผยแพร่ขอ้มลูต่อสาธารณะเพือ่ส่งเสรมิความโปร่งใสใน

การจดัซื้อจดัจา้ง พ.ศ. 2562
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การระบุความเสีย่ง (Event Identification)
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ความท้าทาย

คุณค่าของปริญญาที่ลดลง

การศึกษาที่ตอบโจทย์ผูเ้รียน
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ความท้าทาย

งานที่ต้องการทักษะใหม่

การระบุความเสีย่ง (Event Identification)



8 กระแสการเปล่ียนแปลงของโลก

www.okmd.or.th
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โอกาสและความทา้ทาย



โอกาสในการปรบัตวัของอตุสาหกรรมการศกึษาหลงัยคุ Covid-19
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• การจัดการเรียนแบบผสมผสาน

ระหว่างในห้องเรียนจริงกับการเรียน

ทางไกลจะได้รับความนิยมมากขึ้น 

(Blended learning approaches 

will be tried, tested and 

increasingly used)

• วิชาชีพครู (หากปรับตัวได้) 

จะได้รับการยกยอ่งมาก

ขึ้น (Teachers and school 

will receive more respect, 

appreciation and support 

for their important role in 

society)

• สรรพวิชาจะถูกปรับคุณภาพและ

พัฒนาขึ้นมาใหม่อย่าง

มาก (Quality teaching and 

learning materials will be 

better created and more 

widely used)

• ความร่วมมือในเรื่องการศึกษา

จ ะ มี ม า ก ขึ้ น เ พื่ อ ใ ห้ เ กิ ด

ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ

ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ( Teacher 

collaboration will grow and 

help improve learning)

• วิกฤตคร้ังน้ีท าให้เราก้าวข้ามขอบเขตของ

กันและกัน (This crisis will help us 

come together across boundaries.)

Credit : weforum.org brooking.edu สรุปโดย : ดร.กฤษฎา เสกตระกูล, CFP® รองผูจ้ดัการหวัหนา้สายงานพฒันาความยัง่ยนืตลาดทนุ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

Post-lockdown & Post-COVID-19

https://www.weforum.org/agenda/2020/04/coronavirus-education-global-covid19-online-digital-learning/
https://www.brookings.edu/blog/education-plus-development/2020/04/10/top-10-risks-and-opportunities-for-education-in-the-face-of-covid-19/


การปรบัตวัของมหาวิทยาลยัหลงัเหตกุารณ ์Covid-19
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1) หยุดหรือลดการสร้างสินทรัพย์ถาวรที่ไม่จ าเป็น

ส่ิงที่ขาดมากกว่าในขณะน้ีก็คือการพัฒนา “knowledge software” โดยเฉพาะในลักษณะ

ที่จะตอบโจทย์โลกอุตสาหกรรม 4.0 และในลักษณะบูรณาการกับศาสตร์อื่นๆ ทั้งน้ีต้อง

ยอมรับว่าบางสาขาวิชาในอนาคตอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างส้ินเชิง

2) ต้องร่วมมือกับธุรกิจอุตสาหกรรมภายนอกมากขึ้นและในมิติแบบใหม่

มหาวิทยาลัยต้องมองว่าธุรกิจในอุตสาหกรรมต่างๆ คือ “หุ้นส่วน” มหาวิทยาลัย

จะต้องยอมรับท่ีจะออกจากกรอบแบบเดิมในการพัฒนาหลักสูตรและองค์ความรู้

3) มองฐานลูกค้าให้กว้างขวางกว่าเดิมนอกจากเยาวชน         

ไปสู่แรงงานที่ต้องการปรับทักษะเข้าสู่โลกใหม่ด้วย

Credit : forbes.com , nymag.com สรุปโดย : ดร.กฤษฎา เสกตระกูล, CFP® รองผูจ้ดัการหวัหนา้สายงานพฒันาความยัง่ยนืตลาดทนุ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

ควรเป็นศูนย์กลาง Re-skill และ Up-skill ให้กับแรงงานเดิมในประเทศ 

ซึ่งจะเป็นตลาดใหม่ทดแทนโครงสร้างประชากรเยาวชนซึ่งมีสัดส่วนลดลง 

แต่เป็นการใชโ้อกาส “Life-long learning” ที่เป็นกระแสที่มาพอดี

https://www.forbes.com/sites/brandonbusteed/2019/04/30/this-will-be-the-biggest-disruption-in-higher-education/#4c060efc608a
https://nymag.com/intelligencer/2020/05/scott-galloway-future-of-college.html


การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment)

ความถีข่องการเกดิเหตุการณ์ความเสีย่ง
ในอดตี และโอกาสทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต ความรุนแรงของเหตุการณ์ความเสีย่งทีห่าก

เกดิขึน้แลว้จะส่งผลกระทบในดา้นต่างๆ 

โอกาสเกิด (Likelihood)
ผลกระทบ (Impact)

พิจารณาผลกระทบใน 4 ด้าน  
➢ ด้านประสิทธิผล
➢ ด้านความเสียหายทางการเงิน
➢ ด้านช่ือเสียง ภาพลกัษณ์
➢ ด้านความปลอดภยั

การประเมิน
ระดบัความเส่ียง
พิจารณาใน 2 มิติ
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เกณฑก์ารวิเคราะหแ์ละประเมินความเส่ียง  มหาวิทยาลยัมหิดล

เกณฑก์ารประเมินโอกาสเกิด (Likelihood)
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เกณฑก์ารวดัผลกระทบ (Impact) 4 ด้าน 
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ตารางแนวทางการบริหารจดัการความเส่ียง
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การด าเนินการหรอืการ
ควบคุมทีเ่หมาะสมซึง่จดัไว้
ล่วงหน้า เพื่อลดโอกาสเกดิ
ของผลลพัธ ์/ผลกระทบที่
ไม่ด ี

ตวัอย่างเชน่  
• การจดัท าคูม่อืระเบยีบ
ปฏบิตัติ่างๆ

• การจดัท า Checklist
• การแบ่งแยกหน้าที่
• การตดิตัง้อุปกรณ์เตอืนภยั
• การจดัเวรยามรกัษาความ
ปลอดภยั

• การสอบทานการปฏบิตังิาน
โดยผูบ้รหิารระดบัต่างๆ

Preventive Control
การควบคมุแบบป้องกนั

การด าเนินการหรอืการ
ควบคุม เพื่อคน้หาสาเหตุ
เมื่อความผดิพลาดหรอืสิง่
ผดิปกตไิดเ้กดิขึน้แลว้ 

ตวัอย่างเชน่  
• การกระทบยอดเงนิฝาก
ธนาคาร 

• การกระทบยอดขอ้มลู
• การยนืยนัการอนุมตัิ
• การตรวจสอบกลอ้งวงจรปิด

Detective Control
การควบคมุแบบค้นพบ

การด าเนินการหรอืการ
ควบคุม เพื่อแกไ้ขความ
เสยีหายหรอืลดความ
เสยีหายทีเ่กดิจากความ
ผดิพลาด หรอืความผดิปกติ

ตวัอย่างเชน่  
• การส ารองขอ้มลู
• การแจง้เตอืน
• การประชมุรว่มกนัเพือ่
ก าหนดแนวทางแกไ้ข

• การจดัหาเครือ่งส ารองไฟ
ฉุกเฉิน

Corrective Control
การควบคมุแบบแก้ไข 

การด าเนินการหรอืการ
ควบคุม เพื่อจงูใจหรอื
กระตุน้ใหเ้กดิความส าเรจ็
ตามวตัถุประสงค ์หรอืตาม
มาตรฐานทีก่ าหนดไว้

ตวัอย่างเชน่ 
• การใหร้างวลัเชดิชเูกยีรติ
• การมอบประกาศเกยีรตคิณุ
• การฝึกอบรม
• การประชาสมัพนัธ์
• การก าหนดนโยบายเพือ่
สง่เสรมิสนบัสนุน

• การสอนงาน

Directive Control
การควบคมุแบบส่งเสริม

ประเภทของกิจกรรมการควบคมุ
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5X5

การตอบสนองความเส่ียง (Risk Response)
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กลยทุธก์ารตอบสนองความเส่ียง

ACCEPT 
การยอมรบั

REDUCE
การลด

AVOID
การหลีกเล่ียง

ยอมรบัความเส่ียงท่ีเกิดจากการปฏิบติังานภายใต้ระดบัความเส่ียงท่ีองคก์ร
สามารถยอมรบัได้  เช่น ก าหนดงบประมาณส าหรบัรองรบัเหตุการณ์ท่ีอาจ
ก่อให้เกิดความเสียหาย หรือการติดตามเฝ้าระวงัเป็นประจ า เป็นต้น

การด าเนินการเพ่ิมเติม เพ่ือลดโอกาสเกิดหรือผลกระทบของความเส่ียงให้อยู่
ในระดบัท่ียอมรบัได้ เช่น ก าหนดนโยบายและวิธีการปฏิบติังานใหม่, การเพ่ิม
การควบคมุ, การฝึกอบรมเพ่ิมทกัษะ, การปรบัปรงุกระบวนการปฏิบติังาน
เป็นต้น

การตดัสินใจยกเลิกการด าเนินการ หลีกเล่ียงโครงการหรือกิจกรรมท่ีก่อให้เกิด
ความเส่ียง โดยต้องมัน่ใจว่า การด าเนินการโดยรวมจะยงัสามารถบรรลุตาม
วตัถปุระสงคท่ี์องคก์รได้ก าหนดไว้ เช่น ปรบัเปล่ียนบางเป้าหมาย, ปรบัเปล่ียน
บางนโยบาย, หยุดบางกิจกรรรม/บางภารกิจ เป็นต้น

การร่วมจดัการโดยแบ่งความเส่ียงบางส่วนกบับุคคลหรือองคก์รอ่ืน เช่น การท า
ประกนัภยั, การร่วมทุนหาพนัธมิตร เป็นต้น 

SHARE
การร่วมจดัการ
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ตวัช้ีวดัความเส่ียง KRI (Key Risk Indicator)

ทีม่าภาพ : http://www.slideshare.net/DeborahScott8/clipboards/debi-scott

KRI
เป็นเครื่องมอืส าคญัในการบรหิารจดัการ
ความเสีย่ง ใชเ้พือ่ตดิตามดูแลความเสีย่ง
และเตือนภยั ควรมลีกัษณะเป็นตัวชี้วดั
น า (Leading Indicator) ที่สามารถเก็บ
ขอ้มูล รายงานผล และสะท้อนแนวโน้ม
ของการจัดการความเสี่ยงในแต่ละ
เหตุการณ์ความเสีย่ง
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การติดตามประเมินผล (Monitoring)

ส่วนงาน หรือเจ้าของ
ความเส่ียง : จดัท า
แผนบรหิารจดัการ   
ความเสีย่ง โดยก าหนด
- กจิกรรมการบรหิาร
จดัการความเสีย่ง

- KRI (ตวัชีว้ดัความ
เสีย่ง)

- ระยะเวลาด าเนินงาน
- ผูร้บัผดิชอบ หรอื ผูม้ี
ส่วนร่วมในแผนบรหิาร
จดัการความเสีย่ง

ผูร้บัผดิชอบ ด าเนินการ
ตามแผนบรหิารจดัการ
ความเสีย่ง
- ตดิตามความกา้วหน้า 
และเกบ็ขอ้มลู KRI ตาม
รอบระยะเวลาทีก่ าหนด 

รายงานผลการบรหิารจดัการ
ความเสีย่งตามรอบ
ระยะเวลาทีม่หาวทิยาลยั
ก าหนด

- รายงานขอ้มลูกจิกรรมทีไ่ด้
ด าเนนิการตามแผน 

- รานงานผล KRI

- วเิคราะหแ์นวโน้มผลการ
บรหิารความเสีย่ง

✓ เป็นไปตามแผน
✓ ปรบัแผนหรือกิจกรรม 

- ประเมนิระดบัความเสีย่ง
ภายหลงัการด าเนนิการตาม
แผนบรหิารจดัการความเสีย่ง

KRI เป็นข้อมูลท่ีส าคญัใน
การประเมินระดบัความ
เส่ียง และการวิเคราะห์
แนวโน้มผลการบริหาร
จดัการความเส่ียง 
- Warning Sign 
- Leading Indicator 
- การน าเอา KPI มาใชเ้ป็น
ตวัชีว้ดัความเสีย่ง อาจตอ้ง
เพิม่ความถีใ่นการตดิตาม   
ขอ้มลู

RM Plan Processing Review & Report
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การประเมินความเสีย่ง

ประจ าปีงบประมาณ 25xx

มหาวิทยาลัยก าหนดให้ทุกส่วนงาน  น าส่งรายงานการ
วิเคราะหแ์ละประเมินความเสีย่งประจ าปีงบประมาณ 25xx
มายังศูนยบ์ริหารจัดการความเสีย่ง  มหาวิทยาลัยมหดิล

แบบรายงานทีต้่องจัดท าและน าส่ง

เอกสารหมายเลข 1   - หนงัสอืรบัรองระบบการควบคมุภายใน
เอกสารหมายเลข 2   - แบบ Checklist 
เอกสารหมายเลข 3   - รายงานการวิเคราะหแ์ละประเมินความเสี่ยง
เอกสารหมายเลข 4   - รายงานแผนปฏิบติัการและผลการบริหาร

ความเสี่ยง

ก าหนดส่งภายในวนัที่ 31 กรกฎาคม 

ของทุกปี

รายงานผลรอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 25xx - 31 มี.ค. 25xx)

ก าหนดส่งภายในเดือน เมษายน ของทุกปี

ก าหนดให้ทุกส่วนงาน น าส่งรายงานผลการบริหารจัดการ
ความเสีย่งมายังศูนยบ์ริหารจัดการความเสีย่ง                  

เป็นประจ าทุก 6 เดอืน 

แบบรายงานทีต้่องจัดท าและน าส่ง

เอกสารหมายเลข 4  - รายงานแผนปฏิบติัการและผลการบริหาร
ความเสี่ยง

รายงานผลรอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 25xx - 30 ก.ย. 25xx)

ก าหนดส่งภายในเดือน ตุลาคม ของทุกปี

การรายงานผลรอบ 12 เดือน สว่นงานตอ้งวิเคราะห ์ความส าเรจ็ ของการ
ด  าเนินการตามแผนฯ พิจารณาควบคูก่บัตวัชีว้ดัความเสี่ยง แลว้จึงประเมินระดบั
ความเสี่ยงหลงัการบริหารจดัการ  โดยสามารถใชเ้ป็นขอ้มลูเพ่ือพิจารณาก าหนด
แผนบริหารจดัการความเสี่ยงท่ีเหมาะสม ในปีถดัไปได้

การติดตามผลการบริหารจดัการความเสีย่ง  

ประจ าปีงบประมาณ 25xx

ก าหนดระยะเวลา การจดัท ารายงาน

รายงานการวิเคราะหแ์ละประเมินความเส่ียง  ประจ าปีงบประมาณ
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Download  >>>> ได้ท่ี Intranet ศนูยบ์ริหารจดัการความเส่ียง 

เอกสารส าหรบัการวิเคราะหแ์ละประเมินความเส่ียง 
ปีงบประมาณ 2564
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เอกสารหมายเลข 1
หนังสือรบัรองการประเมินการควบคมุภายใน

ปรบั

ปรบัเน้ือหา ตามเกณฑ์กระทรวงการคลงัว่าด้วยมาตรฐานและหลกัเกณฑ์
ปฏิบติัการควบคมุภายในส าหรบัหน่วยงานของรฐั พ.ศ. 2561
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เอกสารหมายเลข 2
แบบ Checklist การประเมินองคป์ระกอบของการควบคมุภายใน

ปรบั

ปรบัค า ให้สอดคล้องกบัแนวทางการประเมินคณุธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั 

ปีงบประมาณ 2562
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เอกสารหมายเลข 4
แผนปฏิบติัการและรายงานผลการบริหารจดัการความเส่ียง 

เน้น
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ข้อเสนอแนะการวิเคราะหค์วามเส่ียง
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วตัถปุระสงค์
องคก์ร

การระบเุหตกุารณ์ความเส่ียง
การประเมิน
ความเส่ียง

การจดัการความเส่ียงเหตกุารณ์                    
ความเส่ียง

สาเหตุ
การควบคมุ

ท่ีมีอยู่

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 
Academic and 
Entrepreneurial 
Education

ความเสีย่งทีน่กัศกึษารหสั 
60/61/62 จะไมส่ าเรจ็
การศกึษาเนื่องจาก
คะแนนภาษาองักฤษไม่
ผา่นเกณฑต์ามประกาศ
ของมหาวทิยาลยัมหดิล 
เรือ่งมาตรฐานความรู้
ภาษาองักฤษของ
นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ี
มหาวทิยาลยัมหดิล 
พ.ศ.2560
(Operational Risk) 

1. นกัศกึษายงั
สอบไมผ่า่น/
ยืน่ผลสอบ
ภาษาองักฤษไม่
ผา่นเกณฑ์

1. ตดิตามและเฝ้าระวงั
ตลอดจนรายงานเพือ่
กระตุน้เตอืน
ผูร้บัผดิชอบหลกัสตูร

2. จดัท าโครงการเพือ่
สง่เสรมิและจดั
กจิกรรมเพือ่สง่เสรมิ
ความสามารถทาง
ภาษาองักฤษอย่าง
ต่อเนื่อง

2 X 4
สูง

(ผลกระทบ
ดา้น

ประสทิธผิล)

1. ตดิตามและเฝ้าระวงั
ตลอดจนรายงานเพือ่
กระตุน้เตอืน
ผูร้บัผดิชอบหลกัสตูร

2. จดัท าโครงการเพือ่
สง่เสรมิและจดั
กจิกรรมเพือ่สง่เสรมิ
ความสามารถทาง
ภาษาองักฤษอย่าง
ต่อเนื่อง

KRI นกัศกึษาชัน้ปีที ่2 ยงัไมผ่า่นเกณฑฯ์ รอ้ยละ 60

เหตกุารณ์ความเส่ียง ด้านการศึกษา
ข้อเสนอแนะการวิเคราะหค์วามเส่ียง

กิจกรรมการควบคุมที่มอียู ่อาจยัง
ไม่เพียงพอที่จะสามารถท าใหร้ะดบั

ความเส่ียงลดลงได ้
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ข้อเสนอแนะการวิเคราะหค์วามเส่ียง

วตัถปุระสงค์
องคก์ร

การระบเุหตกุารณ์ความเส่ียง
การประเมิน
ความเส่ียง

การจดัการความเส่ียงเหตกุารณ์                         
ความเส่ียง

สาเหตุ
การควบคมุ

ท่ีมีอยู่

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 
Academic and 
Entrepreneurial 
Education

การเจบ็ป่วยดา้นสขุภาวะจติ
ของนกัศกึษาแพทย์
(Operational Risk) 

1. การเรยีนทีห่นกั
ของสายวชิาชพี 
ท าใหเ้กดิ
ความเครยีดและ
ความกดดนั

2. การหา่งไกลจาก
ครอบครวั 
(นกัศกึษากลุม่
โครงการผลติ
แพทย์เพือ่ชาว
ชนบท)

1. โครงการอาจารย์ที่
ปรกึษา ส าหรบั
นกัศกึษากลุม่
โครงการผลติแพทย์
เพือ่ชาวชนบท ชัน้ปี
ที ่2

2. การเปิดบรกิารให้
ค าปรกึษาโดย
จติแพทย์ ทกุวนัพธุ 
เวลา 12.00-13.00 น.

1 X 5
สูงมาก

(ผลกระทบ
ดา้นชือ่เสยีง

และ
ภาพลกัษณ์)

1. มกีารแต่งตัง้อาจารย์ 
ทีป่รกึษา ไวค้อย
ตดิตามดูแลและให้
ค าปรกึษา 

2. และมคีณะกรรมการ
อกี 1 ชดุ คอยดูแล
อย่างใกลช้ดิในกรณทีี่
อาจารย์ทีป่รกึษาเหน็
วา่มคีวามเสีย่ง

KRI จ านวนนกัศกึษาแพทย์ทีข่อพบปรกึษาจติแพทย์ไมเ่กนิ 4 คน/ปี

เหตกุารณ์ความเส่ียง ด้านการศึกษา
ข้อเสนอแนะการวิเคราะหค์วามเส่ียง

อาจพิจารณาเพิม่เตมิ ถึงผลกระทบ
ในด้านความปลอดภยั
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ข้อเสนอแนะการวิเคราะหค์วามเส่ียง

วตัถปุระสงค์
องคก์ร

การระบเุหตกุารณ์ความเส่ียง การประเมิน
ความเส่ียง

การจดัการความเส่ียง
เหตกุารณ์ความเส่ียง สาเหตุ การควบคมุท่ีมีอยู่

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 
Management 
for Self-
Sufficiency 
and 
Sustainable 
Organization 
(Brand 
MAHIDOL)

ขอ้มลูขา่วสารผา่น
สือ่มวลชนทีส่ง่ผล
กระทบดา้นลบกบั
ภาพลกัษณ์คณะฯ
(Operational  Risk) 

ความไมพ่งึพอใจ 
หรอืเกดิความเขา้ใจ
ทีผ่ดิของผูม้สีว่นได้
สว่นเสยี

1. งานสือ่สารองคก์รแจง้ผูท้ ี่
เกีย่วขอ้งและปรกึษาหารอื เพือ่
วางแผนในการตัง้รบัเหตุการณ์
ทีเ่กดิขึน้ และเพือ่ใหไ้ดข้อ้มลู 
ขอ้สรปุในการแกปั้ญหา และ
ตอบกลบัผูส้ ือ่ขา่ว

2 X 4
สูง

(ผลกระทบ
ดา้นชือ่เสยีง

และ
ภาพลกัษณ์)

1. ตรวจสอบขอ้มลู
อย่างต่อเนื่องและแกไ้ข
สถานการณ์อย่าง
เรง่ด่วน

เหตกุารณ์ความเส่ียง ด้านส่ือสารองคก์ร

ข้อเสนอแนะการวิเคราะหค์วามเส่ียง

KRI
จ านวนครัง้ของเหตุการณ์ความไมพ่งึพอใจ การกระท าหรอืค าพดู 
ทีม่ผีลดา้นลบต่อคณะฯ ผา่นสือ่มวลชน 1 ครัง้ / ปี 

ระบุสาเหตุให้ชัดเจนมากขึ้น 
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วิเคราะหข์้อมูลจากการสอบทานรายงาน
การวิเคราะหแ์ละประเมินความเสีย่ง(ปีงบประมาณ 2562-2563)     

คณะวิทยาศาสตร์
• ปีงบประมาณ 2562 ส่วนงานน าส่งรายงานการวเิคราะหแ์ละประเมนิความเสีย่ง จ านวนรวม 12 เหตุการณ์  

ครอบคลุมพนัธกจิส าคญั และประเภทความเสีย่ง 4 ประเภท (S-O-F-C)
• ปีงบประมาณ 2563 ส่วนงานน าส่งรายงานการวเิคราะหแ์ละประเมนิความเสีย่ง จ านวนรวม 6 เหตุการณ์  

ครอบคลุมพนัธกจิส าคญั และประเภทความเสีย่ง 3 ประเภท (O-F-C)
• ส่วนงานน าส่งรายงานฯ ตามก าหนดเวลา ทัง้รายงานการวเิคราะหฯ์ และรายงานผลฯ
• เหตุการณ์ความเสีย่งในปีงบประมาณ 2562 ทีย่งัไม่สามารถบรหิารจดัการใหร้ะดบัความเสีย่งลดลงมาอยู่ใน

ระดบัทีย่อมรบัได ้ส่วนงานไดพ้จิารณาและน ามาบรหิารจดัการต่อในปีงบประมาณ 2563
• การวเิคราะหแ์ละระบุเหตุการณ์ มกีารน าเอาปัจจยัภายนอกมาร่วมในการพจิารณาระบุเหตุการณ์ความเสีย่ง

ดว้ย เชน่ นโยบายการใหทุ้นวจิยัของประเทศ โรคตดิต่อจากชาวต่างชาต ิเป็นตน้
• การระบุสาเหตุ  การควบคุมทีม่อียู่ การก าหนดตวัชีว้ดัความเสีย่ง และการประเมนิระดบัความเสีย่ง มคีวาม

สอดคลอ้งสมัพนัธก์นั
• ส่วนงานมกีารวเิคราะหเ์หตุการณ์ความเสีย่ง ดา้นการทุจรติคอรปัชัน่ การรบัสนิบน 

➢ ไม่พบขอ้มลูการน าส่งรายงานการวเิคราะหแ์ละประเมนิความเสีย่ง เหตุการณ์ความเสีย่งทีร่ะดบัสงู-สงูมาก 
ดา้นการบรกิารวชิาการ (ยุทธศาสตรท์ี ่3)

➢ ปีงบประมาณ 2563 ไม่พบการน าส่งขอ้มลูการวเิคราะหเ์หตุการณ์ความเสีย่งประเภท Strategic Risk 



แนวทางการวิเคราะหแ์ละประเมินความเส่ียงระดบัมหาวิทยาลยั

เหตุการณ์ความเส่ียง
ระดบัมหาวิทยาลยั
(Corporate Risk)



เหตุการณ์ความเส่ียง  
ระดบัคณะ / ส่วนงาน
ปีงบประมาณ 2564

ผลการบริหารจดัการ
เหตุการณ์ความเส่ียง
ระดบัมหาวิทยาลยั 
ปีงบประมาณ 2563



ข้อคิดเหน็ของศนูย์
บริหารจดัการความเส่ียง
และ Key External 
Factors

คณะกรรมการบริหารจดัการความเส่ียงมหาวิทยาลยั
ร่วมกนัพิจารณาเหตกุารณ์ความเส่ียงระดบัมหาวิทยาลยั 

ประจ าปีงบประมาณ 2564
จากข้อมลูทัง้ 3 ส่วน และก าหนดผูร้บัผิดชอบ

ในการบริหารจดัการความเส่ียง
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Corporate Risk 2562 (8 เหตกุารณ์) Corporate Risk 2563 (18 เหตกุารณ์)
ยทุธศาสตรท่ี์ 1 Excellence in research with global and social impact ยทุธศาสตรท่ี์ 1 Global Research and Innovation
1. จ านวน Citation ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 1. ความผนัผวนของนโยบายการจดัสรรทุนของรฐับาล

2. การถูกฟ้องรอ้ง/เรยีกค่าปรบั (เนื่องจากการด าเนินโครงการวจิยัไม่
เป็นไปตามสญัญาจา้ง/ขอ้ตกลงการจา้ง)

3. จ านวน Citation ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
4. กระบวนการก ากบัการใหทุ้นวจิยั (เงนิทุนวจิยัภายใน) ทีไ่ม่สามารถ

ผลติผลงานวจิยัไดส้ าเรจ็ตามระยะเวลาทีก่ าหนด
ยทุธศาสตรท่ี์ 2 Excellence in outcome-based education for globally 
competent graduates

ยทุธศาสตรท่ี์ 2 Academic and Entrepreneurial Education

2. คุณลกัษณะบณัฑติทีพ่งึประสงคอ์าจไม่เป็นไปตามความตอ้งการของผู้ใชบ้ณัฑติ
3. การปรบัเปลีย่นของระบบการศกึษาอาจไม่ทนัต่อการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลย ี
(Disruptive Change) 
• ความเป็นสากล (Internationalization)
• การตอบสนองหรอืการพฒันาไม่ทนัต่อความตอ้งการของอาจารย ์นกัศกึษา 

และบุคลากร
4. นกัศกึษาไม่มทีกัษะทางดา้นภาษาองักฤษ ตามขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการศกึษาระดบั
อนุปรญิญาและปรญิญาตร ีฉบบัที ่5 ทีก่ าหนดใหน้กัศกึษารหสั 60 เป็นตน้ไป ตอ้ง
ผ่านเกณฑม์าตรฐานภาษาองักฤษ

5. นกัศกึษาไม่มทีกัษะทางดา้นภาษาองักฤษ ตามขอ้บงัคบัวา่ด้วย
การศกึษาระดบัอนุปรญิญา และปรญิญาตร ีฉบบัที่5 ทีก่ าหนดให้
นกัศกึษารหสั 60 เป็นตน้ไป ตอ้งผ่านเกณฑม์าตรฐานภาษาองักฤษ

6. นกัศกึษาอาจไม่มคีุณลกัษณะเป็น Global Citizen และ Global 
Talents ตามทีม่หาวทิยาลยัก าหนด

7. การเปลีย่นแปลงรปูแบบการศกึษาอาจไม่ทนัต่อการเปลีย่นแปลงของ
Next Generation

8. นกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษาลดลง

ยทุธศาสตรท่ี์ 3 Excellence in professional services and social engagement ยทุธศาสตรท่ี์ 3 Policy Advocacy and Leaders in Professional 
/Academic Services

5. การถูกฟ้องรอ้ง/เรยีกค่าปรบั เนื่องจากการด าเนินโครงการบรกิารวชิาการ  ไม่
เป็นไปตามสญัญาจา้ง /ขอ้ตกลงการจา้ง

9. การถูกยกเลกิการรบัรองมาตรฐาน
10. การถูกฟ้องรอ้ง/เรยีกค่าปรบั (เนื่องจากการด าเนินโครงการรบัท า
วจิยั/บรกิารวชิาการ ไม่เป็นไปตามสญัญาจา้ง/ขอ้ตกลงการจา้ง)

เหตกุารณ์ความเส่ียงระดบัมหาวิทยาลยั
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Corporate Risk 2562 (8 เหตกุารณ์) Corporate Risk 2563 (18 เหตกุารณ์)
ยทุธศาสตรท่ี์ 4  Excellence in management for sustainable 
organization 

ยทุธศาสตรท่ี์ 4 Management for Self-Sufficiency and Sustainable 
Organization

Finance
6. การขาดประสทิธผิลและความมัน่คงทางการเงนิในระยะยาว 
(Financial productivity / sustainability)

11. การขาดประสทิธผิลและความมัน่คงทางการเงนิในระยะยาว (Financial 
productivity / sustainability

12. การไม่ด าเนินการ หรอืการด าเนินการดา้นภาษมีลูค่าเพิม่อยา่งไม่ถูกตอ้ง ที่
เกดิจากการด าเนินงานต่าง ๆ ของมหาวทิยาลยั ทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบั
กฎหมายภาษมีลูค่าเพิม่

13. การขาดแคลนบุคลากรทีม่คีวามเชีย่วชาญความสามารถในอนาคต (Global 
Talent)

14. การด าเนินงานไม่เป็นไปตามพระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล 
พ.ศ.2562

15. ความไม่มัน่คงปลอดภยัทางไซเบอร ์(Cyber Security)
16. การเกดิอุบตักิารณ์ในหอ้งปฏบิตักิารวทิยาศาสตร ์(การด าเนินงานทีไ่ม่

เป็นไปตามมาตรฐานดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสิง่แวดลอ้ม)
17. การสื่อสารในภาวะวกิฤต (BCM) กรณีเกดิสภาวการณ์ทีม่ขีา่วสารและส่งผล

กระทบต่อภาพลกัษณ์/ชื่อเสยีงของมหาวทิยาลยั
18. การด าเนินงานทีไ่ม่เป็นไปตามหลกัธรรมาภบิาล (โดยเฉพาะในพนัธกจิหลกั

ของมหาวทิยาลยั)

Talent Workforce
7. การขาดแคลนบุคลากรทีม่คีวามเชีย่วชาญความสามารถ

เฉพาะทางจากการเคลื่อนยา้ยแรงงานไปสู่องคก์รคู่แขง่ทัง้ภายใน
และต่างประเทศ 
• อาจารยผ์ูเ้ชีย่วชาญ /นกัวจิยัผูเ้ชีย่วชาญ
• บุคลากรการแพทย ์/บุคลากรดา้นบรกิารสุขภาพ

IT Infrastructure
8. ความไม่มัน่คงปลอดภยัทางไซเบอร ์(Cyber Security)

เหตกุารณ์ความเส่ียงระดบัมหาวิทยาลยั
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เวบ็ไซต ์ ศนูยบ์ริหารจดัการความเส่ียง
https://op.mahidol.ac.th/rm/
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เวบ็ไซต ์ ศนูยบ์ริหารจดัการความเส่ียง
https://op.mahidol.ac.th/rm/
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Thank You
Risk Management Center 
Mahidol University 

Website Risk Management Center
of Mahidol University

MURMC   RM Team :   Intraphone :  i+849 ต่อ 6153-5 หรือ 02-849-6153-5


