
ระบบและกลไกบรหิารความเสี่ยง 

คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดล

รองศาสตราจารยก์นัยา  ออประเสรฐิ

รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน

คณะพยาบาลศาสตร ์ม.มหิดล

โดย



แบบประเมินการควบคมุภายใน ปม.

1. ดา้นการวิจยั

2. ดา้นการศึกษา

3. ดา้นกิจการนกัศึกษา

4. ดา้นการบรกิารวิชาการ

5. ดา้นส่ิงแวดลอ้ม

มหาวิทยาลยัก าหนดความเสี่ยง 9 กล ุม่



6. ดา้นการคลงัและสินทรพัย์

7. ดา้นนโยบายและแผน

8. ดา้นการบรหิารสว่นงาน

9. ดา้นอ่ืน ๆ

แบบประเมินการควบคมุภายใน ปม.



คณะพยาบาลศาสตร ์ม.มหิดล

การจดัท าระบบและกลไกการบรหิารความเสี่ยง

ระบบบรหิารความเสี่ยง ของ ก.พ.ร.



การจดัท าระบบบรหิารความเสี่ยงของ ก.พ.ร.

-ตัง้คณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียง

-ก าหนดนโยบาย/แนวทาง
บริหารความเส่ียงต่อการ

บรรลเุป้าหมายฯ

-ระบปัุจจยัเส่ียง

-วิเคราะหปั์จจยัเส่ียง

-ก าหนดหลกัเกณฑใ์นการ

ประเมินความเส่ียงฯ

-สรปุผลการวิเคราะหแ์ละ

ประเมินความเส่ียงฯ

จดัท าแผนบรหิาร

ความเส่ียงโดยระบ ุ

-ผ ูร้บัผิดชอบแต่ละ

ขัน้ตอน

-ตวัช้ีวดัความส าเรจ็

ของการน าแผน

บรหิารความเส่ียงไป

ปฏิบติัอยา่งชดัเจนช้ีแจงแผนบริหารความเสี่ยงให้

ทกุหน่วยงานในสงักดัทราบเพ่ือ

น าไปส ูก่ี่ปฏิบติั

-ก าหนดตวัช้ีวดั”รอ้ยละของ

การน าแผนบริหารความเสี่ยง

ไปปฏิบติั”

-วางแผนประเมินผลการ

ด าเนินงานตามแผนบริหาร

ความเสี่ยง

-ด าเนินการตามแผนบริหาร

ความเสี่ยง

-รายงานผลการด าเนินงาน

และประเมินผลลพัธข์องแผน

บริหารความเสี่ยงใหค้ณะ

กรรมการบริหารความเสี่ยง/

ผ ูบ้ริหารทราบอยา่งต่อเน่ือง

-สรปุผลการด าเนินงานตาม

แผนบริหารความเสี่ยง

-ประเมินผลลพัธข์องแผน

บริหารความเสี่ยง

-สรปุบทเรียนละขอ้เสนอ

แนะเพ่ือปรบัปรงุแผนบรหิาร

ความเสี่ยงในปีต่อไป


 








ระบบบรหิารความเส่ียง 
คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดล

}ก าหนดแนวปฏิบติัการบรหิารความเสี่ยง

}แผนภมิูความเช่ือมโยง การบรหิารความเสี่ยง

}นโยบายดา้นบรหิารความเสี่ยง

}แต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง

}ติดตามผลการด าเนินการและปรบัปรงุแผน



ÚāãÛóãÕóÚÛäõìóäÅèóâÿëöćãÈ 
ÅÔñßãóÛóæéóëÖä° âìóèõØãóæòãâìõÕæ

“พฒันาระบบและกลไกการบรหิารความเสี่ยง 

เพ่ือควบคมุ และป้องกนั/ลดความเสี่ยง

ท่ีจะท าใหเ้กิดความเสียหายต่อองคก์ร”



ÅÔñßãóÛóæéóëÖä° âìóèõØãóæòãâìõÕæ 
ĀÚèÜÐõÛòÖõÂóäÛäõìóäÅèóâÿëöćãÈ

1. ก าหนดภารกิจท่ีตอ้งมีการควบคมุ/ป้องกนัความ

เสี่ยง

- ก าหนดผ ูร้บัผิดชอบการบรหิารความเสี่ยงตาม
ภารกิจดา้นต่างๆ 



ก าหนดภารกิจท่ีตอ้งควบคมุความเสี่ยง

1. ดา้นการวิจยั

2. ดา้นการศึกษา

3. ดา้นกิจการนกัศึกษา

4. ดา้นการบรกิารวิชาการ

5. ดา้นทรพัยสิ์นทางปัญญา

ตามความเสี่ยงท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด



ก าหนดภารกิจท่ีตอ้งควบคมุความเสี่ยง

6. ดา้นความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม

7. ดา้นยานพาหนะ 

8. ดา้นพสัด ุ

9. ดา้นนโยบายและแผนยทุธศาสตร ์ 

10. ดา้นบรหิารงาน

มหาวิทยาลยัก าหนดความเสี่ยง 9 กล ุม่



11. ดา้นทรพัยากรบคุคล

12. ดา้นงานสารบรรณ

13. ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ

14. ดา้นประชาสมัพนัธแ์ละภาพลกัษณอ์งคก์ร 

แบบประเมินการควบคมุภายใน ปม.



แบ่งตามลกัษณะ

}ความเสี่ยงดา้นกฎระเบียบ (Compliance Risk)

}ความเสี่ยงดา้นปฏิบติังาน (Operational Risk)

}ความเสี่ยงดา้นการเงิน (Financial Risk)

}ความเสี่ยงดา้นกลยทุธ ์(Strategic Risk)



2. จดัท าแผนการบรหิารความเสี่ยงตามภารกิจดา้น

ต่างๆ

-ÜäñÿâõÚ èõÿÅäóñì° äñÛùÅèóâÿëöćãÈÃîÈáóäÂõÉĀÖ¬æñÕóÚ

-ÂČóìÚÕĀÝÚ/âóÖäÂóä ÿßøćîÅèÛÅùâĀæñÜîÈÂòÚ/

æÕÅèóâÿëöćãÈ

-ÕČóÿÚõÚÂóäÖóâĀÝÚ/âóÖäÂóäð

-ÖõÕÖóâ/ÜäñÿâõÚÝæ ĀæñÜäòÛÜäùÈĀÝÚÛäõìóäÅèóâÿëöćãÈ

ÅÔñßãóÛóæéóëÖä° âìóèõØãóæòãâìõÕæ 
ĀÚèÜÐõÛòÖõÂóäÛäõìóäÅèóâÿëöćãÈ



3. การรายงานผลการบรหิารความเสี่ยง

-ÝúäòÛÝõÕËîÛÂóäÛäõìóäÅèóâÿëöćãÈÖóâáóäÂõÉÕóÚÖ¬óÈą 

äóãÈóÚÖ¬îÅÔñÂääâÂóäð

-ÅÔñð äóãÈóÚÝæÂóäÛäõìóäÅèóâÿëöćãÈÖ¬îâìóèõØãóæòã 
ĂÚĀÖ¬æñÜöÈÛÜäñâóÔ

ÅÔñßãóÛóæéóëÖä° âìóèõØãóæòãâìõÕæ 
ĀÚèÜÐõÛòÖõÂóäÛäõìóäÅèóâÿëöćãÈ



แผนภมิูความเช่ือมโยง การบรหิารความเส่ียง

และการควบคมุภายใน

ÂäñÛèÚÂóä
Ûäõìóä

ÅèóâÿëöćãÈ

ÅÔñÂääâÂóäÛäõìóäÅèóâÿëöćãÈ
-ÂČóìÚÕÚāãÛóã

-ÂČóìÚÕáóäÂõÉ

-ÂČóìÚÕÝúäòÛÝõÕËîÛ

äóãÈóÚÝæ
ÅèóâÿëöćãÈ/
ÂóäÅèÛÅùâ
áóãĂÚ

èõÿÅäóñì°ÅèóâÿëöćãÈ

-ÜäñÿâõÚÜòÉÉòãÿëöćãÈ

-èõÿÅäóñì°āîÂóëÿÂõÕ

-èõÿÅäóñì°ÅèóâäùÚĀäÈ

ÃîÈÝæÂäñØÛ

-ÉòÕäñÕòÛÅèóâÿëöćãÈ

ÖõÕÖóâÂóäÜÐõÛòÖõÖóâ

ĀÝÚÂóäÜäòÛÜäùÈÅèÛÅùâ

ÅèóâÿëöćãÈÃîÈ

ÜöÈÛÜäñâóÔÂ¬îÚ:                 
ĀÛÛÖõÕÖóâ Üã.3

ĀÛÛÜäñÿâõÚ

ÂóäÅèÛÅùâÅèóâÿëöćãÈ

Øöćâöîãú¬: ĀÛÛ Üâ.

ĀÝÚÂóäÜäòÛÜäùÈ           

ÅèÛÅùâÅèóâÿëöćãÈ: 
ĀÛÛ Üã. 3

äñÛù
ÅèóâÿëöćãÈ

ÃîÈîÈÅ°Âä

ÖõÕÖóâÝæÂóä
ÕČóÿÚõÚÂóä

ÉòÕÂóäÅèóâÿëöćãÈ

ÜäòÛÜäùÈ
ÂóäÕČóÿÚõÚÂóä

ÉòÕÂóäÅèóâÿëöćãÈ

ÕČóÿÚõÚÂóäÉòÕÂóä
ÅèóâÿëöćãÈ

-æÕ

-ÂäñÉóã

-ìæöÂÿæöćãÈ

-ÜîÈÂòÚ

ÂČóìÚÕĀÝÚ
ÉòÕÂóä            

ÅèóâÿëöćãÈ Āæñ                          

ÝúäòÛÝõÕËîÛ



ระดบัของงานบรหิารความเสีย่ง

1. ระดบัองคก์ร

2. ระดบัหน่วยงาน

3. ระดบัโครงการ/ กิจกรรม



การติดตามรายงานผล

การด าเนินการบรหิารความเสี่ยง



- ระบบในการติดตามงาน (Tracking)

- กรอบเวลา (Timing)

- เป้าหมายท่ีชดัเจน (Target)

Øöćâó : ÛùÎËòã  āËÅèòÓÚó (ÂäùÈÿØßÙùäÂõÉ 27 Â.Å. 2553) 

ความส าเรจ็ขององคก์ร  



- แบบฟอรม์รายงานการวิเคราะหเ์หตกุารณค์วามเสี่ยง

และการประเมินความเสี่ยง ปีปัจจบุนั  

- รายงานการวิเคราะหเ์หตกุารณค์วามเสี่ยงฯ และ

แผนปฏิบติัการและรายงานผลการจดัการความเสี่ยง      

ปีกอ่นใหก้บัผ ูร้บัผิดชอบความเสี่ยงดา้นต่างๆ 

- Risk database 

- เกณฑผ์ลกระทบ 

ÂóäÖõÕÖóâÃîâúæÅèóâÿëöćãÈÉóÂìÚ¬èãÈóÚÖ¬óÈ ą
• ช้ีแจงผ ูเ้กี่ยวขอ้ง  

• สง่แบบฟอรม์และขอ้มลูใหผ้ ูร้บัผิดชอบ คือ



• List ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการติดตามงานครัง้กอ่น 

เพ่ือช่วยลดผลกระทบในการสง่งานลา่ชา้ของ

ผ ูร้บัผิดชอบความเส่ียงแต่ละดา้น

• ก าหนดเวลาสง่ขอ้มลูกอ่นสง่ใหม้หาวิทยาลยั

ประมาณ 1 สปัดาห์

• Check list รายช่ือ และความเสี่ยงแต่ละดา้นท่ี

ติดตาม โดยระบชุ่วงเวลาในการติดตาม 2 ครัง้ คือ 

กอ่นครบก าหนดเวลา และเม่ือถึงวนัครบก าหนด



• ตรวจสอบขอ้มลูท่ีไดร้บั  

•  การติดตามขอ้มลู ติดตามดว้ยความสภุาพ และมีจิต

อาสาในการใหค้ าแนะน า ช่วยประสานงานในทกุ

เรือ่งท่ีสามารถช่วยเหลือได ้



Thank you 
for your 
attention


