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โครงสร้ างการบริหารความเสี่ ยง (Risk Management Organization)
สถาบันกาหนดการบริ หารความเสี่ ยงไว้ 2 ระดับ คือระดับ สถาบันและระดับคณะ /วิทยาเขต /
วิทยาลัย/สานัก/ส่ วน ดังนี้
1) ระดับสถาบัน รับผิดชอบโดย คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงประกอบด้วย อธิการบดีหรื อผูท้ ี่
ได้รับมอบหมายเป็ นประธานคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสที่ได้รั
บมอบหมายตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยมาตรฐานการควบคุ มภายใน พ.ศ. 2544 ผูแ้ ทนของคณะ สานักและ
ส่ วน เป็ นกรรมการดาเนินการภายใต้นโยบายและการกากับดูแลของอธิ การบดีและคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
2) ระดับคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย สานักและส่ วน รับผิดชอบโดย คณะอนุ กรรมการบริ หารความ
เสี่ ยง ประ กอบด้วยรองอธิการบดี ผูช้ ่วยอธิ การบดี ที่ กากับดูแล คณบดี ผูอ้ านวยการ และหัวหน้า
สานักงานสภาสถาบัน เป็ นประธาน อนุกรรมการดาเนินการภายใต้การกากับดูแลของ รองอธิการบดี ที่
กากับดูแล คณบดีและผูอ้ านวยการ
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นโยบายการบริหารความเสี่ ยง
การดาเนินงานใน การบริ หารความเสี่ ยง เป็ นการจัด ระบบบริ หาร ปั จจัยและควบคุมกิจกรรมการ
ดาเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุที่จะทาให้เกิดความเสี ยหาย ให้ระดับของความเสี่ ยงและผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตอยูใ่ นระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ
โดยคานึงถึงการบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายของสถาบัน ตามยุทธศาสตร์ เป้ าหมายตามแผนปฏิบตั ิ
การประจาปี ที่สาคัญ จึงกาหนดแนวทางดังนี้
1) ให้มีการบริ หารความเสี่ ยงทัว่ ทั้งองค์กรแบบบู รณาการ โดยมีการจั ดการอย่างเป็ นระบบและ
ต่อเนื่อง ลดความเสี่ ยงทุกภารกิจหรื อกิจกรรมให้เหลือน้อยที่สุด
2) ให้มีการกาหนดกระบวนการบริ หารความเสี่ ยงเป็ นระบบมาตรฐานเดียวกันทัว่ ทั้งองค์กร
3) ให้มีการติดตามประเมินผลการบริ หารความเสี่ ยงที่มีการทบทวนและปรับปรุ งอย่างสม่าเสมอ
4) ให้มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการจัดการที่ดี
5) ให้มีการบริ หารความเสี่ ยงเป็ นส่ วนหนึ่งของการดาเนินงานตามปกติ
วัตถุประสงค์ ในการบริหารความเสี่ ยง
1. เป็ นการเตรี ยมการของสถาบันเพื่อวางแผนป้ องกันความสู ญเสี ยที่จะเกิดขึ้น
2. ลดความกังวลของบุคลากรและผูบ้ ริ หารที่อาจมีผลให้ประสิ ทธิภาพในการทางานลดลง
3. เป็ นการวางแผนเพื่อรองรับเหตุการณ์เมื่อเกิดการสู ญเสี ยขึ้น
4. เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก
หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบตามโครงสร้ างการบริหารความเสี่ ยง
หน้าที่และความรับผิดชอบในการบริ หารความเสี่ ยง ของผูเ้ กี่ยวข้องในระดับต่าง ๆ มีดงั นี้
คณะกรรมการสภาสถาบัน
1. กากับดูแลการบริ หารความเสี่ ยง เพื่อให้นโยบายการบริ หารความเสี่ ยงได้รับก ารนาไปปฏิบตั ิ
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและต่อเนื่อง
2. อนุมตั ิความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และนโยบายการบริ หารความเสี่ ยง
3. มีความเข้าใจความเสี่ ยงที่สาคัญขององค์กร และดาเนินการให้มนั่ ใจว่าผูบ้ ริ หารสามารถจัดการ
ความเสี่ ยงให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
4. สนับสนุนให้สถาบัน มีวฒั นธรรมการบริ หารความเสี่ ยงและการควบคุมภา ยในที่มีประสิ ทธิภาพ
และประสิ ทธิผล
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คณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานกรอบการบริ หารความเสี่ ยงและเสนอแนะวิธีการปรับปรุ งในกรณี ที่จาเป็ น เพื่อให้
มัน่ ใจว่ากรอบการบริ หารความเสี่ ยงได้รับการปฏิบตั ิอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
2. มีความเข้าใจในความเสี่ ยงที่สาคัญของกิจการสถาบัน และมีการสอบทานเพื่อให้มนั่ ใจว่า
ผูบ้ ริ หารมีกระบวนการจัดการความเสี่ ยง
อธิการบดี
1. ติดตามความเสี่ ยงที่สาคัญทั้งองค์กรและทาให้มนั่ ใจได้วา่ มีแผนการจัดการที่เหมาะสม
2. ส่ งเสริ มนโยบายการบริ หารความเสี่ ยง และทาให้มนั่ ใจว่ากระบวนการบริ หารความเสี่ ยงได้รับ
การปฏิบตั ิทวั่ ทั้งองค์กร
3. ติดตามกระบวนการบ่งชี้และประเมินความเสี่ ยง
4. ติดตามการพัฒนากรอบการบริ หารความเสี่ ยง
5. สื่ อสารกับคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงหรื อคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ ยงที่
สาคัญ
6. ติดตามความเสี่ ยงทางกลยุทธ์และความเสี่ ยงด้านการ ปฏิบตั ิ การที่สาคัญและทาให้มนั่ ใจว่าได้มี
แผนการจัดการความเสี่ ยงที่เหมาะสม
7. ส่ งเสริ มวัฒนธรรมการบริ หารความเสี่ ยง และทาให้มนั่ ใจได้วา่ ผูบ้ ริ หารทุกฝ่ ายของสถาบันให้
ความสาคัญกับการบริ หารความเสี่ ยงในส่ วนที่ตนเองรับผิดชอบ
8. นาส่ ง หนังสื อรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน ปอ.1 (ตามระเบียบฯ คตง.ข้อ 6) ต่อ
คณะกรรมการตรวจเ งินแผ่นดิน และสานักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา ภายใน 90 วันนับจากวันสิ้ น
ปี งบประมาณ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยงระดับสถาบัน
1. กาหนดนโยบาย กลยุทธ์ แนวทางการดาเนินงานบริ หารความเสี่ ยงและการจัดการควบคุม
ภายในและกรอบการบริ หารความเสี่ ยง
2. จัดทาคู่มือบริ หารความเสี่ ยง
3. รวบรวม ระบุ วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ ยง
4. จัดทาแผนป้ องกันหรื อลดความเสี่ ยง
5. เสนอมาตรการการจัดความเสี่ ยง และการจัดการควบคุมภายใน
6. จัดทารายงานผลการบริ หารความเสี่ ยง
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7. รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน (ตามระเบียบ คตง.ข้อ.6)
8. จัดทาแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการบริ หารความเสี่ ยง
9. แต่งตั้งคณะทางาน/บุคคล เพื่อดาเนินงานในส่ วนที่เกี่ยวข้อง
คณบดี / ผู้อานวยการ
1. ส่ งเสริ มให้มีการบริ หารความเสี่ ยงและการควบคุมภายในหน่วยงาน
2. กาหนดแนวทางการดาเนินงานบริ หารความเสี่ ยง และการควบคุมภายในของหน่วยงาน
3. ให้ความเห็นชอบแผนการบริ หารความเสี่ ยงและการควบคุมภายใน
4. เสนอรายงานผลการบริ หารความเสี่ ยง ต่อประธานคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงสถาบัน ใน
ระหว่างปี และ ทุกสิ้ นปี งบประมาณ
5. เสนอรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน (ตามระเบียบฯคตง .ข้อ6) ต่ออธิ การบดี
ทุกสิ้ นปี งบประมาณ
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ ยง
1. นานโยบายการบริ หารความเสี่ ยง สู่ การปฏิบตั ิ
2. รวบรวม ระบุ วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ ยง
3. จัดทาแผนป้ องกันหรื อลดความเสี่ ยง
4. เสนอมาตรการจัดการความเสี่ ยง และการจัดการควบคุมภายใน
5. จัดทารายงานการบริ หารความเสี่ ยง เสนอต่อคณบดี/ผูอ้ านวยการ
6. จัดทารายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน (ตามระเบียบฯ คตง.ข้อ6) เสนอต่อ รอง
อธิการบดีที่กากับดูแล /คณบดี/ผูอ้ านวยการ
ส่ วนประสานงานเพือ่ การบริหารจัดการกลางเกีย่ วกับการบริหารความเสี่ ยง
1. นานโยบาย จากคณะกรรมการบริ หารจัดการความเสี่ ยงมาวางแผนและดาเนินการ จัดเตรี ยม
ข้อมูลและเอกสารประกอบการประชุม และจัดทารายงานการประชุม
2. รวบรวมความเสี่ ยงของมหาวิทยาลัยโดยการจัดประชุมแต่ละกลุ่มภารกิจเพื่อระบุความเสี่ ยง
(Identify Risk)
3. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและ แนวทางการบริ หารความเสี่ ยงโดยการสื่ อสารและ
ประสานงานกับส่ วนงาน และจัดทาคู่มือการบริ หารความเสี่ ยงของมหาวิทยาลัย
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4. จัดทาแผนการบริ หารความเสี่ ยงโดยการวิเคราะห์ความเสี่ ยงและการควบคุม
ของสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเ กี่ยวกับการบริ หารความเสี่ ยง การติดตามประเมิน ข้อมูล
ระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจสอบ และเว็บไซต์ของการบริ หารความเสี่ ยงสถาบันฯ
6. นานโยบายจากสภาสถาบัน มาวางแผนและดาเนินการ จัดเตรี ยมข้อมูลและเอกสารประกอบการ
ประชุม และจัดทารายงานการประชุม
7. งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ส่ วนตรวจสอบ
1. สอบทานและประเมินประสิ ทธิผลของกระบวนการบริ หารความเสี่ ยง
2. จัดทารายงานผลการสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน (แบบ ปส .) เสนอต่อ
อธิการบดี
ส่ วนประกันคุณภาพการศึกษา
1. สอบทานและประเมินประสิ ทธิผลของกระบวนการบริ หารความเสี่ ยง
2. จัดทารายงานบริ หารความเสี่ ยงเพื่อใช้สาหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก
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แผนการดาเนินงานการบริหารความเสี่ ยงประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 (1 ต.ค.55 – 30 ก.ย. 56)

แผนการดาเนินการ
1. ประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงระดับสถาบันเพื่อทบทวน
ข้อเสนอแนะจากสภาสถาบัน กาหนดกรอบบริ หารความเ สี่ ยง แนว
ทางการดาเนินการ บริ หาร ความเสี่ ยง และ แผน การบริ หารความเสี่ ยง
ประจาปี งบประมาณ 2556
2. อบรมเชิงปฏิบตั ิการการบริ หารความเสี่ ยงต่อคณะทางาน
3. ประชุม คณะอนุกรรมการ บริ หารความเสี่ ยงเพื่อ วิเคราะห์การประเมิน
องค์ประกอบการควบคุมภายใน (ป.ย.1) ตามแบบ ERM และจัดทาแผน
บริ หารความเสี่ ยง ที่มีระดับความเสี่ ยงสู ง เสนอต่อคณะกรรมการบริ หาร
ประจาส่ วนงานวิชาการ ส่ วนงานอื่น สานักงานสภาสถาบัน สานักงาน
อธิการบดีและดาเนินงานตามแผน (ป.ย. 2)
4. นาแผนบริ หารความเสี่ ยงที่มีความเสี่ ยงสู งกับสู งมากที่ได้รับอนุมตั ิจาก
คณะกรรมการบริ หารประจาส่ วนงานวิชาการ ส่ วนงานอื่นสานักงานสภา
สถาบัน สานักงานอธิ การบดี เสนอต่อคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง

ระยะเวลา
ต.ค.
55

พ.ย.
55

ธค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
55 56 56 56 56
56 56 56 56 56

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการ
บริ หารความเสี่ ยง
ระดับสถาบัน

คณะอนุกรรมการ
บริ หารความเสี่ ยง

ส่วนงานวิชาการ ส่วน
งานอื่นสานักงานสภา
สถาบัน สานักงาน
การบริ หารความเสี่ ยงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
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แผนการดาเนินการ
ระดับสถาบัน (รายงานแบบป.ย.1และป.ย.2) แบบฟอร์ม ERM 04
5. ประชุมคณะทางานเพื่อระบุความเสี่ ยงตามพันธกิจ แต่ละด้าน ในภาพ
ของสถาบัน
6. ประชุมที่ปรึ กษาด้านการบริ หารความเสี่ ยงของสถาบัน
7. ประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงเพื่อพิจารณาความเสี่ ยงของ
สถาบัน (หมายเหตุ : ก่อนสัปดาห์สุดท้ายของเดือน)
8. ประชุ มอนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง (หมายเหตุ : เดือนละครั้ง ก่อน
การประชุมของส่ วนประกันคุณภาพฯ หลังการประชุมของส่ วนแผนงาน)
9. เผยแพร่ การดาเนินงานตามแผนบริ หารความเสี่ ยงในภาพรวมของ
สถาบันที่ได้รับอนุมตั ิ
10. คณะอนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยงรายงานความก้าวหน้า การบริ หาร
ความเสี่ ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงระดับสถาบัน รอบ 6
เดือนแรก (รายงานแบบติดตามป.ย.2)

ระยะเวลา
ต.ค.
55

พ.ย.
55

ธค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
55 56 56 56 56
56 56 56 56 56

ผู้รับผิดชอบ
อธิการบดี
คณะทางานแต่ละ
พันธกิจ
ที่ปรึ กษา
กรรมการบริ หารเสี่ ยง
ระดับสถาบัน
ส่วนประสานงานเพื่อการ
บริ หารจัดการกลาง
ส่วนงานวิชาการ ส่วน
งานอื่นสานักงานสภา
สถาบัน สานักงาน
อธิการบดี
ส่วนงานวิชาการ ส่วน
งานอื่นสานักงานสภา
สถาบัน สานักงาน
อธิการบดี

การบริ หารความเสี่ ยงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง

10

แผนการดาเนินการ
11. คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงระดับสถาบันรายงานความก้าวหน้า
การบริ หารความเสี่ ยงเสนอต่อสภาสถาบัน รอบ 6 เดือนแรก
12. คณะอนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยงสรุ ปผลการจัดการความเสี่ ยงใน
รอบ 12 เดือน เสนอต่อคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงระดับสถาบัน
(รายงานแบบติดตามป.ย.2)

13. คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงระดับสถาบัน สรุ ปผลการ บริ หาร
ความเสี่ ยงเสนอต่อสภาสถาบัน
14. คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงระดับสถาบัน นาผลประเมินและ
ข้อเสนอแนะของสภาสถาบัน ไปใช้เป็ นแนวทางในการ ทบทวนนโยบาย
และแนวทางการบริ หารความเสี่ ยงในปี ถัดไป

ระยะเวลา
ต.ค.
55

พ.ย.
55

ธค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
55 56 56 56 56
56 56 56 56 56

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการ
บริ หารความเสี่ ยงระดับ
สถาบัน
ส่วนงานวิชาการ ส่วน
งานอื่นสานักงานสภา
สถาบัน สานักงาน
อธิการบดี
คณะกรรมการ
บริ หารความเสี่ ยงระดับ
ระดับสถาบัน
สภาสถาบัน

การบริ หารความเสี่ ยงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
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การบริ หารความเสี่ ยงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง

