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หน้า
บทนำ
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง
หน้าที่และความรับผิดชอบตามโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง
สารสนเทศแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงของแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ด้านที่ 1 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Risk)
ประเด็นความเสี่ยงที่ 1 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ประเด็นความเสี่ยงที่ 2 จำนวนการอ้างอิงผลงานตีพิมพ์อยู่ในระดับต่ำ
ประเด็นความเสี่ยงที่ 3 จำนวนงบประมาณวิจัยจากภาคการผลิต (Real Sector) น้อยเกินไป
ประเด็นความเสี่ยงที่ 4 ไม่สามารถทำให้มหาวิทยาลัยเป็น Clean & Green Campus
ประเด็นความเสี่ยงที่ 5 ผลงานวิจัยและนวัตกรรมไม่ได้รับการต่อยอดในระดับขยายขนาด/ต้นแบบ
ประเด็นความเสี่ยงที่ 6 Product ไม่เกิดผลงานสร้างสรรค์ที่มีมูลค่า
ประเด็นความเสี่ยงที่ 7 ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยไม่ทำให้เกิด Impact ต่อสังคม
ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)
ประเด็นความเสี่ยงที่ 8 อุบัติเหตุจากการจราจรภายในมหาวิทยาลัย
ประเด็นความเสี่ยงที่ 9 การเกิดอุบัติภัยภายในอาคาร
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สารบัญ
หน้า
ด้านที่ 3 ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
ประเด็นความเสี่ยงที่ 10 รายได้จากงบประมาณแผ่นดินลดลง
ประเด็นความเสี่ยงที่ 11 รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาลดลง
ประเด็นความเสี่ยงที่ 12 รายได้จากเงินบำรุงโรงพยาบาลลดลง
ประเด็นความเสี่ยงที่ 13 รายได้จากการบริหารสินทรัพย์ลดลง
ประเด็นความเสี่ยงที่ 14 รายจ่ายงบบุคลากรเพิ่มขึ้น
ประเด็นความเสี่ยงที่ 15 ค่าใช้จ่ายวัสดุต่อรายได้รวมเพิ่มขึ้น
ประเด็นความเสี่ยงที่ 16 มูลค่าสินทรัพย์สุทธิลดลง
ด้านที่ 4 ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk)
ประเด็นความเสี่ยงที่ 17 มหาวิทยาลัยถูกฟ้องร้อง/ร้องเรียน
ด้านที่ 5 ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (Reputation Risk)
ประเด็นความเสี่ยงที่ 18 ข้อมูลทาง Social media ที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
ภาคผนวก
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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บทนำ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มุ่งเน้นการพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีมาตรฐานเทียบเท่ามาตรฐานสากล เพื่อให้การบริการทางการศึกษาที่ดี
และมีคุณภาพอันจะนำประโยชน์สู่ประเทศชาติอย่างสูงสุด จึงมีการกำหนดหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี ( Good Governance) ให้เป็นองค์ประกอบสำคัญ
ในกระบวนการบริหารจัดการและการดำเนินการ ซึ่งการที่จะบรรลุถึงการกำกับดูแลที่ดีได้ จำเป็นต้องมีระบบจัดการเพื่อให้เกิดการบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
การควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายในที่ดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงได้จัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐานสากล อย่างเป็นระบบ และมีการดำเนินการทั่วทั้งมหาวิทยาลัย โดยครอบคลุม
ถึงวิธีการจัดการกับความเสี่ยงทั้งหมดและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นสากล (Enterprise Wide Risk) เพื่อใช้เป็นแนวทางพัฒนามหาวิทยาลัยสู่รูปแบบการบริหาร
จัดการที่มีรูปแบบมาตรฐานสากล ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการกำกับดูแลที่ดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงได้จัด ทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. 2563 โดย
พิจารณาจากเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และมีความเสี่ยงครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน ดังนี้
1. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Risk)
2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
4. ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk)
5. ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (Reputation Risk)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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นโยบายการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เพื่อให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการบริหารปัจจัยความเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง และมีกระบวนการ
ดำเนินงานด้านต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้องค์กรเกิดความเสียหาย หรือขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเพื่อจะทำให้ระดับความเสี่ยง
และขนาดของความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ทั้งนี้ การบริหารความเสี่ยงดังกล่าวจะคำนึงถึงการบรรลุเป้ าหมายขององค์กรตามแผน
ยุทธศาสตร์ และแนวทางในการบริหารมหาวิทยาลัยที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย โดยมุ่ งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดและเป้าหมายที่กำหนดไว้
รวมทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมให้องค์กรมีระบบบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) มหาวิทยาลัยจึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
1. ส่งเสริมให้มีการบริหารความเสี่ยงเชิงรุกแบบบูรณาการทั้งมหาวิทยาลัยและทุกระดับ โดยครอบคลุมความเสี่ยงสำคัญในทุกปัจจัยเสี่ยงและทุก
พันธกิจขององค์กร
2. พัฒนาให้มีการบริหารความเสี่ยงเป็นกลยุทธ์สำคัญ เพื่อช่วยให้การบริหารงานตอบสนองนโยบายของรัฐบาล กระทรวงการคลัง และสภา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมุ่งเน้นตามหลักการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล
3. สร้างกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพเป็นมาตรฐานสากล และสามารถนำผลของการบริหารความเสี่ยงมาช่วยในการตัดสินใจ ใน
การดำเนินงาน และการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยได้อย่างเป็นรูปธรรม สามารถประเมินผลและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
4. ส่งเสริมและกระตุ้นให้การบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมมหาวิทยาลัย โดยเน้นให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน คณาจารย์ และบุคลากรทุก
ระดับมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนให้ความร่วมมือในการดำเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่าง
จริงจัง จนสามารถพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงที่มีลักษณะเฉพาะตัวของมหาวิทยาลัยได้เองอย่างมีประสิทธิภาพ
5. การปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงให้ถือเป็นภารกิจที่ต้องปฏิบัติตามปกติ และให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
สม่ำเสมอและต่อเนื่องตามสถานการณ์และเวลา
6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงให้สมบูรณ์
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โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิยาลัยเชียงใหม่ กำหนดการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร 2 ระดับ ดังนี้
1. ระดับมหาวิทยาลัย
2. ระดับคณะ สำนัก สถาบัน วิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย สำนักงานมหาวิทยาลัย ส่วนงานวิชาการภายใน และส่วนงานอื่นๆ

สภามหาวิทยาลัย
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
สำนักงาน
การตรวจสอบภายใน
สำนักงานขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์

อธิการบดี
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ระดับมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการอำนวยการประจำส่วนงาน
ผู้บริหารส่วนงาน
(คณบดี/ผู้อำนวยการ)

คณะกรรมการบริหารประจำส่วนงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ
ระดับคณะ/สำนัก/สถาบัน/วิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัย/ส่วนงานวิชาการภายใน/ส่วนงานอื่น
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หน้าที่และความรับผิดชอบตามโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง
ผู้เกี่ยวข้อง

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. กำกับและส่งเสริมให้มีการบริหารความเสี่ยง
2. ให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง
1. กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ได้รับการปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
2. ทบทวนและเสนอแนะแผนการบริหารความเสี่ยงต่อสภามหาวิทยาลัย
1. กำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงให้ได้รับการปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร
อธิการบดี
2. ให้ความเห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
3. ติดตามความเสี่ยงที่สำคัญและกำกับการบริหารความเสี่ยง
4. เสนอรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
1. กำหนดแนวทางการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับ
2. รวบรวม/ระบุ/วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
มหาวิทยาลัย
3. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย
4. จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยง
5. เสนอแผนการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัยต่ออธิการบดีเพื่อให้ความเห็นชอบ
1. กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ได้รับการปฏิบัติทั่วทั้งส่วนงาน
คณะกรรมการอำนวยการประจำส่วนงาน
2. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับแผนการบริหารความเสี่ยงให้แก่ส่วนงาน
1. ส่งเสริมให้มีการบริหารความเสี่ยงภายในส่วนงาน
คณบดี/ผู้อำนวยการ
2. กำหนดแนวทางการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของส่วนงาน
(คณะกรรมการบริหารประจำส่วนงาน)
3. ให้ความเห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยงของส่วนงาน
4. เสนอแผนการบริหารความเสี่ยงต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงเพื่อนำเสนออธิการบดีต่อไป
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม 1. นำนโยบายการบริหารความเสี่ยงสู่การปฏิบัติ
2. รวบรวม/ระบุ/วิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง
ภายในระดับคณะ/สำนัก/สถาบัน/วิทยาลัย/
บัณฑิตวิทยาลัย/สำนักงานมหาวิทยาลัย และส่วน 3. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงระดับส่วนงาน
4. จัดทำรายงานผลการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อคณบดี/ผู้อำนวยการ
งานวิชาการภายใน
1. สอบทานและประเมินประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง
สำนักงานการตรวจสอบภายใน
2. จัดทำรายงานผลการสอบทานการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
สภามหาวิทยาลัย
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สารสนเทศแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จำนวนทั้งหมด 18 ประเด็นความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Risk)

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk)

2
(สูง)

1
(ปานกลาง)

5
(สูงมาก)

1
1
(ต่ำ) (สูงมาก)

1
(สูง)

1
(สูง)

ความเสี่ยงด้านกฏ ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk)

4
(ปานกลาง)
ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (Reputation Risk)

1
(สูง)

สูงมาก

1
(ปานกลาง)

สูง

ปานกลาง

ต่ำ

ต่ำมาก

5

แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงของแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2563
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แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รวมจำนวน 18 ประเด็นความเสี่ยง
ประเภท
ความเสี่ยง

ประเด็นความ การจัดการความเสี่ยง/
การประเมิน ความเสี่ยงที่
การจัดการความเสี่ยง/
Risk Manager Risk Owner
เสี่ยง
กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ ในปีที่ผ่านมา ยังมีอยู่
กิจกรรมการควบคุมเพิ่มเติม

ด้านยุทธศาสตร์ 1. ความพึงพอใจ
(S)
ของ ผู้ใช้บัณฑิต
ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย
(สูงมาก)

1. ปรับ ปรุงกระบวนการรับเข้ า
นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี แ ละ
ระดับบัณฑิตศึกษาให้มีประสิทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น
2. เสริมสร้างความรู้และทักษะ
ภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้น
สุดท้าย
3. เปิดหลักสูตรสาขาวิชาที่มี
อัตลักษณ์ จุดเด่น และสอดคล้อง
กับความต้องการของตลาด/ผู้เรียน
4. ปรับ หลักสูตรให้ มี ความเป็ น
นานาชาติ เพื่อเพิ่มโอกาสการใน
รับนักศึกษาต่างชาติเพิ่มขึ้น
5. สร้างความแตกต่างที่เป็น Value
Added ของแต่ละหลักสูตร

ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต
ยังมีแนวโน้มต่ำ
กว่าเป้าหมาย

1. บัณฑิตทุก
ระดับของ มช.
มีงานทำยังต่ำ
กว่าเป้าหมาย
ที่กำหนด หรือ
ต่ำกว่าร้อยละ
85
2. ร้อยละ 40
ของหลักสูตรมี
คะแนนความ
พึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต
น้อยกว่า 4.50

1. ปรับปรุงหลักสูตรให้ตอบสนอง
ต่อความต้องการของผู้เรียนและ
ตลาด (Demand Driven)
2. พัฒนาผู้เรียนผ่านกระบวนการ
พัฒนานักศึกษาและกระบวนการ
การเรียนรู้ ตลอดจนการประเมิน
ผลที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcome-based
Education)
3. ปรับกระบวนการ/ขั้นตอนในการ
ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความรวดเร็ว
มากขึ้น
4. เสริมสร้างคณาจารย์ให้มีทักษะ
การเรียนการสอนที่ตระหนักและ
ให้ความสำคัญในการจัดการเรียน
การสอนที ่ ม ุ ่ ง เน้ น ผลลั พ ธ์ ก าร
เรียนรู้เพิ่มขึ้น

- รองอธิการบดี
สำนักพัฒนา
(รศ.อุษณีย์
คุณภาพ
คำประกอบ)
การศึกษา,
- รองอธิการบดี
บัณฑิตวิทยาลัย
(รศ.นพ.อำนาจ
, กองวิเทศอยู่สุข)
สัมพันธ์,
- รองอธิการบดี
กองพัฒนานัก(รศ.โรม จิรานุกรม)
ศึกษา
,สำนักงานหอพักนักศึกษา
ศูนย์นวัตกรรม
การเรียนรู้
(TLIC) และ
ส่วนงานต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง

7

ประเภท
ความเสี่ยง

ประเด็นความ การจัดการความเสี่ยง/
การประเมิน ความเสี่ยงที่
การจัดการความเสี่ยง/
Risk Manager Risk Owner
เสี่ยง
กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ ในปีที่ผ่านมา ยังมีอยู่
กิจกรรมการควบคุมเพิ่มเติม
6. กำกับให้ทุกหลักสูตรมีผลการ
ดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร
7. พัฒนาระบบ Credit Bank เพื่อ
เสริมระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต
8. เสริมสร้างคุณธรรมและภูมิคุ้ม
กันในการดำรงชีวิตอย่างถูกต้อง
ให้กับนักศึกษาผ่านกิจกรรมต่าง ๆ

ด้านยุทธศาสตร์ 2. จำนวนการ
(S)
อ้างอิงผลงาน
ตีพิมพ์อยู่ใน
ระดับต่ำ
(สูงมาก)

1. จั ด สรรงบประมาณอุ ด หนุ น
ศู น ย์ ค วามเป็ น เลิ ศ /กลุ ่ ม วิ จั ย
ตี พ ิ ม พ์ ผ ลงานในฐาน ISI ระดั บ
Q1-Q3
2. จั ด สรรงบประมาณอุ ด หนุ น
พิเศษสำหรับผู้ที่ตีพิมพ์ผลงานใน
วารสาร Nature, Science, Lancet
และ New England Journal of
Medicine

จำนวนการ
อ้างอิงของ มช.
อยู่ที่ประมาณ
25,001 - 30,000
ครั้งต่อปี ซึ่งยัง
ต่ำกว่าเป้าหมาย
(40,001 60,000 ครั้ง)

จำนวนการ
อ้างอิงผลงาน
ตีพิมพ์ใน QS
World
Ranking ของ
มช. ยังน้อย
มาก หรือยัง
อยู่อันดับ
มากกว่า 601
ขึ้นไป

1. ส่งเสริมกลุ่มวิจัยที่มหาวิทยาลัย รองอธิการบดี
มีความเข้มแข็งให้ทำงานบูรณาการ (รศ.ดร.สัมพันธ์
ข้ า มส่ ว นงาน โดยตอบสนองต่ อ สิงหราชวราพันธ์)
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
2.จัดสรรงบประมาณอุดหนุนแผนงาน
การวิ จ ั ยขั ้นแนวหน้าด้ านควอนตัม
เทคโนโลยี (Frontier research in
quantum technology)
3. บ่มเพาะนักวิจัยให้เป็นนักวิจยั ที่
มีค่า H Index เพิ่มมากขึ้น

สำนักงาน
บริหารงานวิจัย,
สถาบันวิจัย และ
ส่วนงานต่าง ๆ
ทีเ่ กี่ยวข้อง
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ประเภท
ความเสี่ยง

ประเด็นความ การจัดการความเสี่ยง/
การประเมิน ความเสี่ยงที่
การจัดการความเสี่ยง/
Risk Manager Risk Owner
เสี่ยง
กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ ในปีที่ผ่านมา ยังมีอยู่
กิจกรรมการควบคุมเพิ่มเติม
3. จั ด สรรงบประมาณอุ ด หนุ น
พิ เ ศษสำหรั บ ผู ้ท ี ่ต ี พ ิ ม พ์ผ ลงาน
ร่วมกับนักวิชาการในมหาวิทยาลัย
20 อันดับแรกของโลก
4. จั ด สรรงบประมาณอุ ด หนุ น
โครงการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัย
100 อันดับแรกของโลก
5. จัดสรรงบประมาณสนับสนุน
อุดหนุนให้กับศาสตราจารย์
อาคันตุกะ (Visiting Professor)
ระดับโลกเพื่อทำหน้าที่พี่เลี้ยง
และตีพิมพ์ผลงานในฐาน ISI ระดับ
Q1-Q2
6. จัดสรรงบประมาณสำหรับ
จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ขั้นสูงใน
ห้องปฏิบัติการกลาง (Central
Lab)

4. กำหนดโจทย์ว ิจัยที่ตอบสนอง
ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
5. ยกระดับงานวิจัยและนวัตกรรม
สู่ TRL ที่สูงขึ้น
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ประเภท
ความเสี่ยง

ประเด็นความ การจัดการความเสี่ยง/
การประเมิน ความเสี่ยงที่
การจัดการความเสี่ยง/
Risk Manager Risk Owner
เสี่ยง
กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ ในปีที่ผ่านมา ยังมีอยู่
กิจกรรมการควบคุมเพิ่มเติม

ด้านยุทธศาสตร์ 3. จำนวนงบ
(S)
ประมาณวิจัย
จากภาคการผลิต
(Real Sector)
น้อยเกินไป
(สูงมาก)

1. จัดอบรมคณาจารย์และนักวิจัย
ให้มีศักยภาพในการตั้งโจทย์วิจัย
ที ่ ต อบสนองต่ อ โจทย์ ภ าคการ
ผลิตเพิ่มมากขึ้น
2. ส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์
และนักวิจัยให้ทำงานร่วมกับภาค
เอกชนเพิ่มมากขึ้น

ด้านยุทธศาสตร์ 4. ไม่สามารถ
(S)
ทำให้
มหาวิทยาลัย
เป็น Clean &
Green Campus
(สูงมาก)

1. สร้ า งและพั ฒ นาองค์ ค วามรู้
เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมด้ า น
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
2. นำองค์ความรู้และนวัต กรรม
ในด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
ไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นเชิ ง ประจั ก ษ์
3. พั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ให้ เ ป็ น
เมืองอัจ ฉริย ะ ส่งเสริมพลังงาน
สะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวด-

จำนวนงบประมาณวิจัยจาก
ภาคการผลิต
ของ มช. น้อย
กว่า 1,000
ล้านบาทต่อปี
(เป้าหมายตาม
แผน) เป็นเวลา
มากกว่า 2 ปี
ขึ้นไป
จากผลการจัด
อันดับ UI
Green Metric
ปี 2019 มช.
อยู่อันดับที่
299 ของโลก
และอันดับที่
18 ของ
ประเทศ

จำนวน
งบประมาณ
วิจัยจากภาค
การผลิตยังมี
แนวโน้มน้อย
กว่าเป้าหมาย
ที่กำหนดไว้
อย่างต่อเนื่อง

1. กำหนดโจทย์ว ิจัยที่ตอบสนอง รองอธิการบดี
ความต้องการของภาคการผลิต
(รศ.ดร.สัมพันธ์
2. ให้ อ ุ ท ยานวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ สิงหราชวราพันธ์)
เทคโนโลยี เ ป็ น ศู น ย์ ก ลางในการ
ทำงานร่วมกับภาคการผลิต

สำนักบริหาร
งานวิจัย,
สถาบันวิจัย,
ส่วนงาน
วิชาการภายใน
และส่วนงาน
ต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง

อันดับ UI
Green Metric
ที่ประเมิน
ความเป็น
Clean &
Green
Campus มช.
ยังอยู่ต่ำกว่า
อันดับที่

1. นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมา
ใช้ให้ครอบคลุมทุกประเภทขยะ
2. เสริมสร้างความร่วมมือในการ
จัดเก็บคัดแยกที่ทั่วถึงและครอบคลุม
3. เสริ ม สร้ า งความรู ้ แ ละความ
ตระหนักในการใช้พลัง งานอย่ า ง
ประหยัดและคุ้มค่าให้แก่บุคลากร
และนักศึกษา

สถาบันวิจัย
และพัฒนา
พลังงานนคร
พิงค์
และทุกส่วนงาน

รองอธิการบดี
(รศ.ประเสริฐ
ฤกษ์เกรียงไกร)
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ประเภท
ความเสี่ยง

ประเด็นความ การจัดการความเสี่ยง/
การประเมิน ความเสี่ยงที่
การจัดการความเสี่ยง/
Risk Manager Risk Owner
เสี่ยง
กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ ในปีที่ผ่านมา ยังมีอยู่
กิจกรรมการควบคุมเพิ่มเติม

ด้านยุทธศาสตร์ 5. ผลงานวิจัย
(S)
และนวัตกรรม
ไม่ได้รับการต่อ
ยอดในระดับ
ขยายขนาด/
ต้นแบบ (สูง)

ล้อมอย่างยั่งยืน เช่น หาแนวทาง
ในการเพิ่มพื้นที่ส ีเขียว การลด
สัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้า เป็นต้น
4. การพัฒนาระบบขนส่งมวลชน
ภ า ย ใ น ม ห า ว ิ ท ย า ล ั ย ใ ห ้ มี
ประสิทธิภ าพ รวมถึงสนับสนุ น
นโยบายด้ า นการขนส่ ง มวลชน
ของจังหวัดเชียงใหม่
5. รณรงค์และส่งเสริมสนับสนุน
ให้ส่วนงานต่าง ๆ ดำเนินกิจกรรม
ที่เกี่ยวกับความยั่งยืน
1. สร้างนวัตกรรม ทั้งผลิตภัณฑ์
และบริการ ด้านอาหาร สุขภาพ
และการดู แ ลผู ้ ส ู ง อายุ ที ่ ส ร้ า ง
รายได้หรือมีผลกระทบต่อสังคม
2. วิ จ ั ย ด้ า นอาหารและสุ ขภาพ
และการดู แลผู ้ ส ู งอายุ ด้ วยการ
บูรณาการ Digital Tech, Bio Tech
และเทคโนโลยีศาสตร์สาขาอื่น ๆ

ยอมรับได้คือ 4. เพิ่มการนำพลังงานทดแทนมา
อันดับ 3 ของ ใช้ภายในมหาวิทยาลัยอย่างทั่วถึง
ประเทศ
และอย่างเพียงพอ

การเป็นเมือง
ต้นแบบ
นวัตกรรม
อาหารและ
สุขภาพหรือ
Food
Innopolis ของ
มช. อาจไม่

จำนวนธุรกิจ
เกิดใหม่ที่เกิด
จากการต่อ
ยอดผลงาน
วิจัยและ
นวัตกรรมของ
มช. ยังต่ำกว่า
เป้าหมาย

1. สนับสนุนงบ Translational
รองอธิการบดี
Research และงบลงทุน Pilot
(ผศ.ดร.ชรินทร์ เต
Scale เพิ่มมากขึ้น
ชะพันธุ์)
2. ส่งเสริมการพัฒนา Startup
และ Matching/Investment
Fund ร่วมกับภาคธุรกิจเพิ่มมากขึ้น
3. ปรับกระบวนการเรียนการสอน
โดยเพิ่มทักษะการสร้างแนวคิด

ส่วนงานกลุม่
สาขา
วิทยาศาสตร์
สุขภาพ, คณะ
เกษตรศาสตร์,
คณะ
อุตสาหกรรม
เกษตร,
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ประเภท
ความเสี่ยง

ประเด็นความ การจัดการความเสี่ยง/
การประเมิน ความเสี่ยงที่
การจัดการความเสี่ยง/
Risk Manager Risk Owner
เสี่ยง
กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ ในปีที่ผ่านมา ยังมีอยู่
กิจกรรมการควบคุมเพิ่มเติม
3. บูร ณาการร่ว มกับ หน่ว ยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มอุตสาหกรรมเครือข่าย (Clusters) และ
ภาคประชาสั ง คม ในการน ำ
นวั ต กรรมไปขั บ เคลื ่ อ นการแก้
ปั ญ หาด้ า นอาหารและสุ ข ภาพ
และการดูแลผู้สูงอายุ
4. ให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล และคลั ง
ความรู ้ ด ้ า นอาหารและสุ ข ภาพ
และการดูแลผู้สูงอายุ
5. สร้ า งสภาพแวดล้ อ มภายใน
มหาวิทยาลัยทางด้านอาหารและ
สุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ

ด้านยุทธศาสตร์ 6. Product
(S)
ไม่เกิดผลงาน
สร้างสรรค์ที่มี
มูลค่า (สูง)

บรรลุผลสำเร็จ (> 6 ธุรกิจต่อ
เนื่องจาก
ปี)
ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมถูก
นำไปใช้
ประโยชน์ใน
เชิงพาณิชย์
และต่อยอดใน
ระดับขยาย
ขนาด/ต้นแบบ
ยังมีค่อนข้าง
น้อย

ธุรกิจเกิดใหม่ (Start up) ด้าน
อาหารและสุขภาพ และการดูแล
ผู้สูงอายุ
4. จัดสรรงบประมาณเพื่อเพิ่ม
อุปกรณ์/เครื่องมือ และ
ห้องปฏิบัติการ (Future Lab) ให้มี
มาตรฐาน และพร้อมต่อการใช้งาน
และคิดค้นนวัตกรรมสร้างสรรค์ ให้
เพียงพอต่ออาจารย์ นักวิจัย และ
นักศึกษา
5. มุ่งเป้ากลไกภาครัฐในการ
อุดหนุนการวิจัยด้านอาหารและ
สุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ
(งบบูรณาการ)
1. รวบรวมคลังความรู้และพัฒนา การนำ
1. มีการ
1. บูรณาการทำงานร่วมกับชุมชน
การเผยแพร่ข้อมูลด้านล้านนา
ผลิตภัณฑ์
บูรณาการ
เพิ่มมากขึ้น รวมถึงการจัดทำ
2. นำความรู้ด้านล้านนามาต่อ
(Product) ที่
ร่วมกับชุมชน ฐานข้อมูลชุมชนที่จะเข้าไป
ยอดสร้างนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ เกิดจากผลงาน เพื่อการ
เสริมสร้างความร่วมมือหรือบูรณาด้านล้านนา
ยกระดับหรือ การทำงานร่วมกันด้วย

ศูนย์นวัตกรรม
อาหารและ
บรรจุภัณฑ์,
อุทยาน
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี,
และส่วนงาน
ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง

รองอธิการบดี
(ผศ.ดร.เอกชัย
มหาเอก)

สำนักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม,
คณะวิจิตรศิลป์,
คณะ
สถาปัตยกรรม
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ประเภท
ความเสี่ยง

ประเด็นความ การจัดการความเสี่ยง/
การประเมิน ความเสี่ยงที่
การจัดการความเสี่ยง/
Risk Manager Risk Owner
เสี่ยง
กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ ในปีที่ผ่านมา ยังมีอยู่
กิจกรรมการควบคุมเพิ่มเติม
3. สร้างบรรยากาศด้านล้านนา สร้างสรรค์ ไป
สร้างสรรค์ในมหาวิทยาลัย
ใช้ประโยชน์
หรือทำให้เกิด
มูลค่าเพิ่มยังมี
ค่อนข้างน้อย

พัฒนา
ผลิตภัณฑ์
ชุมชนยังน้อย
กว่า 10
ชุมชนต่อปี
2. การเกิด
มูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจและ
สังคมทางด้าน
ล้านนา
สร้างสรรค์ยัง
อยู่ประมาณ
21 - 30 ล้าน
บาทต่อปี

2. สร้าง Creative Designer ด้าน
ล้านนาสร้างสรรค์ โดยการพัฒนา
กลุ่มคนรุ่นใหม่และการถ่ายทอด
องค์ความรู้ด้านล้านนาอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นระบบ
3. ดำเนินการโครงการเพื่อบ่มเพาะ
ผู้ประกอบการทางด้านการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และการทำธุรกิจ โดย
เน้น ใน 2 กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่ม
ทายาทผู้ประกอบการที่มีต้นทุน
ทางด้านผลิตภัณฑ์หรืองาน
สร้างสรรค์ ให้เกิดการต่อยอด เพิ่ม
มูลค่า และกลุ่มผู้มีความรู้ด้านงาน
สร้างสรรค์ที่ต้องการทำธุรกิจ เพื่อ
สร้างเป็นธุรกิจใหม่
4. แสวงหาและสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญด้านล้านนาอย่างเป็น
รูปธรรม เพื่อร่วมสร้างผลิตภัณฑ์

ศาสตร์
และส่วนงาน
ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง
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ประเภท
ความเสี่ยง

ประเด็นความ การจัดการความเสี่ยง/
การประเมิน ความเสี่ยงที่
การจัดการความเสี่ยง/
Risk Manager Risk Owner
เสี่ยง
กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ ในปีที่ผ่านมา ยังมีอยู่
กิจกรรมการควบคุมเพิ่มเติม

และนวัตกรรมด้านล้านนาร่วมกัน
5. สนับสนุนงบประมาณและการ
ดำเนินงานของบุคลากร เพื่อ
ผลักดันให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
สร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมเพิ่มมากขึ้น
6. วางแผนและดำเนินการ
ประชาสัมพันธ์อย่างหลากหลาย
และอย่างทั่วถึง เพื่อให้สื่อเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายในการบ่มเพาะอย่าง
ถูกต้อง
ด้านยุทธศาสตร์ 7. ผลงาน
1. ปรับระบบบริหารจัดการ โดย จำนวนผลงาน จำนวนผลงาน 1. สร้างทีมวิเคราะห์และทีมตอบ
(S)
วิชาการของ
จัดตั้งสำนักงานประสานงาน
นวัตกรรมด้าน นวัตกรรมด้าน สนองสถานการณ์ปัจจุบันเพื่ อ ให้
มหาวิทยาลัยไม่ วิชาการเพื่อสังคม ทำหน้าที่
บริการวิชาการ บริการ
โจทย์การให้บริการวิชาการมีความ
ทำให้เกิด
สนับสนุนงานวิชาการที่จะมี
ที่มี Impact
วิชาการที่มี
น่าสนใจและตรงกับความต้องการ
Impact ต่อ
ผลกระทบสูงต่อสังคม/พัฒนา
ต่อสังคมยังมี Impact ยัง ของผู้รับบริการ
สังคม (สูงมาก) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิชาการ จำนวนน้อย
น้อยกว่าร้อย 2. สร้างรูปแบบในการสนับสนุนทุน
เพื่อสังคม (Centers of
และมีแนวโน้ม ละ 50 ของ 3. ปรั บ รู ป แบบการให้ ค ะแนน
Engagement - COEn) ในระดับ น้อยกว่า
ผลงานทั้งหมด บริ ก ารวิ ช าการให้ ม ี แ รงจู ง ใจ
ส่วนงาน ตลอดจนการ
บุคลากร เพิ่มมากขึ้น

รองอธิการบดี
(รศ.ดร.อาวรณ์
โอกาสพัฒนกิจ)

ทุกส่วนงาน
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ประเภท
ความเสี่ยง

ประเด็นความ การจัดการความเสี่ยง/
การประเมิน ความเสี่ยงที่
การจัดการความเสี่ยง/
Risk Manager Risk Owner
เสี่ยง
กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ ในปีที่ผ่านมา ยังมีอยู่
กิจกรรมการควบคุมเพิ่มเติม
ปรับเปลี่ยนตัวชี้วัด (KPI) ของ
บุคลากรและหน่วยงาน และ
วิธีการให้ทุนวิจัยทุนแบบ Seed
funding ต่อเนื่อง
2. พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องใน
งานวิชาการเพื่อสังคม อันได้แก่
นักวิชาการ ผู้ประสานงานชุด
โครงการ (Program Officer) พี่
เลี้ยง (Mentor) ผู้บริหารระดับ
รองหัวหน้าส่วนงาน และ
เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน
3. พัฒนาระบบข้อมูล (Data)
การเก็บและการแสดงผล โดย
รวบรวมคลังความรู้พร้อมใช้
นวัตกรรม และบทเรียน ที่
สามารถแก้ไขปัญหาสำคัญ และ
เสริมพลัง (Empowerment)
ของชุมชน ท้องถิ่น และสังคม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็น

เป้าหมายอย่าง
ต่อเนื่อง

4. สร้างกลไกและเงื่อนไขกำหนด
ให้โครงการต้องทำงานบูรณาการ
ร่วมกันตั้งแต่ 2 ส่วนงานขึ้นไป
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ประเภท
ความเสี่ยง

ด้านการ
ปฏิบัติงาน (O)

ประเด็นความ การจัดการความเสี่ยง/
การประเมิน ความเสี่ยงที่
การจัดการความเสี่ยง/
Risk Manager Risk Owner
เสี่ยง
กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ ในปีที่ผ่านมา ยังมีอยู่
กิจกรรมการควบคุมเพิ่มเติม
ด้านการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและพลังงาน
ด้านอาหารและสุขภาพ
และการดูแลผู้สูงอายุ
และด้านล้านนาสร้างสรรค์
8. อุบัติเหตุจาก 1. ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ อบรม
การจราจร
ให้ความรู้ ปลูกฝังความเข้าใจ
ภายใน
เครื่องหมายจราจรให้ปฏิบัติตาม
มหาวิทยาลัย
กฎหมายอย่างถูกต้อง
(สูง)
2. ปรับปรุงระบบสัญญาณจราจร
เครื่องหมาย ป้ายบังคับต่าง ๆ ให้
เห็นเด่นชัด รวมทั้งที่จอดรถ
3. จำกัดปริมาณการใช้รถในพื้นที่
มหาวิทยาลัย เพื่อลดการเกิด
อุบัติเหตุ โดยการกำหนดให้มี
ใบอนุญาตผ่านเข้า-ออก
4. กำหนดเขตจอดรถ เขตปลอด
รถอย่างชัดเจน และครอบคลุม
5. เพิ่มความเข้มงวดในการปฏิบัติ

ยังมีโอกาสเกิด
อุบัติเหตุขึ้น
ภายใน
มหาวิทยาลัย
บ่อยครั้ง หรือ
ประมาณ 1
ครั้งต่อสัปดาห์

เมื่อเกิด
อุบัติเหตุขึ้นใน
แต่ละครั้ง มี
แนวโน้มจะ
ได้รับความ
เสียหายอย่าง
มาก มีการ
บาดเจ็บสาหัส
ถึงขั้นพักงาน/
หยุดเรียน

1. กำกับดูแลเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยให้เข้มงวดกับวินัยจราจร
การสวมหมวกกันน็อค (รวมกับ
สโมสรนักศึกษาและสภานักศึกษา)
2. จัดทำป้ายจราจรให้ครอบคลุม
พื้นที่ทั้งหมดของมหาวิทยาลัยให้มี
ความชัดเจนยิ่งขึ้น
3. เสริมสร้างวินัยจราจรให้
บุคลากรและนักศึกษา โดยเฉพาะ
ให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์จะต้อง
สวมหมวกนิรภัยระหว่างการขับขี่
ในพื้นที่มหาวิทยาลัย
4. ใช้มาตรการเข้มงวดในการ
ควบคุมจำนวนยานพาหนะที่ผ่าน

รองอธิการบดี
(รศ. ประเสริฐ
ฤกษ์เกรียงไกร)

ศูนย์บริหารจัด
การเมือง
อัจฉริยะฯ, กอง
อาคารสถานที่
และ
สาธารณูปโภค,
กองพัฒนา
นักศึกษา,
สำนักงาน
หอพักนักศึกษา
และส่วนงาน
ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
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ประเภท
ความเสี่ยง

ด้านการ
ปฏิบัติงาน (O)

ประเด็นความ การจัดการความเสี่ยง/
การประเมิน ความเสี่ยงที่
การจัดการความเสี่ยง/
Risk Manager Risk Owner
เสี่ยง
กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ ในปีที่ผ่านมา ยังมีอยู่
กิจกรรมการควบคุมเพิ่มเติม

9. การเกิด
อุบัติภัยภายใน
อาคาร
(ปานกลาง)

ตามมาตรการควบคุมของ
มหาวิทยาลัย
6. ตรวจสอบสภาพพื้นผิวไม่ให้
ชำรุดและทำความสะอาดผิว
การจราจรอย่างสม่ำเสมอ
1. สำรวจตรวจสอบ ซ่อมแซม
บำรุงรักษาอาคาร ระบบสายไฟ
และอุปกรณ์ไฟฟ้าประจำปี
พร้อมประมาณการ ตั้ง
งบประมาณในการดำเนินการให้
เป็นไปตาม พรบ.อาคารควบคุมฯ
2. ตรวจสอบความมั่งคงแข็งแรง
ของอาคาร ตาม พรบ.อาคาร
ควบคุมฯ (แบบฟอร์ม ปล.1)
ประจำทุกปี พร้อมประมาณการ
ตั้งงบประมาณดำเนินการให้อยู่
ในสภาพที่ปลอดภัยใช้งานได้
ตามปกติ

เข้าออกมหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้น
5. จัด รปภ. ประจำพื้นที่ต่าง ๆ ที่
มีความสุ่มเสี่ยงจะเกิดอุบัติเหตุ
โดยเฉพาะเวลาเร่งด่วน
การเกิดอัคคีภัย
และผลกระทบ
ที่ได้รับจากการ
เกิดแผ่นดินไหว
แม้จะมีโอกาส
เกิดขึ้นนาน ๆ
ครั้ง แต่หาก
เกิดขึ้น อาจจะ
ส่งผลกระทบ
หรือสร้างความ
เสียหายต่อ
มหาวิทยาลัย/
ส่วนงานใน
ปริมาณที่สูงได้

มีโอกาส
สูญเสีย
ทรัพย์สินและ
ได้รับบาดเจ็บ
สาหัส หาก
มหาวิทยาลัย/
ส่วนงานไม่ได้
สร้างความ
ตระหนักให้แก่
บุคลากร/
นักศึกษา และ
ไม่ได้เตรียม
ความพร้อมใน
การป้องกัน

1. กำหนดให้ทุกส่วนงานต้องมีการ
ฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทา
อัคคีภัยและแผ่นดินไหวอย่าง
ต่อเนื่อง
2. ให้ทุกส่วนงานจัดทำแผน
ป้องกันและบรรเทาอุบัติภัย
(อัคคีภัยและแผ่นดินไหว)

รองอธิการบดี
(รศ. ประเสริฐ
ฤกษ์เกรียงไกร)

กองอาคาร
สถานที่และ
สาธารณูปโภค
และทุกส่วนงาน
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ประเภท
ความเสี่ยง

ประเด็นความ การจัดการความเสี่ยง/
การประเมิน ความเสี่ยงที่
การจัดการความเสี่ยง/
Risk Manager Risk Owner
เสี่ยง
กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ ในปีที่ผ่านมา ยังมีอยู่
กิจกรรมการควบคุมเพิ่มเติม

ด้านการเงิน (F) 10. รายได้จาก
งบประมาณ
แผ่นดินลดลง
(สูง)

3. จัดทำแผนฝึกอบรมป้องกัน
และบรรเทาอัคคีภัย และ
แผ่นดินไหว
4. ตรวจสอบ กำกับดูแลให้
เป็นไปตามมาตรฐานของ
กฎหมายและ พ.ร.บ. ที่เกี่ยวข้อง
จัดทำและวิเคราะห์ข้อมูล
แนวโน้มรายได้จากงบประมาณ
แผ่นดินในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย

เรื่องนี้ไว้อย่าง
เป็นระบบ

มหาวิทยาลัย
ได้รับจัดสรร
งบประมาณ
แผ่นดินคงที่
หรือลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง

มีแนวโน้มที่
จะต้องนำเงิน
สะสมมาใช้ใน
งบดำเนินงาน
ของ
มหาวิทยาลัย

1. ให้มีการทบทวนและปรับปรุง
การจัดตั้งและบริหารกองทุน
เพื่อให้ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยได้ หากได้รับ
งบประมาณแผ่นดิน และ/หรือมี
งบประมาณเงินรายได้ที่ไม่เพียงพอ
ตามแผนยุทธศาสตร์
2. จัดทำแผนงาน หรือคำขอ
งบประมาณที่สอดคล้องกับ
นโยบายแบบมุ่งเป้าของรัฐบาล
และยุทธศาสตร์และนโยบายของ
กระทรวง

รองอธิการบดี
(ศ.ดร.นพ.
พงษ์รักษ์
ศรีบัณฑิตมงคล)

กองแผนงาน
และทุกส่วนงาน
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ประเภท
ความเสี่ยง

ประเด็นความ การจัดการความเสี่ยง/
การประเมิน ความเสี่ยงที่
การจัดการความเสี่ยง/
Risk Manager Risk Owner
เสี่ยง
กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ ในปีที่ผ่านมา ยังมีอยู่
กิจกรรมการควบคุมเพิ่มเติม

ด้านการเงิน (F) 11. รายได้จาก
ค่าธรรมเนียม
การศึกษาลดลง
(ปานกลาง)

จัดทำและวิเคราะห์ข้อมูล
แนวโน้มรายได้จากค่าธรรมเนียม
การศึกษาในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย

จำนวน
นักศึกษาทั้ง
ระดับปริญญา
ตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษามี
โอกาสที่จะ
ลดลงทุกปี ซึ่ง
จะส่งผล
กระทบต่อ
รายได้จาก
ค่าธรรมเนียม
การศึกษาของ
มหาวิทยาลัยไป
ด้วย

มีแนวโน้มที่
จะต้องนำเงิน
สะสมมาใช้ใน
งบดำเนินงาน
ของ
มหาวิทยาลัย

1. การประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้
รองอธิการบดี
สำนักทะเบียน
ทั่วถึงกลุ่มลูกค้า
(ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ และประมวลผล
2. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
ศรีบัณฑิตมงคล)
, บัณฑิต
สอดคล้องกับความต้องการของ
วิทยาลัย
ตลาด/เอกชน/สถานการณ์ปัจจุบัน
และส่วนงาน
ที่เปลี่ยนแปลงไป
ต่าง ๆ ที่
3. ปรับแผนการศึกษาโดยการ
เกี่ยวข้อง
วิเคราะห์เชิงลึกรายสาขาวิชา
4. จัดทำแผนการศึกษาตลอดชีวิต
และประชาสัมพันธ์ช่องทางการ
เข้าถึงในทุกกลุ่มลูกค้าที่สนใจ
5. จัดตั้งกองทุนใหม่ เช่น กองทุน
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
แข่งขัน
6. ให้มีการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
เพื่อขยายตลาด

19

ประเภท
ความเสี่ยง

ประเด็นความ การจัดการความเสี่ยง/
การประเมิน ความเสี่ยงที่
การจัดการความเสี่ยง/
Risk Manager Risk Owner
เสี่ยง
กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ ในปีที่ผ่านมา ยังมีอยู่
กิจกรรมการควบคุมเพิ่มเติม

ด้านการเงิน (F) 12. รายได้จาก
เงินบำรุง
โรงพยาบาล
ลดลง (ปาน
กลาง)

จัดทำและวิเคราะห์ข้อมูล
แนวโน้มรายได้จากเงินบำรุง
โรงพยาบาลในภาพรวมของคณะ
แพทยศาสตร์

ด้านการเงิน (F) 13. รายได้จาก
การบริหาร
สินทรัพย์ลดลง
(สูงมาก)

จัดทำและวิเคราะห์ข้อมูล
แนวโน้มรายได้จากการบริหาร
สินทรัพย์ในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย

รายได้จากเงิน
บำรุง
โรงพยาบาลมี
อัตราการ
เพิ่มขึ้น
ค่อนข้างน้อย
หรือลดลงจาก
แต่ก่อน
การนำ
สินทรัพย์ไป
แสวงหารายได้
ยังมีแนวโน้มไม่
เป็นไปตาม
เป้าหมายอย่าง
ต่อเนื่อง

มีแนวโน้มที่
จะต้องนำเงิน
สะสมของ
โรงพยาบาล
มาใช้ในงบ
ดำเนินงาน

1. ขยายการบริการสู่กลุ่มลูกค้า
ไปสู่ลูกค้ากลุ่มใหม่
2. ติดตามเบิกจ่ายลูกค้าค้างจ่าย
อย่างเป็นระบบ (ตาม สปสช.)
3. จัดตั้งบริษัทภายใต้มหาวิทยาลัย
เพื่อดำเนินการจัดซื้อยานอกบัญชี
ยาหลักแห่งชาติเพื่อสร้างโอกาส
ทางเลือกการใช้ยาของผู้ป่วย
รายได้จากการ 1. จัดทำแผนบูรณาการการจัดการ
บริหาร
ทรัพย์สินทั้งในระดับมหาวิทยาลัย
สินทรัพย์ใน และระดับส่วนงาน
แต่ละปียัง
2. แสวงหาช่องทางในการนำ
น้อยกว่า
สินทรัพย์มาแสวงหารายได้หรือทำ
เป้าหมายที่
ให้เกิดประโยชน์เพิ่มขึ้น
กำหนดไว้
3. กระจายสัดส่วนการลงทุน เพื่อ
หรือเพิ่มขึ้น ลดความเสี่ยงจากการลงทุน พร้อม
จากปีที่ผ่าน ทั้งติดตามผลการดำเนินงานเป็น
มาไม่ถึง
ประจำ
ร้อยละ 5

รองอธิการบดี
(ศ.ดร.นพ.
พงษ์รักษ์
ศรีบัณฑิตมงคล)

คณะ
แพทยศาสตร์

รองอธิการบดี
(ศ.ดร.นพ.
พงษ์รักษ์
ศรีบัณฑิตมงคล)

สำนักงาน
บริหารและ
จัดการ
ทรัพย์สิน และ
ส่วนงานต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
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ประเภท
ความเสี่ยง

ประเด็นความ การจัดการความเสี่ยง/
การประเมิน ความเสี่ยงที่
การจัดการความเสี่ยง/
Risk Manager Risk Owner
เสี่ยง
กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ ในปีที่ผ่านมา ยังมีอยู่
กิจกรรมการควบคุมเพิ่มเติม

ด้านการเงิน (F) 14. รายจ่ายงบ จัดทำและวิเคราะห์ข้อมูล
บุคลากรเพิ่มขึ้น แนวโน้มรายจ่ายงบบุคลากรใน
(ต่ำ)
ภาพรวมของมหาวิทยาลัย

ด้านการเงิน (F) 15. ค่าใช้จ่าย
วัสดุต่อรายได้
รวมเพิ่มขึ้น
(ปานกลาง)

จัดทำและวิเคราะห์ข้อมูล
แนวโน้มค่าใช้จ่ายวัสดุต่อรายได้
ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย

รายจ่ายงบ
บุคลากรยังไม่
กระทบต่อการ
ดำเนินงานของ
มหาวิทยาลัย/
ส่วนงาน

ในอนาคตมี
แนวโน้มที่
อาจจะมีการ
นำเงินสะสม
มาใช้ในงบดำ
เนินงานของ
มหาวิทยาลัย
หากมีการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากร
บุคคลไม่มี
ประสิทธิภาพ
ค่าใช้จ่ายวัสดุ ในอนาคตมี
ต่อรายได้รวม แนวโน้มที่อาจ
ยังไม่กระทบต่อ จะมีการนำเงิน
การดำเนินงาน สะสมมาใช้ใน
ของ
งบดำเนินงาน
มหาวิทยาลัย/ ของมหาวิทยาส่วนงาน
ลัย หากมีการ

1. แสวงหารายได้เพิ่มเติม
2. ปรับแผนกลยุทธ์ทรัพยากรทาง
การเงินอย่างมีประสิทธิภาพและ
นำไปปฏิบัติอย่างจริงจัง
3. จัดทำแผนบริหารทรัพยากร
บุคคลให้สามารถทำงานได้
หลากหลายหน้าที่ (Multiple
Appointment)

รองอธิการบดี ทุกส่วนงาน
(ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์
ศรีบัณฑิตมงคล)

1. แสวงหาแหล่งรายได้เพิ่มเติม
รองอธิการบดี
2. ปรับแผนการจัดซื้อวัสดุให้สั่งซื้อ (ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์
คราวละจำนวนมาก เพื่อให้ได้
ศรีบัณฑิตมงคล)
ราคาต่อหน่วยถูกลง
3. ให้มีการกำหนดมาตรการการ
ควบคุมต้นทุน และควบคุม
ค่าใช้จ่าย

ทุกส่วนงาน
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ประเภท
ความเสี่ยง

ประเด็นความ การจัดการความเสี่ยง/
การประเมิน ความเสี่ยงที่
การจัดการความเสี่ยง/
Risk Manager Risk Owner
เสี่ยง
กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ ในปีที่ผ่านมา ยังมีอยู่
กิจกรรมการควบคุมเพิ่มเติม

ด้านการเงิน (F) 16. มูลค่า
สินทรัพย์สุทธิ
ลดลง
(ปานกลาง)

บริหารจัดการ
ไม่มปี ระสิทธิภาพ
จัดทำและวิเคราะห์ข้อมูล
มูลค่าสินทรัพย์ มูลค่า
แนวโน้มมูลค่าสินทรัพย์สุทธิหลัง สุทธิหลังหักค่า สินทรัพย์สุทธิ
หักค่าเสื่อมในภาพรวมของ
เสื่อมโดย
มีแนวโน้ม
มหาวิทยาลัย
ภาพรวมยังอยู่ ลดลงได้ หาก
ในจุดที่ยอมรับ ไม่สามารถ
ได้
บริหารจัดการ
สินทรัพย์ให้
เกิดประโยชน์
สูงสุดได้

4. รณรงค์การประหยัดวัสดุ
สำนักงานและอื่นๆ
1. เสริมสร้างความรู้และความ
รองอธิการบดี
เข้าใจให้กับผู้บริหารและบุคลากร (ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์
ในเรื่องการสร้างมูลค่าสินทรัพย์ที่
ศรีบัณฑิตมงคล)
มหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน
ครอบครองอยู่
2. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลสินทรัพย์
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน
ทีม่ ีศักยภาพที่จะนำมาสร้าง
มูลค่าเพิ่มได้
3. หาแนวทางหรือวางแผนในการ
นำสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย/ส่วน
งานที่มีศักยภาพ มาพัฒนาให้เกิด
มูลค่าเพิ่มหรือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อองค์กร

ทุกส่วนงาน
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ประเภท
ความเสี่ยง

ประเด็นความ การจัดการความเสี่ยง/
การประเมิน ความเสี่ยงที่
การจัดการความเสี่ยง/
Risk Manager Risk Owner
เสี่ยง
กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ ในปีที่ผ่านมา ยังมีอยู่
กิจกรรมการควบคุมเพิ่มเติม

ด้านกฏ
ระเบียบ
ข้อบังคับ (C)

17.มหาวิทยาลัย 1. มาตรการส่งเสริมจริยธรรมใน จำนวนเรื่อง
จำนวนการ
ถูกฟ้องร้อง/
เชิงรุกให้แก่บุคลากร
ร้องเรียนต่าง ๆ ร้องเรียนต่อ
ร้องเรียน (สูง) 2. ผลักดันการดำเนินงานของ
มีโอกาสที่จะ คณะกรรมการ
ศูนย์ไกล่เกลี่ยและสมานฉันท์ให้
นำไปสู่การ
อุทธรณ์ฯ ที่
เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ฟ้องร้องคดีใน มหาวิทยาลัย
3. สร้างแนวปฏิบัติในการไกล่
ศาลได้ หาก ดำเนินการไม่
เกลี่ยให้มีชัดเจนมากขึ้น
ไม่ได้รับการ
ถูกต้องตาม
4. นำการประเมินคุณธรรมและ
แก้ไขอย่าง
ข้อบังคับยังมี
ความโปร่งใสในการดำเนินงาน ถูกต้องและเป็น ค่อนข้างมาก
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity &
ธรรม
หรือมีมากกว่า
Transparency Assessment:
20 เรื่องต่อปี
ITA) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการ
ดำเนินงานของมหาวิทยาลัยลด
ความไม่พึงพอใจที่จะนำไปสู่การ
ฟ้องร้อง/ร้องเรียน
5 เพิ่มช่องทางการรับข้อร้องเรียน
และมีระบบการตอบสนองข้อ
ร้องเรียนที่เกิดขึ้นได้อย่าง
ทันท่วงทีและรวดเร็ว

1. หาแนวทางในการลดความไม่พึง
พอใจในผลการดำเนินงานของ
มหาวิทยาลัยที่คู่ความที่มีส่วนได้
เสียในผลประโยชน์นั้นไม่เห็นด้วย
2. จัดอบรมเกี่ยวกับหลักธรรมาภิ
บาลในการบริหารงาน และกฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมาย
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับบุคลากร
และผู้บริหารมหาวิทยาลัย/ส่วน
งานเพิ่มขึ้น
3. วิเคราะห์ สรุปบทเรียนจากกรณี
ที่มหาวิทยาลัยถูกฟ้องร้อง หรือ
กรณีการดำเนินการสอบสวนทาง
วินัย เพื่อเป็นบทเรียนสำหรับ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและบุคลากร
ที่เกี่ยวข้อง

-รองอธิการบดี
ศูนย์ไกล่เกลี่ย
(ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ และสมานฉันท์,
ศรีบัณฑิตมงคล), กองกฎหมาย
- ผู้ช่วยอธิการบดี และทุกส่วนงาน
(อ.ไพสิฐ พาณิชย์กุล)
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ประเภท
ความเสี่ยง

ประเด็นความ การจัดการความเสี่ยง/
การประเมิน ความเสี่ยงที่
การจัดการความเสี่ยง/
Risk Manager Risk Owner
เสี่ยง
กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ ในปีที่ผ่านมา ยังมีอยู่
กิจกรรมการควบคุมเพิ่มเติม

ด้านชื่อเสียง
(R)

18. ข้อมูลทาง
Social media
ที่ส่งผลกระทบ
ต่อภาพลักษณ์
และชื่อเสียง
ของ
มหาวิทยาลัย
(ปานกลาง)

1. มีการชี้แจงข้อเท็จจริงจากผู้ที่
เกี่ยวข้องผ่านเครือข่ายสื่อมวลชน
ของมหาวิทยาลัย
2. มอบหมายให้หน่วยงานหรือ
บุคคลที่จะรับผิดชอบในการตอบ
ข้อเท็จจริงหรือให้ข้อมูลที่เป็น
ทางการต่อสาธารณชนอย่าง
ทันท่วงที/ทันการณ์
3. ผู้รับผิดชอบการดำเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย ต้องให้ข้อมูล
หรือข้อเท็จจริงต่อผู้รับผิดชอบใน
การให้ข้อมูลต่อสาธารณชนอย่าง
ต่อเนื่อง

ยังมีข้อมูล
Social media
ด้านลบของ
มหาวิทยาลัย
เกิดขึ้นทุก ๆ ปี
และเป็นเรื่องที่
ควบคุมได้
ค่อนข้างยากใน
ยุคโลกาภิวัตน์

การชี้แจง
ข้อเท็จจริง
ของ
มหาวิทยาลัย
ยังไม่ก้าวทัน
ต่อสื่อ Social
media ด้าน
ลบที่แพร่ไป
อย่างรวดเร็ว
รวมทั้งมี
โอกาสขยายสู่
สื่อหนังสือ
พิมพ์และ
โทรทัศน์ตาม
ไปด้วย

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล
รองอธิการบดี
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1. ศูนย์สื่อสารองค์กรฯ ดำเนินการ - รองอธิการบดี
ติดตามข้อมูลข่าวสารทาง Social (รศ.โรม จิรานุกรม)
media ที่ส่งผลกระทบต่อภาพ- ผู้ช่วยอธิการบดี
ลักษณ์และชื่อเสียงของมหาวิทยา- (รศ.ดร.ถนอมพร
ลัยอย่างเป็นระบบและอย่างต่อเนื่อง เลาหจรัสแสง)
2. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลการ
ดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยที่อาจจะมีความสุ่ม
เสี่ยงทำให้เกิดเหตุการณ์ในเชิงลบ
ขึ้นได้ เช่น กิจกรรมรับน้อง เป็นต้น
เพื่อจะหาแนวทางป้องกันไว้ก่อน
3. เสริมสร้างความรู้ในเรื่องการ
เผยแพร่และการเสพสื่อ Social
media อย่างถูกต้องให้แก่บุคลากร
และนักศึกษา

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศูนย์สื่อสาร
องค์กรและ
นักศึกษาเก่า
สัมพันธ์ และ
ทุกส่วนงาน
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ภาคผนวก
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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