
แนวคิด การพิจารณาcore และ sub 

process ของงานบริหารความเสี่ยง 

ไดม้าจากขั้นตอนและกลไก การ

บริหารความเสี่ยง ตาม COSO ERM

1) กระบวนการพัฒนาระบบบริหารความเสีย่งองค์กร  (Enterprise Risk Mgt, ERM)

2) กระบวนการประเมินและจดัการความเสีย่งและการควบคุมภายใน

3) กระบวนการติดตามความเสีย่งและการควบคุมภายใน

4) กระบวนการพัฒนากลไกการสือ่สาร



งานบริหารความเสี่ยง

1.1  กระบวนการพัฒนา
ระบบ ERM

1.2 กระบวนการประเมินและ
จัดการ 1.4 กระบวนการสื่อสาร

1.1.1  กระบวนการพัฒนา 
ERM Roadmap

1.1.2 กระบวนการพัฒนา 
ERM Action Plan

1.1.3  กระบวนการพัฒนา
บุคลากรด้านความเสี่ยง (IDP)

1.2.1 กระบวนการประเมินและจัดการ
ความเสียง

1.3 กระบวนการติดตาม

1.3.2 กระบวนการติดตาม
ความเพียงพอระบบงานส าคัญ
ด้านการควบคุมภายใน

1.3.1 กระบวนการติดตามกล
ยุทธ์การจัดการความเสี่ยง

1.4.1 กระบวนการพัฒนา Risk 
Champion

1.4.2 กระบวนการพัฒนา
website งานบริหารความเสี่ยง



1.1.1  กระบวนการพัฒนา 

ERM Roadmap

Who/What: ผู้บริหารคณะฯ

              : มหาวิทยาลัยมหิดล

              : Risk Owner

              : Risk Champion

Who/What: พันธกจิที่เกี่ยวขอ้ง

              : ผู้ตรวจเยี่ยมประเมิน

Maturity Level of ERM in 

Organization 

1.1.2  กระบวนการพัฒนา 

ERM Action Plan

Who/What: ผู้บริหารคณะฯ

              : มหาวิทยาลัยมหิดล

              : Risk Owner

              : Risk Champion

Who/What: พันธกจิที่เกี่ยวขอ้ง

              : ผู้ตรวจเยี่ยมประเมิน

ร้อยละความส าเร็จของแผนการ

ด าเนินงานด้านบริหารความเส่ียง

1.1.3 กระบวนการพัฒนา

บุคลากรด้านความเส่ียง (IDP)

Who/What: ผู้บริหารคณะฯ

              : มหาวิทยาลัยมหิดล

              : Risk Owner

              : Risk Champion

Who/What: พันธกจิที่เกี่ยวขอ้ง

              : ผู้ตรวจเยี่ยมประเมิน

ร้อยละคะแนน PA ของบคุลากรภายใน

งานบริหารความเส่ียงที่เพ่ิมขึน้

1.2 กระบวนการประเมิน

และจดัการ

1.2.1  กระบวนการประเมิน

และจัดการความเสียง

Who/What: ผู้บริหารคณะฯ

              : มหาวิทยาลัยมหิดล

              : Risk Owner

              : Risk Champion

Who/What: พันธกจิที่เกี่ยวขอ้ง

              : ผู้ตรวจเยี่ยมประเมิน

1. ความครบถว้นตามตัวชี้วัด COSO 

ERM (Strategic, Operational, 

Compliance, Financial Risk)

2. ร้อยละความพร้อมของแผนการ

จัดการความเส่ียงสูงของคณะ

1.3.1 กระบวนการติดตามกล

ยทุธ์การจัดการความเส่ียง

Who/What: ผู้บริหารคณะฯ

              : มหาวิทยาลัยมหิดล

              : Risk Owner

              : Risk Champion

Who/What: พันธกจิที่เกี่ยวขอ้ง

              : ผู้ตรวจเยี่ยมประเมิน

สัดส่วนความพร้อมของความหลากหลาย

กลยทุธ์การจัดการความเส่ียง: 

treatment, terminate, tolerance, 

transfer

1.3.2 กระบวนการติดตาม

ความเพียงพอระบบงาน

ส าคัญด้านการควบคุมภายใน

Who/What: ผู้บริหารคณะฯ

              : มหาวิทยาลัยมหิดล

              : Risk Owner

              : Risk Champion

Who/What: พันธกจิที่เกี่ยวขอ้ง

              : ผู้ตรวจเยี่ยมประเมิน

ร้อยละความพร้อมของการครอบคลุม

ประเภทของ Control: preventive, 

corrective, detective

1.4.1 กระบวนการพัฒนา 

Risk Champion

Who/What: ผู้บริหารคณะฯ

              : มหาวิทยาลัยมหิดล

              : Risk Owner

              : Risk Champion

Who/What: พันธกจิที่เกี่ยวขอ้ง

              : ผู้ตรวจเยี่ยมประเมิน

ร้อยละขององค์ความรู้ด้านการริหารความ

เส่ียงที่เพิม่ขึ้นของ Risk Champion)

1.4.2 กระบวนการพัฒนา 

website งานบริหารความ

เส่ียง

Who/What: ผู้บริหารคณะฯ

              : มหาวิทยาลัยมหิดล

              : Risk Owner

              : Risk Champion

Who/What: พันธกจิที่เกี่ยวขอ้ง

              : ผู้ตรวจเยี่ยมประเมิน

1. Growth rate ของจ านวนคนเขา้

ชมเวบ (visiting rate)

2. ร้อยละการตีกลับ

1.1 กระบวนการพัฒนาระบบ

 ERM

1.3 กระบวนการติดตาม

1.4 กระบวนการสื่อสาร



รหัส SLA หน่วย ตคีวาม ค่าเปา้หมาย ค าจ ากัดความ แหล่งขอ้มูล ผู้เก็บขอ้มูล

1.2 วัน จะได้วันที่ ก าหนดแล้วเสร็จของ

กระบวนการประเมินและจัดการความเส่ียง

ของคณะฯ

1 เดือน นิยามเพิ่มเติม เก็บข้อมูลจากที่

ไหน?

งานบริหารความ

เส่ียง

ชื่อหน่วยงาน: งานบริหารความเสี่ยง

ชื่อกระบวนการ: ระบบบริหารความเสี่ยงคณะแพทยศาสตร์รามาธิบด ี(กระบวนการประเมินและจัดการ)

รหัส SLA: 

ชื่อ SLA: 

ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย: ความตอ้งการ/คาดหวัง/ผลลัพท์ที่ตอ้งการ

ผู้รับบริการ   

              :ผู้บริหารคณะฯ

              : มหาวิทยาลัยมหิดล

              : Risk Owner

              : Risk Champion

Quality: ได้ risk profile ของคณะที่สะท้อนถึงแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯและมหาวิทยาลัย 

Quantitiy: Risk profile สะท้อนตามประเภทตัวชี้วัดความเส่ียงของ COSO ERM

Cost-

Time: ส่งข้อมูลได้ทันตาม timeline ที่ศูนย์บริหารจัดการความเส่ียงมหาวิทยาลัยมหิดล ก าหนด

ชื่อ SLA สูตรค านวณ

ระยะเวลาการน าส่งผลการประเมินและจัดการ

ความเสียงต่อ ศูนย์บริหารจัดการความเส่ียง

มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่มหาวิทยาลับมหิดล ก าหนดส่งผล

การประเมินและจัดการความเส่ียง ลบ

ด้วย หนึ่งสัปดาห์

ผู้มีส่วนได้สวนเสีย  

              : พนัธกิจที่เกี่ยวข้อง

              : ผู้ตรวจเยี่ยมประเมิน

Quality: ได้ risk profile ของคณะที่สะท้อนถึงแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯและมหาวิทยาลัย 

Quantitiy: Risk profile สะท้อนตามประเภทตัวชี้วัดความเส่ียงของ COSO ERM

Cost-

Time: ส่งข้อมูลได้ทันตาม timeline ที่ศูนย์บริหารจัดการความเส่ียงมหาวิทยาลัยมหิดล ก าหนด


