
แนวปฏิบติัการบรหิาร
ความเสี�ยง มศว

COMPANY NAME

ป� พ.ศ. 2565

งานบรหิารความเสี�ยง 



กรอบความเส่ียง
• หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังวา่ด้วยมาตรฐานและหลัก
เกณฑ์ปฏิบติั  การบรหิารจดัการความเสี�ยงสาํหรบัหน่วย
งานของรฐั พ.ศ. 2562 

• แนวทางการดําเนินงานตามกรอบแนวคิด COSO ERM 2017 



กระบวนการ
บริหารความเสี่ยง

1. กาํหนดนโยบายและประกาศให้บุคลากรรบั
ทราบ (Risk Policy and Communication)

2. การระบุประเด็นความเสี�ยง (Risk
Identification) 

3. การประเมินความเสี�ยง 
(Risk Assessment)

4. การตอบสนองความเสี�ยง (Risk
Response)



1. กําหนดนโยบายและ
ประกาศให้บุคลากร

รบัทราบ (RISK POLICY
AND COMMUNICATION)

ประกาศใชว้นัที� 11 กมุภาพนัธ ์2565



โครงสรา้งบรหิารความ
เสี�ยงมหาวทิยาลัย



อํานาจหน้าที�และความรบัผดิชอบ
ตามโครงสรา้งการบรหิารความเสี�ยง

 

คณะกรรมการ
 บรหิารความเสี�ยง

 มหาวทิยาลัย
 ศรนีครนิทรวโิรฒ 

 

คณะกรรมการ
ความเสี�ยง

และควบคมุภายใน
 มหาวทิยาลัย

 ศรนีครนิทรวโิรฒ
 
 

คณะกรรมการ
ความเสี�ยงระดับคณะ

และสว่นงาน
 
 



     คณะกรรมการ
      บรหิารความเสี�ยง
      มหาวทิยาลัย
      ศรนีครนิทรวโิรฒ 

อํานาจหนา้ที�และความรบัผดิชอบ
1. กําหนดนโยบายและแนวทางการบรหิารความเสี�ยงของ
     มหาวทิยาลัศรนีครนิทรวโิรฒ
2. สง่เสรมิ วางแนวทางกํากับดแูล และติดตาม ใหข้อ้เสนอแนะ 
    แก่มหาวทิยาลัยในการดาํเนนิงานดา้นการบรหิารความเสี�ยง
3. ติดตามและรายงานผลการดาํเนนิงานการบรหิารความเสี�ยง
    ต่อสภามหาวทิยาลัย
4. ทบทวนและเสนอปรบัปรงุนโยบาย รวมถึงการดาํเนนิงานดา้น
    การบรหิารความเสี�ยงของมหาวทิยาลัยตามความเหมาะสม
5. แต่งตั�งคณะอนกุรรมการหรอืคณะทํางานเพื�อชว่ยปฏิบติังาน
    ของคณะกรรมการบรหิารความเสี�ยง
6. ในกรณจีาํเป�นอาจเชญิบุคคลมาสอบถามหรอืใหข้อ้เท็จจรงิ 
     และหรอืเอกสารในสว่นที�เกี�ยวขอ้งได้
7. พจิารณาออกประกาศหลักเกณฑ์ที�เกี�ยวขอ้งเพื�อการบรหิารงาน
     ของคณะกรรมการบรหิารความเสี�ยง
8. ปฏิบติัหนา้ที�อื�น ที�เกี�ยวขอ้งกับการบรหิารความเสี�ยงตามที�
     สภามหาวทิยาลัยมอบหมาย

ผู้ที�เกี�ยวขอ้ง : 

อํานาจหนา้ที�และความรบัผดิชอบ
ตามโครงสรา้งการบรหิารความเสี�ยง

 



     คณะกรรมการ
ความเสี�ยงและควบคมุ
ภายในมหาวทิยาลัย
ศรนีครนิทรวโิรฒ

อํานาจหนา้ที�และความรบัผดิชอบ
1. กําหนดแนวทางการดาํเนนิงานดา้นการบรหิารความเสี�ยงและ
    ควบคมุภายในของมหาวทิยาลัย
2. ดาํเนนิการระบุ วเิคราะห ์และประเมนิความเสี�ยง จดัลําดบั
    ความสาํคัญของป�จจยัความเสี�ยง และจดัทําแผนบรหิาร
    ความเสี�ยงของมหาวทิยาลัย
3. กํากับ ติดตาม ทบทวนและประเมนิผลการดาํเนนิงานตามแผน
    การบรหิารความเสี�ยงเพื�อใหเ้กิดการพฒันาที�ดยีิ�งขึ�น
4. รายงานผลการดาํเนนิงานการบรหิารความเสี�ยงต่อ
    คณะกรรมการบรหิารมหาวทิยาลัย คณะกรรมการบรหิาร
    ความเสี�ยงและสภามหาวทิยาลัย
5. แต่งตั�งคณะทํางานเพื�อชว่ยปฏิบติังานของคณะกรรมการ
    ความเสี�ยงและควบคมุภายใน
6. กํากับดแูล สนบัสนนุสว่นงานในมหาวทิยาลัยใหม้กีารดาํเนนิการ
     บรหิารความเสี�ยงและควบคมุภายใน
7. กํากับดแูลใหม้รีะบบและกลไกการบรหิารความเสี�ยงและ
    ควบคมุภายในที�มปีระสทิธภิาพ
8. ปฏิบติัหนา้ที�อื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งกับการบรหิารความเสี�ยงและ
     ควบคมุภายในตามที�อธกิารบดมีอบหมาย

ผู้ที�เกี�ยวขอ้ง : 

อํานาจหนา้ที�และความรบัผดิชอบ
ตามโครงสรา้งการบรหิารความเสี�ยง

 



     คณะกรรมการ
ความเสี�ยงฯ ระดับ
คณะ/สว่นงาน

อํานาจหนา้ที�และความรบัผดิชอบ

1. ดาํเนนิการระบุ วเิคราะหแ์ละประเมนิความเสี�ยง 
    และจดัทําแผนบรหิารความเสี�ยง และควบคมุภายใน 
    เสนอคณะกรรมการประจาํสว่นงานพจิารณาเหน็ชอบ
2. กํากับ ติดตาม และรายงานผลการดาํเนนิงานการบรหิาร
    ความเสี�ยงและควบคมุภายในต่อที�ประชุมกรรมการ
    ประจาํสว่นงาน
3. จดัทําแผนและผลการดาํเนนิงานการบรหิารความเสี�ยง
    และควบคมุภายใน ตามที�มหาวทิยาลัยกําหนด

ผู้ที�เกี�ยวขอ้ง : 

อํานาจหนา้ที�และความรบัผดิชอบ
ตามโครงสรา้งการบรหิารความเสี�ยง

 



2. การระบุประเด็นความ
เสี�ยง (RISK

IDENTIFICATION) 



3. การประเมนิความเสี�ยง 
(RISK ASSESSMENT)

 



ระดับความเสี�ยงที�ยอมรบัได้ (Risk Appetite Statement) (มหาวทิยาลัยกําหนด) 



ประเภทของความเสี�ยง ( S O F C R)

S O F C R

ความเสี�ยง
ด้านกลยุทธ ์

(Strategic  Risk )  

ความเสี�ยง
ด้านการดําเนินงาน

 (Operational Risk) 

ความเสี�ยง
ด้านการเงิน 

(Financial Risk ) 

ความเสี�ยง
ด้านการปฏิบติั
ตามกฎหมาย/
กฎระเบยีบ ฃ

(Compliance Risk) 

ความเสี�ยง
ด้านชื�อเสยีง

 (Reputation Risk) 



เกณฑ์ระดับคะแนนความเสี�ยง (Risk Matrix)



 หลักการพจิารณาในภาพรวมการประเมนิโอกาสเกิด (Likelihood) และระดับความรุนแรง
ของผลกระทบที�เกิดขึ�น (Impact) ของมหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ 

 



4. การตอบสนอง
ความเสี�ยง (RISK RESPONSE)





ตัวอยา่งประเด็นความเสี�ยงสว่นงาน ป�พ.ศ. 2565
พันธกิจ 1 การเรียนการสอน "ความเสี่ยงรวม"



ตัวอยา่งประเด็นความเสี�ยงสว่นงาน ป�พ.ศ. 2565
พันธกิจ 1 การเรียนการสอน

"ความเสี่ยงรวม"



ตัวอยา่งประเด็นความเสี�ยงสว่นงาน ป�พ.ศ. 2565
พันธกิจ 1 การเรียนการสอน

"ความเสี่ยงรวม"



ตัวอยา่งประเด็นความเสี�ยงสว่นงาน ป�พ.ศ. 2565
พันธกิจ 1 การเรียนการสอน

"ความเสี่ยงรวม"



ตัวอยา่งประเด็นความเสี�ยงสว่นงาน ป�พ.ศ. 2565
พันธกิจ 2 วิจัย

"ความเสี่ยงรวม"



ตัวอยา่งประเด็นความเสี�ยงสว่นงาน ป�พ.ศ. 2565
พันธกิจ 3 บริการวิชาการ

"ความเสี่ยงรวม"



ตัวอยา่งประเด็นความเสี�ยงสว่นงาน ป�พ.ศ. 2565
พันธกิจ อื่ืนๆ

"ความเสี่ยงรวม"



ตัวอยา่งประเด็นความเสี�ยงสว่นงาน ป�พ.ศ. 2565
พันธกิจ อื่ืนๆ

"ความเสี่ยงรวม"



ตัวอยา่งประเด็นความเสี�ยงสว่นงาน ป�พ.ศ. 2565
พันธกิจ อื่ืนๆ "ความเสี่ยงรวม"



ประเด็นเนน้การจดัความเสี�ยง

เกณฑการประเมินอิงระดับมหาวิทยาลัย
การระบุประเด็นความเสี่ยงตองเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยและสวนงาน
สวนงานควรระบุประเด็นความเสี่ยงใหครอบคลุมทุกประเภท 

การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 

สวนงานตองมีระบบและกลไกในการบริหารจัดการความเสี่ยง 

      (S O F C R)

   - หากความเสี่ยงอยูในระดับ E-H ใหจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง มาตรการบริหาร
ความเสี่ยง Leading KRIS และ Risk Appetite
       - และหากความเสี่ยงอยูในระดับ   M-L  ใหทํากิจกรรมควบคุม และ Leading KRIs

      เชน คณะกรรมการบริหารสวนงาน 



ปฏิทินการบรหิารความเสี�ยงของสว่นงาน มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ


