
 

 

 

 
 

 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน 

(ฉบับที่ ๒๒๔๓/๒๕๖๔) 

เรื่อง นโยบายบริหารความเสี่ยงและการจัดระดับความเสี่ยงที่ยอมรบัได  

(Risk Management Policy and Risk Appetite) ของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

............................................................... 

เพ่ือใหมหาวิทยาลัยขอนแกน มีหลักการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยงอยางมีธรรมาภิบาล 

ตามนัยมาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงสมควรประกาศนโยบายบริหารความเสี่ยง 

กําหนดหัวขอและจัดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดไวเปนแนวทางแกบุคลากรในการติดตาม ประเมิน ควบคุม และ

บริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๓ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ประกอบกับมาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยงประจํามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ และ

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จึงออก

ประกาศไว ดังตอไปน้ี 

ขอ ๑ ประกาศน้ีเรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ ๒๒๔๓/๒๕๖๔) เรื่อง นโยบาย

บริหารความเสี่ยงและการจัดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได (Risk Management Policy and Risk Appetite) ของ

มหาวิทยาลัยขอนแกน” 

ขอ ๒ ประกาศน้ีใหใชต้ังแตวันถัดจากวันออกประกาศเปนตนไป 

ขอ ๓ ในประกาศน้ี 

“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยขอนแกน 

“คณะกรรมการ” หมายความวา  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจํามหาวิทยาลัย 

“สวนงาน” หมายความวา สวนงานตามมาตรา ๙ (๔) (๕) (๖) (๗) และวรรคสอง   

  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

“บุคลากร” หมายความวา กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูบริหาร อาจารย พนักงาน นักศึกษา  

  และใหหมายรวมถึงบุคคลที่ไดรับแตงต้ังจากมหาวิทยาลัยให 

  เปนกรรมการ อนุกรรมการ หรือคณะทํางานที่เกี่ยวกับการ 

  บริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยดวย 

 

 



๒ 

 

 

 

ขอ ๔ หลักการและวัตถุประสงค 

เพ่ือใหการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล สามารถปฏิบัติงานตามพันธกิจให

บรรลุตามเปาหมาย มีความกาวหนาอยางมั่นคงและตอเน่ือง จึงควรมีระบบบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีและการ

ควบคุมภายในที่เหมาะสม เพ่ือสรางความมั่นใจวาการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยจะตอบสนองตอพันธกิจที่

มหาวิทยาลัยมีตอผูเรียน อาจารย นักวิจัย ผูบริหาร ผูมีสวนไดเสีย สังคมและประเทศชาติโดยรวมไดอยางมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

มหาวิทยาลัยจึงควรกําหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) และจัดระดับความ

เสี่ยงที่ยอมรับได (Risk Appetite) เพ่ือใหการบริหารความเสี่ยงเปนสวนหน่ึงของการจัดทําแผนยุทธศาสตร      

แผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการประจําป ของทุกสวนงานในมหาวิทยาลัย โดยมีการประเมินผลกระทบและโอกาส

ที่เกิดขึ้นของปจจัยความเสี่ยงตาง ๆ ที่ไดระบุไวในประกาศน้ี ลดหรือปดปจจัยเสี่ยงตาง ๆ รวมถึงลดระดับความ

รุนแรงของผลกระทบหากเกิดเหตุจากปจจัยเสี่ยงน้ัน ๆ สําหรับเปนแนวทางในการควบคุมภายใน (Internal 

Control) อยางเพียงพอและเหมาะสมตอไป 

ใหมหาวิทยาลัยมกีารบริหารจัดการความเสี่ยง ในอยางนอย ๒ ระดับ ดังตอไปน้ี 

(๑) บริหารความเสี่ยงในระดับมหาวิทยาลัย 

(๒) บริหารความเสี่ยงในระดับสวนงาน 

กรณีที่มหาวิทยาลัยหรือสวนงานเห็นวา มีหนวยงานยอยใดภายใตมหาวิทยาลัยหรือภายในสวนงานที่มี

ขนาดใหญหรือมีปริมาณกิจกรรมที่เก่ียวของกับผูมีสวนไดเสียเปนจํานวนมากอันอาจมีปจจัยเสี่ยงจําเพาะ ที่ตอง

บริหารจัดการ ใหมหาวิทยาลัยหรือสวนงานสามารถกําหนดใหมีการดําเนินการใหมีระบบบริหารความเสี่ยงภายใน

หนวยงานยอยน้ัน ๆ ดวยก็ได 

ใหมีการวิเคราะหและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงตอหัวหนาสวนงานและ/หรือตออธิการบดี 

อยางนอยปละครั้ง 

ขอ ๕ ใหอธิการบดีแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ตามขอ ๔ (๑) 

หรือตามวรรคสอง และใหหัวหนาสวนงานแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการบริหารความเสี่ยงระดับสวนงาน       

ตามขอ ๔ (๒) หรือตามวรรคสอง แลวแตกรณี เพ่ือดําเนินการบริหารความเสี่ยงใหเปนไปตามประกาศน้ี หรือตามที่

คณะกรรมการกําหนด 

จํานวน องคประกอบ ของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง ใหผูมีอํานาจแตงต้ังกําหนดตามความเหมาะสม 

โดยอยางนอยคณะกรรมการดําเนินการบริหารความเสี่ยงระดับสวนงานใหมีผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย

หรือสวนงานอยางนอยหน่ึงคน และวาระการดํารงตําแหนงตามความเหมาะสม ทั้งน้ีไมเกินคราวละ ๔ ป 

กระบวนการบริหารความเสี่ยง ใหมหาวิทยาลัย สวนงาน และบุคลากรดําเนินการโดยอิงกับมาตรฐาน 

COSO ERM 2017 ซึ่งอยางนอยใหครอบคลุมประเภทความเสี่ยงใน ๔ ดาน ไดแก 

(๑) ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk)  

(๒) ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ (Operational Risk)  

(๓) ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk)  

(๔) ความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล (Compliance Risk) 



๓ 

 

 

 

ขอ ๖ คําประกาศระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได (Risk Appetite Statement)  

เพ่ือใหการบริหารจัดการในมหาวิทยาลัยมีการคํานึงถึงความกาวหนาควบคูกับตระหนักในความเสี่ยง     

ที่อาจเกิดขึ้นไดในการดําเนินการน้ัน ๆ จึงกําหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได ในหัวขอความเสี่ยงดานตาง ๆ    

เพ่ือใชเปนแนวทางในการบริหารความเสี่ยง ไวดังตอไปน้ี 

(๑) ภาพลักษณและช่ือเสียง (Reputation) 

มหาวิทยาลัยมุงมั่นในการรักษาภาพลักษณและช่ือเสียงที่สั่งสมมายาวนาน จนเปนที่เช่ือมั่นและเช่ือถือ

ของสังคม วามหาวิทยาลัยสามารถเปนที่พ่ึงของประชาชนได ดังน้ันจึงกําหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดในระดับ

ตํ่า (Low Appetite) ในการดําเนินกิจกรรมใด ๆ ทั้งที่เปนกิจกรรมทั่วไป และกิจกรรมดานการศึกษาและวิจัย       

ที่อาจสงผลตอภาพลักษณและช่ือเสียงทางลบและเปนที่รับรูโดยทั่วไปของสาธารณะ  

(๒) การจัดการศึกษาและคุณภาพบัณฑิต (Education and Student/Graduate Quality) 

มหาวิทยาลัยรักษามาตรฐานดานคุณภาพของบัณฑิต และรวมถึงผูเรียนในหลักสูตรทุกระดับปริญญา 

(degree program) หรือการเรียนแบบไมรับปริญญา (non-degree program) เพ่ือใหเปนที่ยอมรับและเช่ือมั่น 

โดยผูเรียนจะตองไดรับการสนับสนุนดานการเรียนรูที่เหมาะสม สรางเสริมทักษะและประสบการณ เพ่ือการนําองค

ความรูที่ไดรับไปใชประโยชนได ดังน้ันจึงกําหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดในระดับตํ่า (Low Appetite) ในการ

จัดการเรียนการสอนที่สงผลตอคุณภาพของผูเรียน 

(๓) ความสามารถดานการวิจัยและนวัตกรรม (Research and Innovation Capability) 

มหาวิทยาลัยมุงเปนมหาวิทยาลัยวิจัยในระดับโลก (Global Frontier Research University) จึง

จําเปนตองมีความพรอมในการพัฒนาสิ่งใหม ๆ และสรางฐานการวิจัยและการนํานวัตกรรมไปใชใหเกิดประโยชน 

ดังน้ันจึงกําหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดระดับปานกลาง (Medium Appetite) เพ่ือสงเสริมการทํางานให

กาวหนาอยางรวดเร็ว และมีการนําผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปสูเชิงพาณิชยไดอยางเปนรูปธรรม ทั้งน้ีตองอยู

ภายใตการกํากับดูแลดานการลงทุนที่ดี โดยคํานึงผลตอบแทนการลงทุนดวย และอยูภายใตจริยธรรมการวิจัยที่เปน

มาตรฐาน โดยคุณภาพของผลงานวิจัยจะตองสูงเปนที่ยอมรับระดับสากล จึงกําหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได

ระดับตํ่า (Low Appetite) 

(๔) สมรรถนะและความย่ังยืนทางการเงิน (Financial Performance and Sustainability) 

มหาวิทยาลัยมีความมั่นคงทางการเงิน โดยพบวาที่ผานมามีผลการดําเนินการเปนบวก และมีการเติบโต

ไดอยางตอเน่ือง อันเกิดจากการรักษาวินัยทางการเงินการคลังที่ดี ดังน้ันจึงไมมีระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได (Zero 

Appetite) ที่สงผลใหวินัยทางการเงินการคลังเสียหาย 

อยางไรก็ตามกําหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดระดับปานกลาง (Medium Appetite) ในการลงทุน

ทางการเงิน เพ่ือสนับสนุนใหมหาวิทยาลัยมีอัตราการเติบโตของรายไดไดอยางตอเน่ือง โดยมหาวิทยาลัยจะตอง

สมดุลระหวางผลประโยชนที่ไดรับและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอยางเต็มที่อยูเสมอ 

 



๔ 

 

 

 

(๕) การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ มาตรฐาน (Compliance) 

มหาวิทยาลัยยืนหยัดในความถูกตอง ซื่อตรง และมีมาตรฐานที่สูง จึงไมมีระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได 

(Zero Appetite) ที่สงผลใหเกิดการดําเนินการที่ขัดกับกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนที่กําหนดไว และไมสอดคลอง

กับมาตรฐานจริยธรรม จรรยาบรรณ และหลักธรรมาภิบาล 

(๖) การพัฒนาพ้ืนที่และโครงสรางพ้ืนฐาน (Estates and Infrastructure) 

มหาวิทยาลัยมุงสูความเปนพ้ืนที่ที่เปนตนแบบของเมืองที่ชาญฉลาดและย่ังยืน (Sustainable Smart 

Campus) จึงกําหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดระดับปานกลาง (Medium Appetite) เพ่ือใหเกิดรูปแบบการ

พัฒนาที่ทันสมัย และกาวหนาอยูเสมอ 

อยางไรก็ตาม ในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยจะตองสามารถดําเนินการไดอยางตอเน่ือง

และมีความปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสิน และสุขภาพของบุคลากร นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปที่ใชบริการ จึงกําหนด

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดระดับตํ่า (Low Appetite) ในสิ่งที่จะสงผลตอความเสียหายตอทรัพยสิน แตไมมีระดับ

ความเสี่ยงที่ยอมรับได (Zero Appetite) ในสิ่งที่จะสงผลเสียตอชีวิต หรือสุขภาพ 

(๗) ระบบขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Data and Information Technology) 

มหาวิทยาลัยดําเนินงานและใหบริการดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในเกือบทุกระบบงาน ผานระบบ

ขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความมั่นคงปลอดภัยสูง และมีศักยภาพในการใหบริการไดอยางเพียงพอและ

ตอเน่ือง จึงกําหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดระดับตํ่า (Low Appetite) เพ่ือใหสามารถสรางความตอเน่ืองใน

การใหบริการและบริหารจัดการที่มีคุณภาพ 

ขอ ๗ คณะกรรมการอาจพิจารณากําหนดคาเบ่ียงเบน (Risk Tolerance) ของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับ

ไดตามขอ ๖ เพ่ือใหสอดคลองกับบริบท สถานการณและสภาพแวดลอมที่สงผลตอปจจัยความเสี่ยงน้ัน ๆ ได 

ขอ ๘ ใหอธิการบดีรักษาการตามประกาศน้ี กรณีมีปญหาในการปฏิบัติหรือปญหาการตีความ             

ใหอธิการบดีเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจํามหาวิทยาลัยเปนผูวินิจฉัย และใหการวินิจฉัยน้ันเปนที่สุด 

 

 ประกาศ  ณ  วันที่  ๓  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 

 

 

(นายณรงคชัย อัครเศรณี) 

  นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 
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