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โครงสร้าง นโยบาย กรอบ 
ขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยง 

ของมหาวิทยาลัยมหิดล
และ มาตรฐานสากล กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
การด าเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง



ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อ O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจ าปี

ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผย

การด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน 2 ประเด็น คือ 

(1) การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ

(2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นขา้งต้นแสดงถึง

การให้ความส าคัญต่อผลการประเมินเพ่ือน าไปสู่การจัดท ามาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมีการก ากับติดตามการน าไปสู่การปฏิบัติ

อย่างเป็นรูปธรรม

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล

O36 การประเมิน

ความเสี่ยง

การทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ

ประจ าปี

o แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าท่ี

ท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน อย่างน้อยประกอบด้วย เหตุการณ์ความเสี่ยง

และระดับของความเส่ียง มาตรการและการด าเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง 

o เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2565



โครงสร้าง นโยบาย กรอบ และ
ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง

ของมหาวิทยาลัยมหิดล



มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ก าหนดโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง ท่ีเชื่อมโยงกันเพื่อให้การบริหารความเสี่ยง
เกิดขึ้นทั่วท้ังองค์กร มีการส่ือสารและถ่ายทอดข้อมูลด้านการบริหารความเสี่ยงจากทุกระดับภายในองค์กร
และสนับสนุนข้อมูลส าคัญเพื่อการตัดสินใจในระดับบริหาร ผ่านคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหิดล

โดยศูนย์บริหารจัดการความเส่ียง 
ท าหน้าท่ีในการถ่ายทอดนโยบาย

ด้านการบริหารความเสี่ยง
ของมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติ

ในทุกส่วนงาน ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ทุกส่วนงาน

มีการบริหารจัดการความเส่ียง
ตามแนวทางท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

ผ่านเครือข่ายด้านการบริหาร
ความเส่ียงประจ าส่วนงาน

และหน่วยงานต่าง ๆ 
ภายในมหาวิทยาลัย

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง  มหาวิทยาลัยมหิดล



นโยบายการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554



กรอบการบริหารความเส่ียง มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัย ได้ก าหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงท่ีแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารความเสี่ยงกับยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัยท่ีเช่ือมโยงตั้งแต่การก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) ยุทธศาสตร์ (Strategic) และเป้าประสงค์ (Objective)
ของมหาวิทยาลัยท่ีก าหนดไว้ โดยสิ่งท่ีจะเป็นตัวบ่งชี้ว่ามหาวิทยาลัยสามารถบรรลุเป้าประสงค์ท่ีวางไว้ได้หรือไม่ คือการวัดผลด้วย   

ตัวชี้วัดความส าเร็จ (Key Performance Indicator) ท่ีก าหนดค่าเป้าหมายไว้ล่วงหน้า

มหาวิทยาลัย มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและมีแนวทาง
ในการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจนภายใตร้ะดับความเสี่ยงที่ยอมรับได ้

ครอบคลุมเหตกุารณ์ความเสี่ยงส าคญั 4 ประเภท ได้แก่ 
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ ์(Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัตงิาน
(Operational Risk) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) และ

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัตติามกฎระเบียบ (Compliance Risk) 
โดยมีการบรูณาการความเสี่ยงภายในองคก์รที่เชื่อมโยงข้อมลู
จากระดับมหาวิทยาลัยสู่ระดับส่วนงาน (Top - Down) และ

จากระดับส่วนงานสู่ระดบัมหาวิทยาลัย (Bottom - Up) 
มุ่งเน้นการบริหารจัดการความเสี่ยงในพันธกจิหลักและพันธกจิ

สนับสนุนที่ส าคญัของมหาวิทยาลัย ด าเนินการตามขัน้ตอน
การบริหารความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยก าหนด และทุกส่วนงานภายใน

มหาวิทยาลัยด าเนินงานโดยมีเปา้หมายเดยีวกนัภายใต้
กรอบการบริหารความเสี่ยงทีใ่ห้ความส าคัญกบั

เหตุการณ์ความเสี่ยงทัง้ในระดบัมหาวิทยาลัยและ
ระดับส่วนงาน/หนว่ยงาน



ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง  มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยได้ก าหนดขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ทุกส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการ

ด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง โดยอ้างอิงหลักการตามแนวปฏิบัติมาตรฐานสากล COSO-ERM ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน
แสดงได้ดงัภาพต่อไปนี้



เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง 
ของมหาวิทยาลัยมหิดล



เกณฑ์การประเมินโอกาสเกิด (Likelihood) มหาวิทยาลัยมหิดล



เกณฑ์การวัดผลกระทบ 4 ด้าน (Impact) มหาวิทยาลัยมหิดล



ตารางแสดงระดบัความเสี่ยง

มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางแนวทาง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

มหาวิทยาลัยมหิดล



มาตรฐานสากลด้านการบริหารความเสี่ยง



COSO-Enterprise Risk Management

แนวปฏิบัติที่ดี COSO-ERM 2004

กระบวนการที่ได้รับการปฏิบัติโดยคณะกรรมการ
บริษัท ผู้บริหาร และบุคลากรเพื่อน าไปประยุกต์ใช้
ในการก าหนดกลยุทธ์ และการวางแผนขององค์กร

ในทุกระดับ บ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและ
มีผลกระทบต่อองค์กร และสามารถจัดการ

ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับเพื่อให้
ได้รับความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผลในการบรรลุ

วัตถุประสงค์



ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 20 หลักการ

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



กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง



พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79
ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน 
และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและ

หลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังก าหนด

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ
การบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานภาครัฐ มีนาคม พ.ศ. 2562



แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564


