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1. โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้ดำเนินการจัดทำโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง บทบาท หน้าที่  และ 
ความรับผิดชอบตามโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 27 มกราคม 2565 

1. First line of defense: มีหน้าที่ในการกำกับดูแลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของส่วนงานตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
2. Second line of defense: มีหน้าที่กำหนดแนวทางการดำเนินงาน รวมทั้งกำกับให้มีระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยงของ

มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งสื่อสาร ให้ความรู้ กำกับดูแลสนับสนุนส่วนงานในมหาวิทยาลัยให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง
3. Third line of defense: มหีน้าทีก่ำหนดนโยบายและแนวทางการบรหิารความเสี่ยงของมหาวทิยาลยั รวมทั้งกำกับดแูล ตดิตามและ

รายงานผลการบริหารความเสี่ยงตอ่สภามหาวิทยาลัย
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หน้าที่และความรับผิดชอบตามโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง หน้าที่และความรับผิดชอบ 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

1. ก าหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

2. ส่งเสริม วางแนวทางก ากับดูแล ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัย
ในการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง

3. ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงต่อ
สภามหาวิทยาลัย

4. ทบทวนและเสนอปรับปรุงนโยบาย รวมถึงการด าเนินงานด้านการบริหาร
ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยตามความเหมาะสม

5. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

6. ในกรณีจ าเป็นอาจเชิญบุคคลมาสอบถามหรือให้ข้อเท็จจริง และหรือ
เอกสารในส่วนที่เกี่ยวข้องได้

7. พิจารณาออกประกาศหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพ่ือการบริหารงานของ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

8. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงตามท่ีสภามหาวิทยาลัย
มอบหมาย

คณะกรรมการความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

1. ก าหนดแนวทางการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ของมหาวิทยาลัย

2. ด าเนินการระบุ วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยง จัดล าดับความส าคัญของ
ปัจจัยความเสี่ยง และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย

3. ก ากับ ติดตาม ทบทวนและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการบริหาร
ความเสี่ยงเพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น

4. รายงานผลการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย

5. แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานของคณะกรรมการความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน

6. ก ากับดูแล สนับสนุนส่วนงานในมหาวิทยาลัยให้มีการด าเนินการบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายใน

7. ก ากับดูแลให้มีระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในที่มี
ประสิทธิภาพ

8. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ตามท่ีอธิการบดีมอบหมาย
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ผู้ที่เกี่ยวข้อง หน้าที่และความรับผิดชอบ 
คณะกรรมการความเสี่ยงฯระดับ
คณะ/ส่วนงาน 

1. ด าเนินการระบุ วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยง และจัดท าแผนบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน เสนอคณะกรรมการประจ าส่วนงานพิจารณา
เห็นชอบ

2. ก ากับ ติดตาม และรายงานผลการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในต่อที่ประชุมกรรมการประจ าส่วนงาน

3. จัดท าแผนและผลการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด
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2. กรอบการบริหารความเสี่ยง

2.1 แนวทางการด าเนินงานบริหารความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งส าคัญที่มหาวิทยาลัยต้องด าเนินการเพื่อ ให้บรรลุ เป้าหมาย
เชิงยุทธศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดทั้งในปัจจุบันและอนาคต ลดความสูญเสีย ความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อองค์กร
เกินกว่าระดับที่มหาวิทยาลัยยอมรับได้ และสร้างคุณค่า คุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย สามารถเปลี่ยนปัญหา
ความสูญเสีย วิกฤตที่อาจเกิดข้ึนในอนาคตให้เป็นความได้เปรียบและโอกาสที่ส าคัญในเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน ากรอบแนวคิด ดังนี้ มาเป็นแนวทางในการด าเนินงาน 
ด้านบริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 

1. กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรของกระทรวงการคลัง พ.ศ. 
2564 

2. แนวทางการด าเนินงานตามกรอบแนวคิด COSO ERM 2017

ในการนี้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงด าเนินการงานบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 
1. ก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง และประกาศให้ส่วนงานและบุคลากรรับทราบ
2. ระบุความเสี่ยงที่ยอมรับได้ Risk Appetite statement
3. ก าหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงของโอกาสเกิด (Likelihood) และระดับความรุนแรงของ

ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น (Impact)
4. ระบุความเสี่ยงครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risks) ด้านปฏิบัติการ

(Operational Risks) ด้านการเงิน (financial Risks) และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ
(Compliance Risks)

5. วิเคราะห์ ประเมินระดับความเสี่ยง พร้อมจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง
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2.2 นโยบายการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
5



2.3 ตารางระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite Statement : RAS) 

ประเภทความเสี่ยง 
ด้าน 

ความเสี่ยง 
ระดับที่ยอมรับได้ ค าอธิบาย 

ความปลอดภัยของบุคลากรและ
นิสิตภายในมหาวิทยาลัย 

O ไม่สามารถยอมให้
เกิดข้ึนได้ 

  -ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงที่บุคลากรและนิสิตได้รับบาดเจ็บสาหัสหรืออันตรายจนเป็นสาเหตุให้
พิการหรือเสียชีวิตภายในมหาวิทยาลัย 

การไม่ปฏิบัติตามกฏหมาย 
กฎระเบียบ/ข้อบังคับ 

C ไม่สามารถยอมให้
เกิดข้ึนได้ 

 - ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงในการละเมิดกฎหมาย กฎระเบียบ/ข้อบังคับที่ท าให้มหาวิทยาลัยเสียหาย 

ชื่อเสียงภาพลักษณ์ R ไม่สามารถยอมให้
เกิดข้ึนได้ 

 - ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงในด้านชื่อเสียงภาพลักษณ์ที่ท าให้มหาวิทยาลัยเสียหาย 

การสูญเสียทางการเงินและ
ทรัพย์สิน 

F ต่ ามาก-ต่ า   - ยอมรับความเสี่ยงได้ในระดับต่ ามาก-ต่ า จากการสูญเสียทรัพย์สินและผลประโยชน์ที่ได้จากการลงทุน 
เพ่ือสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน 

คุณภาพบัณฑิต O ต่ ามาก-ต่ า   - ยอมรับความเสี่ยงได้ในระดับต่ ามาก-ต่ า 

คุณภาพงานวิจัย O ต่ า  - ยอมรับความเสี่ยงได้ในระดับต่ า 

การลงทุนเพ่ือพัฒนาระบบงาน 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน  

S ปานกลาง   - ยอมรับความเสี่ยงได้ในระดับปานกลาง ในเงินลงทุนและความผิดพลาดที่เกิดข้ึนระหว่างการพัฒนา 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

การลงทุนเพ่ือการสร้างวิจัย/
นวัตกรรม 

S ปานกลาง   - ยอมรับความเสี่ยงได้ในระดับปานกลาง เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการสร้างวิจัย/นวัตกรรม 

 
 
 
 
  

ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งท่ี 3/2565 วันท่ี 24 มีนาคม 2565 

หมายเหตุ 
S หมายถึง ความเสีย่งด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) 
O หมายถึง ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk : O) 
F หมายถึง ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) 
C หมายถึง ความเสี่ยงดา้นการปฏบิัติตามกฎหมาย/ระเบียบ (Compliance Risk : C) 
R หมายถึง ความเสี่ยงด้านชื่อเสี่ยง (Reputation Risk : R) 
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2.4 เกณฑ์คะแนนประเมิน 

แนวทางการการด าเนินงานตามระดับความเสี่ยง 
สีแดง   หมายถึง ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จ าเป็นต้องเร่งจัดการ 

ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที 
(ต้องท าแผนการบริหารความเสี่ยง) 

สีส้ม หมายถึง  ระดับท่ีไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยง 
เพ่ือให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
(ต้องท าแผนการบริหารความเสี่ยง) 

สีเหลือง  หมายถึง ระดับที่พอรับได้ แต่ต้องมีมาตรการควบคุมเพ่ือป้องกัน 
ไม่ให้ความเสี่ยงเพ่ิมไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้ 

สีเขียว หมายถึง ระดับที่ยอมรับได้ ไม่ต้องมีการจัดการเพ่ิมเติม
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2.5 แนวทางและเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง 

หลักการพิจารณาในภาพรวมประเมินโอกาสเกิด (Likelihood) และระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) 

โอกาสเกิด (Likelihood: L) 

หลักการพิจารณา 
โอกาสเกดิ 
ในภาพรวม 

อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได้แน่นอน 

อยู่ในระดับ 
ที่ค่อนข้างยอมรับได ้

อยู่ในระดับ 
ที่พอยอมรับได ้

อยู่ในระดับ 
ที่ค่อนข้างยอมรับ

ไม่ได ้

ไม่สามารถ
ยอมรับได ้

ระดับ 1 = น้อยมาก 2 = น้อย 3 = ปานกลาง 4 = สูง 5 = สูงมาก 

หลักการพิจารณา 
ผลกระทบ 
ในภาพรวม 

ผลกระทบ  
ความเสยีหาย  

การสญูเสยีที่อาจ
เกิดขึ้นอยู่ในระดับที่ 
ยอมรับได้แน่นอน 
(ยอมรับได้แน่นอน) 

ผลกระทบ  
ความเสยีหาย  

การสญูเสยีที่อาจ 
เกิดขึ้นอยู่ในระดับที่
ค่อนข้างยอมรับได ้

ผลกระทบ  
ความเสยีหาย  

การสญูเสยีที่อาจเกิด
ขึ้นอยู่ในระดับที ่
พอยอมรับได ้

ผลกระทบ  
ความเสยีหาย  

การสญูเสยีที่อาจ
เกิดขึ้นค่อนข้าง
ยอมรับไม่ได ้

ผลกระทบ 
ความเสยีหาย 
การสญูเสยีที่
อาจเกิดขึ้น 
ไม่สามารถ
ยอมรับได ้

ผลกระทบ (Impact: I) 

หมายเหต ุผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 24 กุมภาพันธ ์2565 
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ที ่ ประเด็นความเสี่ยง 
ประเภท 
ความ
เสี่ยง 

ระดับ 
โอกาส
เกิด 

ระดับ 
ผล 

กระทบ 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ 

ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ที่ 1: การเป็นผู้น าทางการศึกษา 

ด้านหลักสูตร การเรียนการสอน 

1 คุณภาพบัณฑิตอาจไม่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของสังคม 

O1 2 4 M รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

2 หลักสูตรนานาชาติมีจ านวนและคุณภาพไม่
เพียงพอที่จะผลักดันให้มหาวิทยาลัยบรรลุ
เป้าประสงค์ของความเป็นนานาชาติ 

S1 4 4 E รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และ
สื่อสารองค์กร 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและ
ทรัพยากรบคุคล 

ด้านพัฒนานิสิต 

3 สุขภาพจิตของนิสิต O2 2 4 M รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต 
ด้านวิจัยและนวัตกรรม 

4 คุณภาพและการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย
ในฐานข้อมูล SCOPUS ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

S2 4 3 H ผู้อ านวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทาง
ปัญญาและวิจัย 

5 ผลงานด้านนวัตกรรมไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

S3 4 3 H ผู้อ านวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทาง
ปัญญาและวิจัย 

ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ที่ 2: การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล 
ด้านธรรมาภิบาล 
6 การทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและ

การบริหารด้านการเงินและพัสดุ รวมทั้ง
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

C1 1 5 M รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและ
ทรัพย์สิน 

3. แผนการบริหารความเสี่ยง
    มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทั้งนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบ     

ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 24 มีนาคม 2565

3.1 ประเด็นความเสี่ยงแยกตามยุทธศาสตร์ 
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ที ่ ประเด็นความเสี่ยง 
ประเภท 
ความ
เสี่ยง 

ระดับ 
โอกาส
เกิด 

ระดับ 
ผล 

กระทบ 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ 

ด้านการบริหารจัดการ 

7 การด าเนินงานในภารกิจส าคญัของ
มหาวิทยาลัยหยุดชะงัก 

O3 3 4 H รองอธิการบดีฝ่ายองครักษ์และพัฒนา
กายภาพ* / 
ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
8 การโจมตีทางด้านไซเบอร์ (Cyber Attack) O4 2 4 M ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ 

ด้านสื่อสารองค์กร 

9 ประสิทธิผลของการบริหารจัดการข้อมูล 
ข่าวสารเชิงลบท่ีกระทบต่อภาพลักษณ์และ
ความน่าเชื่อถือของมหาวิทยาลัย 

R1 2 4 M รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และ
สื่อสารองค์กร 

ด้านการเงิน งบประมาณ 
10 การเสียโอกาสในการสร้างประโยชน์จาก

ทรัพย์สินที่มีอยู่ 
F1 4 3 H รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและ

ทรัพย์สิน 

ด้านกฏ ระเบียบ ข้อบังคับ 

11 การละเมิดหรือท าผิดพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

C2 1 3 L ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และ 
รองอธิการบดีฝ่ายวินัยและกฎหมาย 

ด้านความปลอดภัย /กายภาพ 

12 ความปลอดภัยจากอันตรายต่อชีวิต 
ร่างกาย และทรัพย์สิน   

O5 1 3 L รองอธิการบดีฝ่ายองครักษ์และพัฒนา
กายภาพ 

ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ที่ 3: พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม 

13 คุณภาพของโครงการบริการวิชาการยังไม่
ตอบโจทย์พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม 
(Social Engagement) 

S4 3 4 H รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์
เพ่ือสังคม 

หมายเหตุ *รองอธิการบดีฝ่ายองครักษ์และพัฒนากายภาพ ดูแล ก ากับ และพัฒนาพื้นที่ด้านกายภาพทั้งมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และองครักษ์ 
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3.2 สรุปผลการประเมินและจัดล าดับความเสี่ยง แยกตามประเภทความเสี่ยงและระดับความเสี่ยง 
ประเภทความเสี่ยง 

จ านวนความเสี่ยงตามผลการประเมิน รวม 

ต่ า L 
ปาน

กลาง M สูง H สูงมาก E 

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
(Strategic  Risk : S) 

- - 3 1 4 

2. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน
(Operational Risk : O) 

1 3 1 - 5 

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน
(Financial Risk : F) 

- - 1 - 1 

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ
(Compliance Risk: C) 1 1 - - 2 

5. ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง
(Reputation Risk : R) 

- 1 - - 1 

รวม 2 5 5 1 13 
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Leading KRIs Risk Appetite

หลักสูตรนานาชาตมิจี านวนและคุณภาพไมเ่พียง
พอที่จะผลักดนัใหม้หาวิทยาลัยบรรลุเปา้ประสงค์
ของความเปน็นานาชาติ

4 4 E

ปจัจัยภายนอก
1.1 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19)

1.2 ความต้องการของนสิิตต่างชาติที่ต้องการมา
เรียนหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกบั Education

ปจัจัยภายใน
1.3 อาจารยผู้์สอนที่มีความสามารถในการใช้
ภาษาองักฤษจดัการเรียนการสอนไม่เพยีงพอ

1.4 อาจารยผู้์รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจ าหลักสูตรนานาชาติไม่เพยีงพอ

 หมายเหตุ *  ข้อมูลปกีารศึกษา พ.ศ. 2563 มีจ านวนนสิิตต่างชาติเดิมมีจ านวน 130 คน  และ อาจารยต่์างชาติเดิมมีจ านวน 24 คน

ความเสี่ยงดา้นยทุธศาสตร์ที่ 1: การเปน็ผู้น าทางการศึกษา

ดา้นหลักสูตร การเรียนการสอน
S1 1 1. จ านวนหลักสูตรนานาชาติ (เดิม)

มีนสิิตต่างชาติเพิ่มขึ้น ไม่นอ้ยกวา่
หลักสูตรละ 1 คน
2. จ านวนหลักสูตรนานาชาติที่เปดิ
ใหม่ผ่านที่ประชุมสภาวชิาการ ไม่
นอ้ยกวา่ 1 หลักสูตร

1. จ านวนนสิิตต่างชาติ เพิ่มขึ้นไม่
นอ้ยกวา่  120 คน *
2. จ านวนอาจารยต่์างชาติ เพิ่มขึ้น
ไม่นอ้ยกวา่ 5 คน *

1. การก าหนดและถ่ายทอดนโยบายในการพฒันาหลักสูตรนานาชาติ
(ตุลาคม 2564 - พฤษภาคม 2565)
2. การพฒันาอาจารยใ์หม้ีความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษในการจดัการ
เรียนการสอน (ตุลาคม 2564 - กนัยายน 2566)
3. ปรับวธิกีารรับสมัครอาจารยช์าวต่างชาติโดยมุ่งเนน้รับสมัครอาจารยจ์าก
มหาวทิยาลัยต่างประเทศที่มีความร่วมมือ
(ตุลาคม 2564 - กนัยายน 2566)
4. การประชาสัมพนัธห์ลักสูตรใหก้บักลุ่มประเทศ ASEAN, ประเทศจนี
และกลุ่มประเทศยโุรปตะวนัออก ผ่านเครือข่ายความร่วมมือต่างๆ (ตุลาคม
2564 - กนัยายน 2566)

รองอธกิารบดี
ฝ่ายวชิาการ / 
รองอธกิารบดี
ฝ่ายวเิทศ
สัมพนัธแ์ละ
ส่ือสารองค์กร /
 รองอธกิารบดี
ฝ่ายบริหารและ
ทรัพยากรบคุคล

 (รา่ง) ประเด็นความเสี่ยงที่ต้องจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ ปีงบประมาณ พ.ศ.  2565-2566
ประเภท
ความ
เสี่ยง

ที่ ประเดน็ความเสี่ยง
ระดับ
โอกาส
เกิด

ระดับผล
กระทบ

ระดับ
ความ
เสี่ยง

KRIs
กิจกรรมควบคุม/มาตรการจัดการความเสี่ยงเพ่ิมเตมิ ผู้รับผิดชอบ

3.3 ประเด็นความเสี่ยงที่ตองจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2566 12



Leading KRIs Risk Appetite

 (รา่ง) ประเด็นความเสี่ยงที่ต้องจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ ปีงบประมาณ พ.ศ.  2565-2566
ประเภท
ความ
เสี่ยง

ที่ ประเดน็ความเสี่ยง
ระดับ
โอกาส
เกิด

ระดับผล
กระทบ

ระดับ
ความ
เสี่ยง

KRIs
กิจกรรมควบคุม/มาตรการจัดการความเสี่ยงเพ่ิมเตมิ ผู้รับผิดชอบ

คุณภาพและการตพิีมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยใน
ฐานขอ้มลู SCOPUS ไมเ่ปน็ไปตามเปา้หมายที่
มหาวิทยาลัยก าหนด

4 3 H

ปจัจัยภายนอก

2.1 สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) กระทบต่อการวจิยั ท าให้
คุณภาพของงานวจิยัลดลง

2.2 หวัข้อวจิยัไม่อยู่ในกระแส สร้างผลกระทบไม่
มากพอ

ปจัจัยภายใน

2.3 การบริหารจดัการเกี่ยวกบักระบวนการวจิยัยงั
ไม่มีประสิทธภิาพ

2.4 การกระจกุตัวของนกัวจิยั/งานวจิยั

2.5 พฤติกรรมของนกัวจิยัที่เปล่ียนไป

2.6 งบประมาณวจิยัจากเงินรายได้หนว่ยงานเพื่อ
สนบัสนนุการท าวจิยั โดยส่วนมากไม่ได้ก าหนด
เง่ือนไขใหม้ีการตีพมิพผ์ลงานในฐาน SCOPUS 
อยา่งชัดเจน

2.7 ภาระงานด้านการวจิยัของอาจารย ์ในประเด็น
การตีพมิพผ์ลงานวจิยั ไม่ได้มีการบงัคับใช้อยา่ง
จริงจงั

ดา้นวิจัยและนวัตกรรม
S2 2 1.จ านวนโครงการอบรมเพื่อพฒันา

ศักยภาพการวจิยัเพื่อตีพมิพใ์น
ฐานข้อมูล SCOPUS ไม่นอ้ยกวา่ 1
โครงการ
2. จ านวนนกัวจิยัที่เข้าร่วมโครงการ
เพิ่มขึ้นไม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ 25
3. จ านวนโครงการที่มีลักษณะเปน็
ระบบพี่เล้ียง (Mentoring System)
ไม่นอ้ยกวา่ 1 โครงการ

จ านวนผลงานตีพมิพง์านวจิยัใน
วารสารวชิาการระดับนานาชาติที่
อยู่ในฐานข้อมูลSCOPUS ไม่นอ้ย
กวา่ 500 บทความต่อปี

1. จดัสรรงบประมาณการวจิยัโดยมีเง่ือนไขการรับทนุเปน็การตีพมิพ์
เผยแพร่ผลงานวจิยัในวารสารวชิาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล
SCOPUS ( ตุลาคม 2564 - สิงหาคม 2565)
2. จดัสรรจ านวนเงินงบประมาณสนบัสนนุจากมหาวทิยาลัยเพื่อเปน็รางวลั
ส าหรับผลงานที่สามารถตีพมิพใ์นฐาน SCOPUS ได้ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 25 ต่อ
ป ี(ตุลาคม 2564 - สิงหาคม 2565)
3. จดัสรรเงินงบประมาณสนบัสนนุจากมหาวทิยาลัยเพื่อเปน็รางวลัส าหรับ
ผลงานที่สามารถตีพมิพใ์นฐาน SCOPUS ได้ ไม่ต่ ากวา่ 12 ล้านบาท/ปี
(ตุลาคม 2564 - สิงหาคม 2565)
4. ปรับเปล่ียนนโยบายและเง่ือนไขการจดัสรรทนุวจิยัจากเงินรายได้
หนว่ยงาน ใหมุ้่งเนน้การตีพมิพเ์ผยแพร่ผลงานวจิยัในวารสารวชิาการระดับ
นานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS
 (พฤษภาคม - มิถุนายน 2565)
5. จดัโครงการพฒันาศักยภาพด้านการวจิยั โดยมุ่งเนน้ประเด็นผลักดันเร่ือง
การตีพมิพผ์ลงานวจิยัในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ (มิถุนายน-สิงหาคม
2565)

ผู้อ านวยการ
สถาบนั
ยทุธศาสตร์ทาง
ปญัญาและวจิยั
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Leading KRIs Risk Appetite

 (รา่ง) ประเด็นความเสี่ยงที่ต้องจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ ปีงบประมาณ พ.ศ.  2565-2566
ประเภท
ความ
เสี่ยง

ที่ ประเดน็ความเสี่ยง
ระดับ
โอกาส
เกิด

ระดับผล
กระทบ

ระดับ
ความ
เสี่ยง

KRIs
กิจกรรมควบคุม/มาตรการจัดการความเสี่ยงเพ่ิมเตมิ ผู้รับผิดชอบ

ผลงานดา้นนวัตกรรมไมเ่ปน็ไปตามเปา้หมายที่
มหาวิทยาลัยก าหนด

4 3 H 1.จ านวนผลงานวจิยัยื่นขอรับการจด
ทะเบยีนทรัพยสิ์นทางปญัญา
(สิทธบิตัร/อนสิุทธบิตัร) ไม่นอ้ยกวา่
45 ผลงาน

2.จ านวนโครงการที่พฒันาศักยภาพ
นกัวจิยัในการสร้างนวตักรรมไม่นอ้ย
กวา่ 2 โครงการ

3. ร้อยละของโครงการวจิยัที่
สามารถต่อยอดสร้างงานนวตักรรม
ได้ไม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ 5

S3 3 จ านวนผลงานวจิยั ที่ได้รับการจด
ทะเบยีนทรัพยสิ์นทางปญัญา
(สิทธบิตัร/อนสิุทธบิตัร)อยา่งนอ้ย 
10 ชิ้นงานต่อปี

ผู้อ านวยการ
สถาบนั
ยทุธศาสตร์ทาง
ปญัญาและวจิยั

3.1 งานวจิยัที่เกี่ยวข้องไม่สามารถน ามาสร้าง
นวตักรรมได้ เนื่องจากยงัไม่สามารถแกไ้ขปญัหา
หรือจดุออ่น (Pain Point) ได้
3.2 การขาดกระบวนการการบริหารจดัการที่ให้
ได้มาซ่ึงนวตักรรม (Innovation Management) 

1. จดัโครงการพฒันาศักยภาพด้านการวจิยั โดยมุ่งเนน้ประเด็น
ผลักดันเร่ืองการสร้างผลงานนวตักรรม (พฤศจกิายน 2564)
2. จดัสรรงบประมาณการวจิยัโดยมีเง่ือนไขการรับทนุเปน็ผลงานที่สามารถ
จดทะเบยีนทรัพยสิ์นทางปญัญา
(ตุลาคม 2564 - สิงหาคม 2565)
3. ก าหนดจ านวนงบประมาณสนบัสนนุโครงการวจิยัที่เนน้ผลงาน
เพื่อสร้างงานนวตักรรม ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของเงินที่จดัสรร
ทั้งหมดในปงีบประมาณนั้น (ตุลาคม 2564 - สิงหาคม 2565)
4. เพิ่มจ านวน Excellent Center ด้านการวจิยัเฉพาะทาง
(มกราคม - สิงหาคม 2565)
5. จดัสรรงบประมาณเพื่อเปน็รางวลัสนบัสนนุผลงานที่สามารถยื่น
ขอรับการจดทะเบยีนทรัพยสิ์นทางปญัญา
(พฤษภาคม- มิถุนายน 2565)
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Leading KRIs Risk Appetite

 (รา่ง) ประเด็นความเสี่ยงที่ต้องจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ ปีงบประมาณ พ.ศ.  2565-2566
ประเภท
ความ
เสี่ยง

ที่ ประเดน็ความเสี่ยง
ระดับ
โอกาส
เกิด

ระดับผล
กระทบ

ระดับ
ความ
เสี่ยง

KRIs
กิจกรรมควบคุม/มาตรการจัดการความเสี่ยงเพ่ิมเตมิ ผู้รับผิดชอบ

O3 4 การด าเนินงานในภารกิจส าคัญของมหาวิทยาลัย
หยดุชะงัก

3 4 H

มศว องครักษ์
เหตุจากภายนอก ได้แก ่สภาพอากาศ 
เหตุจากภายใน ได้แก ่สาเหตุจากสัตวป์นีเสาไฟฟา้ และอปุกรณ์เส่ือมสภาพ 
วธิกีารควบคุมปอ้งกนั การหุ้มฉนวนเต็มพกิดั Twist Ariel Cable (TAC) 
และการติดต้ังตาข่ายเสาไฟฟา้เพื่อปอ้งกนัสัตวป์นีเสาไฟฟา้ (มกราคม 2566
- กนัยายน 2567)

รองอธกิารบดี
ฝ่ายองครักษ์
และพฒันา
กายภาพ

 หมายเหตุ *  ในส่วนงานที่มีพนัธกจิหลักที่เกี่ยวข้องกบัความปลอดภยั จะมีการก าหนดแนวทางการบริหารความเส่ียงและกจิกรรมควบคุมที่กระทบต่อคุณภาพและความปลอดภยัอยู่แล้ว

ความเสี่ยงดา้นยทุธศาสตร์ที่ 2: การเปน็องค์กรที่มสีมรรถนะสูงและมธีรรมาภบิาล

ดา้นการบริหารจัดการ

ความถี่ของไฟดับที่กระทบต่อระบบ
สนบัสนนุภารกจิส าคัญ ไม่เกนิ 3 
คร้ัง/ปี

สามารถบริหารจดัการระบบที่
ขัดข้องใหก้ลับมาใช้งานได้ตามปกติ
 โดยไม่กระทบต่อภารกจิหลักที่
ส าคัญของมหาวทิยาลัย*

มศว ประสานมติร 
เหตุจากภายนอก 
(สามารถใหบ้ริการไฟฟา้ได้ภายใน 2 ชม.)
1. ไฟฟา้(แรงสูง) ดับซ่ึงเกดิจากฟวิส์แรงสูงตกแกไ้ขโดยการตรวจเช็ค
อปุกรณ์แรงสูงร่วมกบัการไฟฟา้นครหลวงอยา่งนอ้ยเดือนละ 1คร้ัง  และ
สามารถใหบ้ริการไฟฟา้ได้ภายใน 2 ชั่วโมง
(ตุลาคม - ธนัวาคม 2565)
เหตุจากภายใน
(สามารถใหบ้ริการไฟฟา้ได้ภายใน 30 นาที)
1. ไฟฟา้(แรงสูง) ดับซ่ึงเกดิจากสัตวต่์าง ๆ แกไ้ขโดยการน าตาข่ายหรือวสัดุ
อปุกรณ์ต่าง ๆ มาติดที่เสาไฟฟา้แรงสูงเพื่อปอ้งกนัการปนีปา่ยของสัตวแ์ต่
ละชนดิ (ตุลาคม - ธนัวาคม 2565)

รองอธกิารบดี
ฝ่ายองครักษ์
และพฒันา
กายภาพ4.1 ไฟดับ
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Leading KRIs Risk Appetite

 (รา่ง) ประเด็นความเสี่ยงที่ต้องจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ ปีงบประมาณ พ.ศ.  2565-2566
ประเภท
ความ
เสี่ยง

ที่ ประเดน็ความเสี่ยง
ระดับ
โอกาส
เกิด

ระดับผล
กระทบ

ระดับ
ความ
เสี่ยง

KRIs
กิจกรรมควบคุม/มาตรการจัดการความเสี่ยงเพ่ิมเตมิ ผู้รับผิดชอบ

4.2 ระบบอนิเทอร์เนต็ (internet) ขัดข้อง ความถี่ของระบบอนิเทอร์เนต็ 
(Internet ) ขัดข้อง ที่กระทบต่อ
ระบบสนบัสนนุภารกจิส าคัญ  ไม่เกนิ
 1 คร้ังต่อเดือน

สามารถบริหารจดัการระบบที่
ขัดข้องใหก้ลับมาใช้งานได้ตามปกติ
 โดยไม่กระทบต่อภารกจิหลักที่
ส าคัญของมหาวทิยาลัย

1. มีการจดัจา้งบริษทัที่ดูแลเคร่ืองก าเนดิไฟฟา้เปน็ประจ าทกุปี
(เดือนตุลาคม 2564 - กนัยายน 2565)
2. เปล่ียนแบตเตอร่ี 2 ป ี/คร้ัง (เดือนมีนาคม 2565)
3. มีการด าเนนิการซ่อมเปล่ียนวสัดุส้ินเปลือง (น้ ามันเคร่ือง /กรองอากาศ/
กรองน้ ามันเชื้อเพลิง) ปลีะ 1 คร้ัง (เดือนมิถุนายน 2565)

ผู้อ านวยส านกั
คอมพวิเตอร์
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Leading KRIs Risk Appetite

 (รา่ง) ประเด็นความเสี่ยงที่ต้องจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ ปีงบประมาณ พ.ศ.  2565-2566
ประเภท
ความ
เสี่ยง

ที่ ประเดน็ความเสี่ยง
ระดับ
โอกาส
เกิด

ระดับผล
กระทบ

ระดับ
ความ
เสี่ยง

KRIs
กิจกรรมควบคุม/มาตรการจัดการความเสี่ยงเพ่ิมเตมิ ผู้รับผิดชอบ

การเสียโอกาสในการสร้างประโยชน์จาก
ทรัพยส์ินที่มอียู่

4 3 H

5.1 ขาดระบบและกลไกที่มีประสิทธภิาพในการ
บริหารทรัพยสิ์นของมหาวทิยาลัย
5.2 การใช้ประโยชนจ์ากทรัพยสิ์นยงัไม่คุ้มค่า
5.3 ข้อบงัคับ ระเบยีบ ไม่เอื้อต่อการบริหารจดัการ
ทรัพยสิ์นของมหาวทิยาลัย

ดา้นการเงิน งบประมาณ
F1 5 1. ร้อยละการปรับปรุงระเบยีบ

ปฏบิติัที่เกี่ยวข้องที่ช่วยใหเ้กดิความ
คล่องตัวในการบริหารทรัพยสิ์นและ
สร้างรายได้
2. ร้อยละความกา้วหนา้ของ
แผนการจดัต้ังส านกัจดัหารายได้
และบริหารทรัพยสิ์น
3. ร้อยละความส าเร็จของระเบยีบที่
เอื้อใหเ้กดิการจดัต้ังส านกัจดัหา
รายได้ฯ พร้อมแผนและกลยทุธ์

1. รายรับจากการบริหารทรัพยสิ์น
ที่มีอยู่เพิ่มขึ้น
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10
2. จดัต้ังส านกัจดัหารายได้
และบริหารทรัพยสิ์นแล้วเสร็จ
ในเดือน มีนาคม 2566

1.จดัต้ังคณะท างานจดัการทรัพยสิ์นและหาประโยชน ์เพื่อด าเนนิการจดัต้ัง
ส านกัจดัหารายได้และบริหารทรัพยสิ์น และร่างระเบยีบที่เกี่ยวข้อง
(เมษายน  2565)
2. ประสานงานกบัฝ่ายพฒันากายภาพและส่วนพฒันายั่งยนื
เพื่อวางแผนการใช้พื้นที่เชิงพาณิชย ์(พฤษภาคม 2565)
3.วเิคราะหแ์ละวางแผนการใช้พื้นที่เชิงพาณิชย ์และแนวทางอื่นๆ ในการใช้
ประโยชนจ์ากทรัพยสิ์นที่มีอยู่ (พฤษภาคม 2565)
4. สร้างระบบสนบัสนนุและปรับปรุงระเบยีบปฏบิติัที่เกี่ยวข้อง
เพื่อใหเ้กดิความคล่องตัวในการบริหารทรัพยสิ์นและการหารายได้จาก
ทรัพยสิ์นของส่วนงานต่างๆ  (มิถุนายน 2565)
5.ศึกษาดูงานมหาวทิยาลัยอื่นที่มีการบริหารจดัการทรัพยสิ์นที่ดี 
เช่น จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 
(มิถุนายน 2565)

รองอธกิารบดี
ฝ่ายการคลัง
และทรัพยสิ์น
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Leading KRIs Risk Appetite

 (รา่ง) ประเด็นความเสี่ยงที่ต้องจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ ปีงบประมาณ พ.ศ.  2565-2566
ประเภท
ความ
เสี่ยง

ที่ ประเดน็ความเสี่ยง
ระดับ
โอกาส
เกิด

ระดับผล
กระทบ

ระดับ
ความ
เสี่ยง

KRIs
กิจกรรมควบคุม/มาตรการจัดการความเสี่ยงเพ่ิมเตมิ ผู้รับผิดชอบ

คุณภาพของโครงการบริการวิชาการยงัไมต่อบ
โจทยพั์นธกิจสัมพันธ์เพ่ือสังคม (Social 
Engagement)

3 4 H

6.1 บคุลากรขาดความเข้าใจในหลักการของ
พนัธกจิสัมพนัธเ์พื่อสังคม

6.2 โครงการ/กจิกรรม ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน
และสังคม

6.3 งานวจิยัและบริการวชิาการไม่สอดคล้องกบั
เปา้หมายการพฒันาที่ยั่งยนื (SDGs)

6.4 ไม่มีการประเมินผลกระทบของโครงการที่มีต่อ
ชุมชนในระยะส้ันและระยะยาว

ความเสี่ยงดา้นยทุธศาสตร์ที่ 3: พันธกิจสัมพันธ์เพ่ือสังคม
S4 6 1. ร้อยละของส่วนงานที่มีโครงการ

บริการวชิาการที่สอดคล้องกบั
หลักการพฒันาที่ยั่งยนื (SDGs)
ร้อยละ 100
2. ร้อยละของโครงการบริการ
วชิาการที่มีการประเมินผลกระทบ
ต่อสังคม  ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50
3.ผลการประเมินความพงึพอใจของ
ชุมชน/สังคมที่มีต่อโครงการบริการ
วชิาการ  ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80
4.คณะกรรมการจดัท าโครงการด้าน
พนัธกจิสัมพนัธเ์พื่อสังคม ได้รับการ
อบรมประเด็นการประเมินโครงการ
ที่ส่งผลต่อสังคม ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ
50

1. ร้อยละของโครงการบริการ
วชิาการที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ50

1. แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารโครงการพนัธกจิสัมพนัธเ์พื่อสังคม
(ตุลาคม 2564)
2. ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏบิติัและตัวชี้วดัด้านพนัธกจิสัมพนัธ์
เพื่อสังคมและ SDGsแกผู้่ด าเนนิโครงการ
(ธนัวาคม 2564-มีนาคม 2565)
3. ด าเนนิการจดัการประชุมชี้แจง/การอบรมเชิงปฏบิติัการแก่
บคุลากรผู้รับผิดชอบโครงการ/กรรมการโครงการพนัธกจิสัมพนัธ์
เพื่อสังคม และ Reinventing University Project เพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในหลักการของพนัธกจิสัมพนัธเ์พื่อสังคมที่เชื่อมโยงแผน
ยทุธศาสตร์มหาวทิยาลัย 20 ป ี(2565 - 2580)
(ตุลาคม 2565 - มิถุนายน 2566)
4. ด าเนนิการประเมินผลกระทบทางสังคมด้านการบริการวชิาการ
แกสั่งคม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566
(กรกฎาคม - กนัยายน 2566)
5. ด าเนนิการจดัโครงการ/กจิกรรมที่สอดคล้องกบัหลักการพฒันาที่
ยั่งยนื (SDGs) ภายใต้งบประมาณรายจา่ยจากเงินรายได้
 มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ พ.ศ. 2566 (จดัสรรงบประมาณ
ใหแ้ต่ละคณะ/ส่วนงาน ด าเนนิการ) (ตุลาคม 2565 - กนัยายน 2566)

รองอธกิารบดี
ฝ่ายแผนและ
ยทุธศาสตร์เพื่อ
สังคม
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O1 คุณภาพบณัฑิตอาจไมต่อบสนองตอ่ความตอ้งการ
ของสังคม

2 4 M

ปจัจัยภายนอก

1.1 ทกัษะของบณัฑิตทีสั่งคมต้องการมีการ
เปล่ียนแปลงทีมุ่่งเนน้ Soft Skills มากขึ้น

1.2 การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี
1.3 ทศันคติและพฤติกรรมของผู้เรียนเปล่ียนไป

ปจัจัยภายใน

1.4 อาจารยไ์ม่ปรับเปล่ียนวิธีการจัดการเรียนการ
สอนใหเ้ปน็ Active Learning จึงไม่สามารถพัฒนา
 Soft Skills ของนสิิตได้

1.5 การเปล่ียนแปลงรูปแบบการเรียนการสอนจาก
หอ้งเรียนเปน็ระบบออนไลน์

1.6 การปรับตัวของอาจารยผู้์สอนไม่ทนัต่อการ
เปล่ียนแปลง Digital Platform

1.7 จ านวนอาจารยน์เิทศไม่เพียงพอการการจัดการ
สหกจิศึกษา

ประเภท
ความ
เสี่ยง

ความเสี่ยงดา้นยทุธศาสตร์ที ่1: การเปน็ผู้น าทางการศึกษา

ดา้นหลักสูตร การเรียนการสอน

หมายเหตุ * ปกีารศึกษา พ.ศ. 2563
1.ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑิต = 4.02
2. ร้อยละการได้งานท าของบณัฑิตทีจ่บการศึกษาในระดับปริญญาตรีภายใน 1 ป ี ร้อยละ 90.25
3. จ านวนหลักสูตรปรับปรุงระดับปริญญาตรีมีการจัดการศึกษาเชิงบรูณาการกบัการท างาน ร้อยละ 100

1 1. ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑิตไม่ต่ ากว่า 3.75 *
2. ร้อยละการได้งานท าของบณัฑิตทีจ่บการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีภายใน 1 ป ีไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 90 *
3. จ านวนหลักสูตรปรับปรุงระดับปริญญาตรีมีการจัดการศึกษา
เชิงบรูณาการกบัการท างาน ร้อยละ 100 *

1. ก าหนดนโยบายใหแ้ต่งต้ังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร
2. ออกแบบหลักสูตรทีเ่นน้ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานอุดมศึกษาใหม่
3. ก าหนดนโยบายพัฒนาโมดูลวิชาเลือกเสรีใหส้ามารถเรียนข้ามศาสตร์
4. จัดท าเคร่ืองมือประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้และทกัษะในศตวรรษที ่21
5. จัดกจิกรรม SWU-BEST เพือ่พัฒนาอาจารย์
6. ก ากบัติดตามความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑิต
7. ก ากบัติดตามการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning
8. จัดกจิกรรมส่งเสริมการจัดการศึกษาเชิงบรูณาการกบัการท างานและสหกจิศึกษา
9. มีการรับฟังความคิดเหน็จากศิษยเ์กา่เพือ่น าข้อมูลไปพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของ
หลักสูตร

รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ

 (ร่าง) ประเดน็ความเสี่ยงทีต่อ้งมกิีจกรรมควบคุม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2565-2566

ที่ ประเดน็ความเสี่ยง

ระดบั
โอกาสเกิด

ระดบั
ผลกระทบ

ระดบั
ความ
เสี่ยง

Risk Appetite กิจกรรมควบคุม ผู้รับผิดชอบ

3.4 ประเด็นความเสี่ยงที่ตองมีกิจกรรมควบคุม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2566
19



ประเภท
ความ
เสี่ยง

 (ร่าง) ประเดน็ความเสี่ยงทีต่อ้งมกิีจกรรมควบคุม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2565-2566

ที่ ประเดน็ความเสี่ยง

ระดบั
โอกาสเกิด

ระดบั
ผลกระทบ

ระดบั
ความ
เสี่ยง

Risk Appetite กิจกรรมควบคุม ผู้รับผิดชอบ

O2 สุขภาพจิตของนิสิต 2 4 M

หมายเหตุ* ในรอบ 3 ปทีีผ่่านมา ไม่มีนสิิตทีม่ีปญัหาสุขภาพจิตขั้นรุนแรงต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลและไม่สามารถใช้ชีวิตได้อยา่งปกติ

2 ไม่มีนสิิตทีม่ีปญัหาสุขภาพจิตขั้นรุนแรงต้องเข้ารับการรักษาตัวใน
โรงพยาบาลและไม่สามารถใช้ชีวิตได้อยา่งปกติ *

1.แต่งต้ังคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาวะนสิิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจาก
คณะ/หนว่ยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยร่วมเปน็คณะกรรมการ อาท ิจิตแพทย ์นกัจิตวิทยาคลินกิ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการใหค้ าปรึกษา เปน็ต้น เพือ่วางแนวปฏบิติั ระบบการก ากบัและติดตามการดูแลนสิิต
ทีม่ีปญัหาสุขภาพจิต
2.ประชาสัมพันธ์เชิงรุกในการใหข้้อมูลเกีย่วกบัช่องทางการขอรับการปรึกษาทีม่หาวิทยาลัยจัดบริการ
ส าหรับนสิิต ทัง้การใหค้ าปรึกษาแบบพบหนา้ ( Face to Face) ผ่านทางโทรศัพท ์ระบบออนไลนผ่์าน
 Google Meet  และทางแอปพลิเคชั่นใหค้ าปรึกษา (OOCA) ซ่ึงใหบ้ริการผ่าน VDO Call 24 ชั่วโมง
3.จัดกจิกรรม/โครงการดูแลสุขภาพจิตใหแ้กอ่าจารย ์นสิิต และผู้ทีเ่กีย่วข้องกบัการดูแลนสิิต เพือ่สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือในการดูแลนสิิตอยา่งมีระบบและมีประสิทธิภาพ
4.จัดท าแผนกจิกรรมส่งเสริมสุขภาวะส าหรับนสิิตทัง้รูปแบบออนไลนแ์ละออนไซต์เปน็ประจ าทกุเดือน
และเผยแพร่สู่นสิิตอยา่งทัว่ถึง เพือ่ส่งเสริมใหม้ีสุขภาพจิตทีดี่ มีภมูิคุ้มกนัทางใจ  เกดิความภาคภมูิใจ
ในตัวเอง  และรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า
5.จัดท าคู่มือการส่งเสริมสุขภาวะแกน่สิิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเพือ่ใหค้ณะ/วิทยาลัยใช้เปน็
แนวปฏบิติัในการดูแลสุขภาวะของนสิิต
6.จัดวางระบบการดูแลช่วยเหลือนสิิตในภาวะวิกฤติทางจิตใจ
7.การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ การคัดกรองสุขภาวะทางใจนสิิตของนสิิตในทกุระดับ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย เพือ่ใหม้ีข้อมูลของนสิิตทกุคน จัดกลุ่มระดับของสุขภาวะทางใจของนสิิต
รวมถึงการติดตามการดูแลนสิิตจนส าเร็จการศึกษา

รองอธิการบดีฝ่าย
พัฒนาศักยภาพนสิิต

 2.1 ความเครียดจากการเรียนออนไลน์
 2.2 สัมพันธภาพระหว่างนสิิตและสังคมทีเ่ปล่ียนไป
 2.3 วุฒิภาวะทางอารมณ์ของคนรุ่นใหม่
เปล่ียนแปลงไป

ดา้นพัฒนานิสิต
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ประเภท
ความ
เสี่ยง

 (ร่าง) ประเดน็ความเสี่ยงทีต่อ้งมกิีจกรรมควบคุม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2565-2566

ที่ ประเดน็ความเสี่ยง

ระดบั
โอกาสเกิด

ระดบั
ผลกระทบ

ระดบั
ความ
เสี่ยง

Risk Appetite กิจกรรมควบคุม ผู้รับผิดชอบ

O4 3 การโจมตีทางด้านไซเบอร์ (Cyber Attack) 2 4 M ระบบรักษาความปลอดภยัสามารถปอ้งกนัการบกุรุกจากผู้ไม่
ประสงค์ดีได้ ร้อยละ 100*

1.มีการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านความปลอดภยั
2..มีทมีงานคอยดูแลและตรวจสอบความปลอดภยัด้านไซเบอร์
3. มีระบบการเตือนภยัทนัททีีม่ีผู้บกุรุก

ผู้อ านวยการส านกั
คอมพิวเตอร์

R1 4 ประสิทธิผลของการบริหารจัดการข้อมูล ข่าวสาร
เชิงลบทีก่ระทบต่อภาพลักษณ์และความนา่เชื่อถือ
ของมหาวิทยาลัย

2 4 M ความรวดเร็วในการตอบสนองต่อประเด็นทีอ่าจท าเกดิ
ภาพลักษณ์ความเสียหาย ใหอ้ยูใ่นสภาวะทีค่วบคุมได้ ภายในไม่
เกนิ 24 ชั่วโมง*

4.1 ส่ือสังคมออนไลน ์(Social media)
4.2 การเคล่ือนไหวทางสังคม (Social Movement)

หมายเหตุ*  ในรอบ 1 ปทีีผ่่านมา ความรวดเร็วในการตอบสนองต่อประเด็นทีอ่าจท าใหเ้กดิภาพลักษณ์ความเสียหาย ใหอ้ยูใ่นสภาวะทีค่วบคุมได้ ภายในไม่เกนิ 24 ชั่วโมง

1.มีการใช้ข้อมูล BIG DATA ผ่านเคร่ืองมือ Mandala Analytics social listening tool monitoring
เพือ่ใช้ในการประเมินติดตาม ข่าวสารเชิงลบ ทีเ่ผยแพร่ในช่องทางออนไลน ์อันส่งผลกระทบต่อ
ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย
2. ด าเนนิการจัดท าแผนในการด าเนนิการตอบโต้แบบมีขั้นตอน ได้แก่

(1) แสวงหาข้อเทจ็จริงในประเด็นนัน้
(2) ก าหนดประเด็นในการส่ือสาร
(3) จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์
(4) เผยแพร่ข้อมูลทีถู่กต้องไปยงักลุ่มเปา้หมาย

3.จัดท าช่องทางในส่ือสังคมออนไลน ์ในการเผยแพร่ ข้อมูลเชิงบวกและข้อเทจ็จริง ในรูปแบบต่างๆ ที่
หลากหลาย ทัง้ทางการ กึง่ทางการ และไม่เปน็ทางการ  เพือ่ใหส้ามารถส่ือสารไปยงัผู้รับสาร ใหท้ราบ
ถึงภาพลักษณ์ทีต้่องการ และข้อเทจ็จริงในประเด็นเชิงลบทีม่ีการน าเสนอ
4. มีการประเมินติดตาม ข่าวสารเชิงลบ ทีเ่ผยแพร่ในช่องทางออนไลน ์อยา่งต่อเนือ่งและสม่ าเสมอ
5. มีช่องทางในการส่ือสาร ทีส่ามารถส่ือสารใหข้้อมูล ข่าวสาร ข้อเทจ็จริง ไปยงักลุ่มเปา้หมาย ไม่นอ้ย
กว่า 3 ช่องทาง และสามารถตอบสนองทกุประเด็น ภายใน 1 ชั่วโมง หลังได้รับข้อมูล

รองอธิการบดีฝ่าย
วิเทศสัมพันธ์และ
ส่ือสารองค์กร

ความเสี่ยงดา้นยทุธศาสตร์ที ่2: การเปน็องค์กรทีม่สีมรรถนะสูงและมธีรรมาภบิาล
ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ

หมายเหตุ* ในรอบ 3 ปทีีผ่่านมา ไม่มีผู้บกุรุกส าเร็จ ร้อยละ 100

ดา้นสื่อสารองค์กร
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ประเภท
ความ
เสี่ยง

 (ร่าง) ประเดน็ความเสี่ยงทีต่อ้งมกิีจกรรมควบคุม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2565-2566

ที่ ประเดน็ความเสี่ยง

ระดบั
โอกาสเกิด

ระดบั
ผลกระทบ

ระดบั
ความ
เสี่ยง

Risk Appetite กิจกรรมควบคุม ผู้รับผิดชอบ

O5 1 3 L

ดา้นความปลอดภยั / กายภาพ
5 ความปลอดภยัจากอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย และ

ทรัพยสิ์น
ไม่มีบคุลากรและนสิิตรับบาดเจ็บสาหสัหรืออันตรายจนเปน็
สาเหตุใหพ้ิการหรือเสียชีวิตภายในมหาวิทยาลัย *

1. ปรับปรุงสภาพพืน้ผิวลานจอดรถใต้ดินใหม้ีสภาพทีป่ลอดภยั จากพืน้ผิวภายในลานจอดรถยนต์
ใต้ดินมีความมันวาว เมื่อมีน้ าเปยีกทีพ่ืน้ผิวท าใหเ้กดิอุบติัเหตุ
2. ปอ้งกนัเหตุโจรกรรม และบคุคลต้องสงสัยเข้าพืน้ทีห่รืออาคารในช่วงเวลาทีไ่ม่มีบคุลากร
มาปฏบิติังาน
  2.1 จัดเจ้าหนา้ทีรั่กษาความปลอดภยัใหต้รวจตราพืน้ทีต่ลอดเวลา
  2.2 ติดต้ังกล้องวงจรปดิและตรวจความพร้อมของการใช้งานกล้องวงจรปดิตลอดเวลา
3. นโยบายความปลอดภยัอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน
4. ตรวจตราความเรียบร้อยเพือ่ปอ้งกนัอาชญากรรม เช่นการตรวจรถยนต์เข้า-ออก ฯ
โดยเจ้าหนา้ทีรั่กษาความปลอดภยั (รปภ.) ตลอดเวลา
5. ตรวจสอบความสมบรูณ์พร้อมใช้งานของระบบไฟส่องสว่างภายในและภายนอกอาคาร
และมีการซ่อมแซมหากมีการช ารุด
6. จัดสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยใหถู้กสุขลักษณะ เพือ่ปอ้งกนัอันตรายจากสัตว์มีพิษ
เช่น งู ตะขาบ ฯลฯ
7. ติดต้ังกล้องวงจรปดิในพืน้ทีภ่ายในอาคารและพืน้ทีด้่านนอกโดยรอบมหาวิทยาลัย
8. ติดสัญลักษณ์เว้นระยะหา่ง และอุปกรณ์วัดอุณภมูิรวมถึงทีจ่่ายเจลล้างมือในอาคารส่วนกลาง
รวมถึงหอ้งประชุมต่างๆ เพือ่ปอ้งกนั Covid-19
9. ฉีดพ่นสารฆา่เชื้อ Covid-19 และการฆา่เชื้อโดยใช้ Ozone ภายในอาคารส่วนกลาง
ในมหาวิทยาลัย
10. จัดท าคู่มือความปลอดภยัด้านชีวอนามัยในการท างานและออกมาตรการและมาตรฐาน
การปฏบิติังานส าหรับงานกอ่สร้าง
11. ตรวจสอบสภาพตู้ใหบ้ริการและรถส าหรับบริการภายในมศว องครักษ์ ทกุคร้ัง กอ่นใหบ้ริการ

รองอธิการบดีฝ่าย
องครักษ์และพัฒนา
กายภาพ

หมายเหตุ* ในรอบ 3 ปทีีผ่่านมา ไม่พบกรณีทีบ่คุลากรและนสิิตรับบาดเจ็บสาหสัหรืออันตรายจนเปน็สาเหตุใหพ้ิการหรือเสียชีวิตภายในมหาวิทยาลัย
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ประเภท
ความ
เสี่ยง

 (ร่าง) ประเดน็ความเสี่ยงทีต่อ้งมกิีจกรรมควบคุม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2565-2566

ที่ ประเดน็ความเสี่ยง

ระดบั
โอกาสเกิด

ระดบั
ผลกระทบ

ระดบั
ความ
เสี่ยง

Risk Appetite กิจกรรมควบคุม ผู้รับผิดชอบ

C1 6 การทจุริตในกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างและการ
บริหารด้านการเงินและพัสดุ รวมทัง้การมี
ผลประโยชนท์บัซ้อน

1 5 M ไม่มีข้อร้องเรียนหรือคดีความทีพ่ิสูจนแ์ล้วพบว่ามีการทจุริตใน
กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง รวมทัง้การมีผลประโยชนท์บัซ้อน*

1. มีแนวปฏบิติัในการปอ้งกนัการทจุริตของกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารการเงินและพัสดุ
เพือ่ก ากบัการด าเนนิงานใหเ้ปน็ไปตามระเบยีบ โปร่งใสและตรวจสอบได้
2. ส่ือสารใหเ้จ้าหนา้ทีแ่ละผู้ทีเ่กีย่วข้องได้ทราบเกณฑ์ด้านการจัดซ้ือจัดจ้างเปน็ระยะทกุ 1-2 เดือน
ปอ้งกนัการทจุริตทีอ่าจเกดิจากความไม่รู้

รองอธิการบดีฝ่าย
การคลังและทรัพยสิ์น

การละเมิดหรือท าผิดพระราชบญัญัติคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบคุคล

1 3 L

7.1 การเตรียมความพร้อมในการด าเนนิงานตาม
พระราชบญัญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคล

ดา้นธรรมาภบิาล

หมายเหตุ* ในรอบ 3 ปทีีผ่่านมา ไม่มีข้อร้องเรียนหรือคดีความทีพ่ิสูจนแ์ล้วพบว่ามีการทจุริตทีเ่กีย่วกบักระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง รวมทัง้การมีผลประโยชนท์บัซ้อน

ดา้นกฏ ระเบยีบ ขอ้บงัคับ
C2 7 ด าเนนิงานทนัพระราชบญัญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคล มีผล

บงัคับใช้
1. มีคณะกรรมการด าเนนิการใหส้อดคล้องกบัพระราชบญัญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคล
2. คณะท างานมีการประชุม ก ากบั ติดตาม การด าเนนิงานตามแผนใหเ้สร็จส้ินกอ่นวันที ่31
พฤษภาคม 2565 และมีการก ากบั ติดตาม ต่อเนือ่ง

ผู้อ านวยการส านกั
คอมพิวเตอร์และ
รองอธิการบดีฝ่าย
วินยัและกฎหมาย
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