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บทสรุปผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้วิเคราะห์เหตุการณ์ในอนาคตและแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงที่มีความไม่แน่นอน ทั้งที่มีโอกาสเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ 
การบรรลุผลตามพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย จึงได้ก าหนดวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยง 
ที่จะเป็นทิศทางและเป้าหมายในการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยไว้ 3  ประการ ประกอบด้วย  
1) เพ่ือให้มหาวิทยาลัยด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณค่าและยั่งยืน 2) เพ่ือบรรลุพันธกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย 
ที่ส าคัญของมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ด้วยการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล 
3) เพ่ือลดความสูญเสีย และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เกินกว่าระดับที่ มหาวิทยาลัยยอมรับได้  
ทั้งในด้านการด าเนินงาน ด้านยุทธศาสตร์ ด้านชื่อเสียง ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ด้านการเงิน 
และด้านกฎ ระเบียบ  

จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุเสี่ยงและ
ผลกระทบด้านลบที่จะตามมา มหาวิทยาลัยจึงได้ก าหนดประเด็นความเสี่ยงที่ส าคัญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564-2565 (สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12) ดังนี้ 
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ตารางแสดงระดับความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565  
ระดับความเสี่ยง ประเด็นความเสี่ยง 

สูงมาก 
(จ านวน 2 ประเด็น) 

• S2-ไม่สามารถปรับตัวให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงได้อยา่งรวดเร็ว (Lack of Agility)  

• S3-บุคลากรขาดทักษะสมรรถนะที่จ าเป็นต่อการบรรลยุุทธศาสตร์ 
สูง  

 ปานกลาง 
(จ านวน 7 ประเด็น) 

• S1-กลยุทธ์ไม่สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลง 

• O1-การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ๆ 

• O2-ความไม่พร้อมดา้นโครงสร้างพื้นฐานและระบบฐานข้อมูลของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

• O3-ภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Cyber Attack) 

• F1- ความไม่สมดุลของรายรบัและรายจ่ายที่จะกระทบกับเงินสะสมและแผนการลงทุนใหม่ๆ 

• C1-การไมป่ฏบิัตติามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง การละเมิดจรยิธรรมทางสงัคม และ/หรือการทุจริตในหน้าที่ 

• R1-ภาพลักษณม์หาวิทยาลยัเสียหายหรือถูกลดทอนความน่าเชื่อถือ 
ต่ า  

ต่ ามาก 
(จ านวน 2 ประเด็น) 

• C2-การละเมิดจรยิธรรมทางวชิาการ 

• C3-การไมด่ าเนินการลงโทษหรือปกปดิการกระท าผิด 

 
RISK MAP แสดงต าแหน่งของระดับคะแนนความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ประเด็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมาก จ านวน 2 ประเด็น ได้แก่ ไม่สามารถปรับตัวให้เท่าทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว (Lack of Agility) (S2) และ บุคลากรขาดทักษะสมรรถนะที่จ าเป็นต่อการ
บรรลุยุทธศาสตร์ (S3) มหาวิทยาลัยจะต้องเร่งจัดการความเสี่ยงและด าเนินการตามกิจกรรมควบคุมที่ก าหนด
ไว้ในแผนฯ อย่างทันทีและจริงจัง เพ่ือลดความเสี่ยงลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป ส าหรับประเด็นความ
เสี่ยงระดับปานกลาง-ระดับต่ ามาก จ านวน 9 ประเด็น มหาวิทยาลัยจะด าเนินการจัดการความเสี่ยงตาม
กิจกรรมควบคุมที่ก าหนดไว้ในแผนฯ ตามปกติ เพ่ือลดหรือควบคุมไม่ให้ความเสี่ยงเพ่ิมระดับที่สูงขึ้นจากระดับ
ปัจจุบันหรือไม่ให้เกินระดับที่ยอมรับได้ 
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ประเด็นความเสี่ยงระดับสูงมาก จ านวน 2 ประเด็น ประกอบด้วย 

S2- ความไม่คล่องตัวในการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว (Lack of Agility)  

เนื่องจาก ในปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษาต่างต้องปรับตัวเพ่ือเผชิญกับสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงอย่าง

รวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมหาวิทยาลัยยังคงมีรูปแบบโครงสร้างองค์กร วิธีการท างาน และกฎระเบียบที่

ล้าสมัย จะส่งผลท าให้ไม่สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นการปรับรูปแบบการเรียนการสอน หลักสูตรใหม่ 

ผลงานวิจัย การบริการวิชาการแก่ชุมชน ให้ตอบสนองตรงต่อความต้องการของสังคมได้อย่างทันการณ์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้ก าหนดมาตรการเพ่ือควบคุมความเสี่ยง โดยการสร้างวัฒนธรรมการท างานที่ให้

เกิดความคล่องตัวที่มุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เป็นองค์ประกอบหนึ่งของ CMU Excellence 

Management System  สร้างระบบนิเวศที่เอ้ือต่อการบูรณาการองค์ความรู้ ในการจัดการศึกษา วิจัย และ

นวัตกรรม ผ่านการสร้าง แพลตฟอร์มที่เหมาะสม อีกทั้งให้มีการทบทวนกระบวนการท างานและลดขั้นตอน

การท างาน การส่งเสริมให้มีการท างานร่วมกับภาคเอกชน รวมทั้งการปรับปรุงกฎระเบียบให้ให้เกิดความ

คล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

S3- บุคลากรขาดทักษะสมรรถนะท่ีจ าเป็นต่อการบรรลุยุทธศาสตร์ 

ทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การบรรลุเป้าหมายที่ตั้ งไว้   

โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ตระหนักในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง จึงได้ก าหนดมาตรการในการบริหารจัดการ

ความเสี่ยงโดยมีการพัฒนาทักษะและสมรรถนะของบุคลากร เริ่มตั้งแต่การสรรหาบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง 

การก าหนดสมรรถนะของบุคลากร การพัฒนาบุคลากรตามแนวทางการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ตลอดจน

การพัฒนาบุคลากรเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งบริหาร/ต าแหน่งที่สูงขึ้น และที่ส าคัญ 

การจัดท าแผนการรักษาทรัพยากรบุคคล อีกท้ังการส่งเสริมให้บุคลากรมีความผูกพันที่ดีต่อองค์กร  

******************************* 
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บทน า 

1) ปณิธาน วิสัยทัศน ์พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมายของมหาวิทยาลยั 

1.1) ปณิธาน 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในส่วนภูมิภาคจัดตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐ และ

เจตนารมณ์ของประชาชนในภาคเหนือให้เป็นศูนย์กลางทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง เพ่ืออ านวยประโยชน์แก่

ท้องถิ่นและประเทศชาติโดยส่วนรวม มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นแหล่งสะสม ค้นคว้า วิจัย และถ่ายทอดความรู้ 

ตามหลักแห่งเสรีภาพทางวิชาการ โดยยึดมั่นในสัจธรรมและคุณธรรม เพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ  

การประยุกต์ เผยแพร่ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม บัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พึงฝักใฝ่ในการ

ฝึกฝนตน เป็นผู้รู้จริง คิดเป็นปฏิบัติได้ สามารถครองตน ครองคน ครองงาน ด้วยมโนธรรมและจิตส านึกต่อสังคม 

1.2) วิสัยทัศน์  

มหาวิทยาลัยชั้นน าที่รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน 

(A leading university committed to social responsibility and sustainable development) 

1.3) พันธกิจ 

1) สั่งสอนและอบรมบัณฑิต 

2) สั่งสมและประยุกต์ปัญญาความรู้ (วิจัยและนวัตกรรม) 

3) บริการทางวิชาการเพ่ือตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน 

4) สืบสานวัฒนธรรมล้านนา-ไทย และบ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อม 

1.4) ยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2565) 

ประกอบด้วย  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เชิงรุก : นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เชิงรุก : นวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เชิงรุก : ล้านนาสร้างสรรค์  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพและมีทักษะการเป็นพลเมืองโลก  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : วิจัยเพ่ือความเป็นเลิศและนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : บริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : บริหารจัดการเชิงบูรณาการ  

 



แผนบริหารความเส่ียงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 | 6 

 

1.5) เป้าหมายวิสัยทัศน์ (ในปี พ.ศ. 2565) 

• THE University Impact Ranking: TOP100 

• สร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม (Socio-economic Impact): 16,500 ล้านบาท 

• EdPEx: มากกว่า 350 คะแนน (TQC) 

2) นโยบายการบรหิารความเส่ียงมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ค านึงถึงการบรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัย ตามแผนยุทธศาสตร์และ
แนวทางในการบริหารความเสี่ยง รวมถึงความยั่งยืน (Sustainability) และการด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง 
(Business Continuity) จึงมีนโยบายส่งเสริมการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ทั้งระดับมหาวิทยาลัยและ
ระดับส่วนงาน เพ่ือลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะท าให้มหาวิทยาลัยเกิดความเสียหายหรือขาดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการด าเนินงาน มหาวิทยาลัยจึงก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง  ดังนี้ 

1. ส่งเสริมให้มีวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งมหาวิทยาลัยและทุกระดับ โดยครอบคลุมความ
เสี่ยงส าคัญในทุกปัจจัยเสี่ยงและทุกพันธกิจ 

2. สร้างกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพเป็นมาตรฐานสากล และสามารถน าผลของ
การบริหารความเสี่ยงเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ในการด าเนินงาน และการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
ได้อย่างเป็นรูปธรรม สามารถประเมินผลและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  

3. ส่งเสริมให้ทุกส่วนงานจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับแผนบริหารความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัย และรายงานผลต่อมหาวิทยาลัย 

4. การบริหารความเสี่ยงให้ถือเป็นภารกิจที่ต้องปฏิบัติตามปกติ และให้มีการติดตามประเมินผลการ
บริหารความเสี่ยงอย่างสม่ าเสมอและสามารถปรับให้ทันต่อสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง 

3) วัตถุประสงคก์ารบรหิารความเส่ียง 

1. เพ่ือให้มหาวิทยาลัยด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณค่าและยั่งยืน 
2. เพ่ือบรรลุพันธกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ส าคัญของมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพ ทั้งใน

ปัจจุบันและในอนาคต ด้วยการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล 
3. เพ่ือลดความสูญเสีย และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เกินกว่าระดับที่มหาวิทยาลัย

ยอมรับได้ ทั้งในด้านการด าเนินงาน ด้านยุทธศาสตร์ ด้านชื่อเสียง ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ด้านการเงิน และด้านกฎ ระเบียบ 
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4) ขอบเขตการบริหารความเส่ียง 

การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 

ครอบคลุมความเสี่ยงทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านการ

ปฏิบัติงาน (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ 

ข้อบังคับ (Compliance Risk) และความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (Reputation Risk)  

5) หน้าที่และความรบัผดิชอบตามโครงสร้างการบรหิารความเส่ียง 

คณะกรรมการ หน้าที่และความรับผิดชอบ 
1) คณะกรรมการก ากับการบริหารความเสี่ยง 1. ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับและดูแลนโยบายการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลยั

ในภาพรวม  
2. ให้ความเห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัยประจ าปี เพ่ือเสนอ

สภามหาวิทยาลยัพิจารณาอนุมตั ิ
3. ก ากับดูแลและประเมินผลแผนการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามกรอบที่สภา

มหาวิทยาลยัได้อนมุัตไิว้ 
4. ประเมินระดับความเสี่ยงในการบรหิารและด าเนินงานของมหาวิทยาลัย เพื่อ

ทบทวนและเสนอแนะมาตรการปอ้งกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึน้ ตลอดจน
เสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุงขอ้บกพร่อง รวมทั้งเสนอแนะระบบการควบคุม
ภายในเพื่อมิให้เกดิความเสี่ยงข้ึน 

5. รายงานการประเมินความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยและส่วนงานให้สภามหาวิทยาลยั
ทราบตามระยะเวลาที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 

2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1. ก าหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยง และจดัท าแผนบริหารความเสี่ยงระดับ
มหาวิทยาลยั รวมถึงการทบทวนและประเมินผลตามแผนการบริหารความเสีย่ง  

2. ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับและดูแลให้ทุกส่วนงานจัดท าแผนบริหาร ความเสี่ยงของ
ส่วนงานให้สอดคล้องกับแผนบรหิารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลยั  

3. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการก ากับการ
บริหารความเสี่ยง 

3) ส่วนงาน 1. วิเคราะห์และประเมินความเสีย่งท่ีสอดคล้องตามนโยบายการบริหารความเสีย่ง
ของมหาวิทยาลัย 

2. จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของสว่นงาน 
3. เสนอรายงานแผนบรหิารความเสีย่งตามที่คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการ

อ านวยการประจ าส่วนงานได้ให้ความเห็นชอบต่อมหาวิทยาลัย 
 

6) นิยามค าศัพท ์

ความเสี่ยง (Risk) คือ เหตุการณ์ในอนาคต ที่มีความไม่แน่นอน (Uncertain) มีโอกาสเกิดขึ้น

หรือไม่ เกิดขึ้นก็ ได้  (Probability/Likelihood) ซึ่ งหากเกิดขึ้ นแล้ วจะส่ งผลกระทบเชิ งลบ( Impact 

/Consequence) ก่อให้เกิดความสูญเสีย เสียหาย ล้มเหลว ต่อการบรรลุตามวัตถุประสงค์ (Objectives) และ
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เป้าหมาย (Target) ที่ก าหนดไว้ (ที่มา: หนังสือการบริหารความเสี่ยงของสถาบันอุดมศึกษา จัดท าโดยสถาบัน

คลังสมองของชาติ มูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย, 2563)  

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) คือ ต้นเหตุ/สาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะท าให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และท า ไม ทั้งนี้ 
สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพ่ือจะได้วิเคราะห์และก าหนดมาตรการลดความเสี่ยงใน
ภายหลังได้อย่างถูกต้อง 

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) คือ กระบวนการที่จะใช้ในการบริหารจัดการปัจจัย
เสี่ยง เพ่ือให้โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงลดลง หรือลดผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยง 
เพ่ือให้มหาวิทยาลัยสามารถด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถ
ให้กับมหาวิทยาลัย (ที่มา: ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการบริหารความเสี่ยง พ.ศ. 2564) 

การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) คือ กระบวนการที่เป็น
ระบบในการบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการด า เนินงานต่าง ๆ เพ่ือลดมูลเหตุของ
โอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายจากการด าเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน เพ่ือให้ระดับของความเสี่ยงและ
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรสามารถยอมรับได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างเป็น
ระบบ โดยการค านึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ทั้งในด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การเงิน และชื่อเสียง
ขององค์กรเป็นส าคัญโดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานทุก
ระดับท่ัวทั้งองค์กร 
 ตัวช้ีวัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator: KRI) คือ ตัวบ่งชี้ความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่จะช่วยติดตาม

ความเสี่ยง รวมถึงเป็นสัญญานเตือนภัย เพ่ือให้สามารถ คาดการณ์เหตุการณ์ความเสี่ยงในอนาคต 

และมีมาตรการป้องกันก่อนเกิด เหตุการณ์ความเสียหาย โดยใช้สถิติและ/หรือการวัดความเสี่ยงจากการ

ด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) คือ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้อาจถูกก าหนดเป็น

เป้าหมายความเสี่ยงหรือระดับจ ากัดความเสี่ยง เพ่ือช่วยให้บรรลุเป้าหมาย อาจเป็นค่าเดียวหรือเป็นช่วง ขึ้นอยู่

กับความเหมาะสมของแต่ละปัจจัย 

ระดับความเบี่ยงเบนจากระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) (ระดับความเสี่ยงที่ทนได้) 

คือ ระดับความเบี่ยงเบนจากระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่ก าหนดไว้ เพ่ือช่วยให้องค์กรมั่นใจได้ว่าได้มีการ

ด าเนินการบริหารความเสี่ยงอยู่ภายในระดับที่ยอมรับได้ อาจก าหนดเป็นค่าเดียวหรือเป็นช่วง ขึ้นอยู่กับความ

เหมาะสมของแต่ะละปัจจัย 

โอกาสเกิด/ความน่าจะเป็น (Likelihood) คือ ความถ่ีหรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง 

ผลกระทบ (Impact) คือ ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้น หากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง 

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) คือ สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากประเมินโอกาสและ

ผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ า และต่ ามาก 
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7) กระบวนการบรหิารความเส่ียง มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ก าหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย  

1. การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง (Risk Analysis) และระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 

2. การประเมินความเสี่ยง และการจัดล าดับความเสี่ยง (Risk Assessment and Ranking) 

3. การประเมินมาตรการควบคุมที่มีอยู่ 

4. จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและการจัดการกับความเสี่ยง (Risk Response) 

5. การถ่ายทอดแผนบริหารความเสี่ยงและน าไปสู่การปฏิบัติ (Deployment or Implementation)  

6. การติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานตามแผน 

7. การทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง 
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แผนบรหิารความเส่ียงมหาวทิยาลยัเชียงใหม ่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 

 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ตระหนักถึงสถานการณ์ของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ด้าน ซึ่งท าให้

เกิดสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนที่จะมีผลกระทบต่อการด าเนินงานตามพันธกิจ ความด ารงอยู่ของมหาวิทยาลัย 

และเพ่ือเป็นการลดความสูญเสียและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต จึงก าหนดกรอบการบริหารความ

เสี่ยงที่ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง 3 ประการ เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์และเป้าหมายของ

แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560-2565) โดยได้ด าเนินการจากการวิเคราะห์

สภาพแวดล้อมภายใน (STEEP Analysis) และสภาพแวดล้อมภายนอก (7S) ข้อคิดเห็นจากกรรมการสภา

ผู้ทรงคุณวุฒิ การจัดท าการมองภาพอนาคต (Foresight) โดยผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย การระดม

ข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการก ากับการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ศึกษาเอกสารที่

เกี่ยวข้อง ได้แก่ การบริหารความเสี่ยงของสถาบันการอุดมศึกษาของสถาบันคลังสมองของชาติ โดยได้ผลสรุป

ของปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในที่จะเป็นปัจจัยและสาเหตุความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก 
 ปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายใน 

ด้านยุทธศาสตร์ 
 

• นโยบายของรัฐบาล การเมืองในประเทศ 
• ความคาดหวังของประชาชนท่ีมีตอ่

มหาวิทยาลยั 
• ผลกระทบจากโลกาภิวตัน์ (Globalization) 
• โครงสร้างประชากรเปลีย่นแปลงไป 
• การเปลีย่นแปลงพฤติกรรมการเรยีนรู้ของคน

รุ่นใหม ่
• ค่านิยมที่มีต่อการการเรียนปริญญาของคนรุ่น

ใหม ่
• Digital Platform ทางการศึกษา  

ที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรยีน 
• Technology change ส่งผลกระทบต่อขีด

ความสามารถขององค์กร 
• เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 
• ความแตกต่างทางความคิดของคนแต่ละช่วงวัย 

(Generation Gap) 
• มหาวิทยาลยัถูกกล่าวถึงในแง่ลบ 
• การอพยพเคลื่อนยา้ยแรงงาน ตลาดแรงงาน 

และความปลอดภัยในทรัพยส์ิน 

• ระบบการบริหารองค์กร โครงสร้างการ
บริหารที่มีขนาดใหญ่ ส่งผลความคล่องตัว 
(Agility) ต่อการตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

• การวางกลยุทธ์ที่อาจไม่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน แนวคิด  
(Mindset) อาจขาดการมองด้าน Demand 
Driven 

• การตอบสนองต่อข่าวสาร สถานการณ์อย่าง
เหมาะสมและทันการณ ์

• ขาด Brands Management 
• ข้อมูลสารสนเทศท่ีส าคญัประกอบการจัดวาง

กลยุทธ์ และการตดัสินใจ ยังไม่ครบถ้วน
สมบูรณ ์
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 ปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายใน 

ด้านปฏิบัติงาน 
 

• การระบาดของโรคติดเช้ืออุบัติใหม่ (Covid-19) 
• Climate/Environmental change 
• มลพิษทางอากาศ PM 2.5 
• อุบัติภัย  ภัยธรรมชาติ สาธารณภยั 
• การโจมตีทางไซเบอร์ (Cyber Attack)  
• ความมั่นคงทางพลังงาน เช่น การดับไฟฟ้า

เป็นระยะเวลานานหลายวันโดยมสีาเหตุจาก
การไฟฟ้า 

 

• ความต้องการรูปแบบการจดัการศกึษาที่
เปลี่ยนไป 

• การเรยีนออนไลน์ท าให้คณุภาพการเรยีนรู้/
คุณภาพการสอนลดลง การพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษาท าไดไ้ม่เต็มที ่

• เครื่องมือ อุปกรณ์ ห้องเรียนไม่รองรับต่อ
เรียนการสอนรูปแบบใหม ่

• ทักษะบุคลากรไม่พร้อมรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต / การใช้เทคโนโลยี
ทางการศึกษารูปแบบใหม ่

• ความล่าช้า และข้อผิดพลาดใน กระบวนการ
ปฏิบัติงาน 

ด้านการเงิน 
 

• ภาวะถดถอยของเศรษฐกิจภายใน/ภายนอก
ประเทศ 

• รูปแบบหลักสูตร นวัตกรรม โครงการวิจัย 
บริการของคู่แข่งที่ดีกว่า 

• มหาวิทยาลยัต่างประเทศมหาวิทยาลัยคู่แข่ง
สร้างทางเลือกใหม่ให้กับลูกค้า 

• นโยบายของรัฐในการลดงบประมาณ
สนับสนุนมหาวิทยาลยัในก ากับของรัฐ 

 

• สถานะความสมดุล และความมั่นคงทางการ
เงินของมหาวิทยาลัย 

• รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาลดลงและ
การมีต้นทุนสูงกว่าคู่แข่ง 

• ช่องทางการแสวงหารายได้ยังมีข้อจ ากัด 
• นโยบายการบริหารเงินลงทุน ความชัดเจน

ของแผนการลงทุนและผลตอบแทนจาก
แผนการลงทุน 

ด้านกฎ 
ระเบียบ และ
ข้อบังคับ 
 

• กฎหมายทีร่ัฐบาลก าหนดท าให้มหาวิทยาลัย
ต้องปรับตัว 

▪ พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลัง 
▪ พ.ร.บ. การอุดมศึกษา 
▪ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล (PDPA) 
 

• อาจารย์ / นักวิจัยท าผิดจริยธรรมการวิจัย
อย่างร้ายแรง (Plagiarism) 

• บุคลากรไม่ปฏิบัติตามกฎระเบยีบละเมิด
จริยธรรม จรรยาบรรณ การทุจริต 

• กฎระเบียบภายในไมเ่อื้อต่อการปฏิบัติงาน 
หรือไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

• การจัดการทรัพยส์ินทางปัญญา 
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จากการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ที่จะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานตามพันธกิจ

ของมหาวิทยาลัยท าให้วิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงที่ส าคัญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 ได้จ านวน 

11 ประเด็น ดังนี้  

1. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Risk) จ านวน 3 ประเด็น 
1.1) กลยุทธ์ไม่สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลง  
1.2) ไม่สามารถปรับตัวให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว (Lack of Agility)  
1.3) บุคลากรขาดทักษะสมรรถนะท่ีจ าเป็นต่อการบรรลุยุทธศาสตร์ 

2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) จ านวน 3 ประเด็น  
2.1) การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ๆ 
2.2) ความไม่พร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบฐานข้อมูลของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.3) ภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Cyber Attack) 

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) จ านวน 1 ประเด็น 
3.1) ความไม่สมดุลของรายรับและรายจ่ายที่จะกระทบกับเงินสะสมและแผนการลงทุนใหม่ๆ 

4. ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ (Compliance Risk) จ านวน 3 ประเด็น 
4.1) การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง การละเมิดจริยธรรมทางสังคม และ/หรือการทุจริตในหน้าที่ 
4.2) การละเมิดจริยธรรมทางวิชาการ 
4.3) การไม่ด าเนินการลงโทษหรือปกปิดการกระท าผิด 

5. ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (Reputation Risk) จ านวน 1 ประเด็น 
5.1) ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเสียหายหรือถูกลดทอนความน่าเชื่อถือ 
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2) การวเิคราะห์ปจัจยัเส่ียงโอกาสและผลกระทบหรือความเสียหายทีจ่ะเกิดขึ้นและ
มาตรการ กิจกรรมควบคุม จัดการความเส่ียง 
ประเด็นความเสี่ยงท่ี 1: กลยุทธ์ไม่สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลง 

ประเภทความเสี่ยง: ด้านยุทธศาสตร์ (Strategy Risk) 

1)  สาเหตุหลักจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่น าไปสู่ความเสี่ยง 
ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก 

1. การวางกลยุทธ์ผิดพลาด 
2. ไม่มีการติดตาม และก ากับการเปลี่ยนแปลง 
3. ไม่ปรับกลยุทธ์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

1. มุมมอง ทัศนคติ การประเมินของผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย เช่น 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวตักรรม 
และสังคมชุมชน เป็นต้น 

 2. การเปลีย่นแปลงของปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม การเมือง   

 3. การจัดประเภทและกลุ่มของสถาบันอุดมศึกษา 
(Reinventing University) 

2) ผลกระทบของความเสี่ยงต่อมหาวิทยาลัย 
1. ส่งผลให้มหาวิทยาลยัไม่บรรลุเป้าหมายวสิัยทัศน ์

2. มหาวิทยาลัยถูกลดทอนความส าคัญจากผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 

3. มหาวิทยาลัยถูก Disrupt 

3) การก าหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง/ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง/สัญญาณเตือนภัย (KRI): 
KRI 1: การจัดอันดับตามเป้าหมายวิสัยทัศน ์   

KRI 
Risk Limit (เพดานความเสี่ยง) 

Risk Appetite  
(ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้) 

Risk Tolerance  
(ช่วงเบ่ียงเบนจากระดับท่ียอมรับได้) 

1 
ได้รับการจัดอันดับตามเป้าหมายที่ก าหนด  

(THE UIR : Top 100) 
ได้รับการจัดอันดับที่ 101-200 (THE UIR) 

4) เกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง: โอกาสเกิดและผลกระทบ (Likelihood & Impact)  
ระดับ โอกาส (L) ผลกระทบ (L) 

5 
(สูงมาก) 

ติดตามและทบทวนกลยุทธเมื่อสิ้นสุดแผนระยะ 5 ปี ได้รับการจัดอันดับตาม THE UIR  
มากกว่าอันดับที่ 301 ข้ึนไป 

4 
(สูง) 

ติดตามและทบทวนกลยุทธ์ทุก 3ปี มีการปรับกลยุทธ์/ 
พัฒนากลยุทธ์เมื่อสถานการณ์เปลีย่นแปลง 

ได้รับการจัดอันดับตาม THE UIR  
ในอันดับที่ 201-300 

3 
(ปานกลาง) 

ติดตามและทบทวนกลยุทธ์ทุก 2 ปี มีการปรับกลยุทธ์/ 
พัฒนากลยุทธ์ เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลง 

ได้รับการจัดอันดับตาม THE UIR  
ในอันดับที่ 101-200 

2 
(ต่ า) 

ติดตามและทบทวนกลยุทธ์ทุก 1ปี มีการปรับกลยุทธ์/ 
พัฒนากลยุทธ ์เมื่อสถานการณเ์ปลี่ยนแปลง 

ได้รับการจัดอันดับตามเป้าหมาย 
ที่ก าหนด (THE UIR : Top 100) 

1 
(ต่ ามาก) 

ติดตามและทบทวนกลยุทธ์ทุก 6 เดือน มีการปรับกล
ยุทธ์/พัฒนากลยุทธ์เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลง 

ได้รับการจัดอันดับตาม THE UIR  
ที่ดีกว่าเป้าหมายที่ก าหนด 
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5) ประเมินระดับความเสี่ยง                  

ผล 
กระทบ 

โอกาสเกิด   
1 2 3 4 5  ระดับความเสี่ยงท่ีเหลืออยู่ 

5 5 10 15 20 25  คะแนน L x I : 3 x 3 = 9 (ปานกลาง) 

4 4 8 12 16 20   
3 3 6 9 12 15  ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้ 

2 2 4 6 8 10  คะแนน L x I : 2 x 2 = 4 (ต่ ามาก) 

1 1 2 3 4 5   

6) กิจกรรม/มาตรการควบคุมความเสี่ยง 
มาตรการ/กิจกรรมควบคุม ผู้รับผิดชอบ 

1. ทวนสอบการก าหนดกลยุทธ์เทยีบกับเป้าหมาย  
• ติดตามประเมินผลตัวช้ีวัดทุกไตรมาสและวเิคราะห์ Gap Analysis 
• ทบทวน/ปรับปรุงกลยุทธ์ เป้าหมายของตัวช้ีวัด รวมทั้งพิจารณาปรับแผนปฏิบัติ

ประจ าปเีมื่อสภาวการณ์ภายในหรอืภายนอกเปลีย่นไป 

ผู้บริหารระดับสูง 
(Senior Leaders)  

7) ก าหนดผู้รับผิดชอบ 
ผู้รับผิดชอบ  
(Risk Owner) 

1. รองอธิการบดี (ศ.ดร.นพ. พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล) 
2. รองอธิการบดี (รศ.ดร. ชรินทร์ เตชะพันธ์ุ) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
(Data Owner) 

1. กองแผนงาน 

 

ประเด็นความเสี่ยงท่ี 2: ความไม่คล่องตัวในการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว (Lack of Agility)  

ประเภทความเสี่ยง: ด้านยุทธศาสตร์ (Strategy Risk) 

1)  สาเหตุหลักจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่น าไปสู่ความเสี่ยง 
ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก 

1. มหาวิทยาลัยยังไม่ได้ใช้ประโยชน์จากการเป็นมหา - 
วิทยาลัยในก ากับได้เต็มที่ 

1. ความนิยมความต้องการของตลาดเปลี่ยนแปลงเร็ว เปลี่ยน 
แปลงมาก ส่งผลต่อความต้องการหลักสูตร ผลิตภัณฑ์ใหม่ 

2. กฎระเบียบที่วางไว้ล้าสมัย และไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 2. แหล่งทุนวิจัยปรับเปลี่ยน กฎ เกณฑ์ กติกา เง่ือนไขการให้ทุน  
3. การจัดการศึกษา ปรับหลักสูตร/ผลิตภัณฑ์ ไม่ทันต่อ

ความต้องการของผู้เรียน ผู้ ใช้/ไม่มีหลักสูตรใหม่ๆ 
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

3. ความต้องการของลูกค้า ผู้รับบริการทางวิชาการเปลี่ยนไป 
หรือต้องการการบริการที่ต้องอาศัยการบูรณาการ หรือ
ประสานความร่วมมือกัน 

4. การบริการวิชาการ ปรับการบริการไม่ทันต่อความ
ต้องการของผู้ ใช้บริการ/ไม่มีบริการวิชาการใหม่ๆ 
นอกเหนือจากเดิม 
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2) ผลกระทบของความเสี่ยงต่อมหาวิทยาลัย 
1. รายไดจ้ากค่าธรรมเนยีมการศึกษาลดลง 

2. ทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกน้อยลง  

3. รายไดจ้ากการให้บริการวิชาการลดลง 

3) การก าหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง/ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง/สัญญาณเตือนภัย (KRI): 
KRI 1: Agility Competitive Index (ACI)      

KRI 2: รายได้จากผลติภณัฑ์ใหม่ (หลักสตูรใหม่ งานวิจัย บริการวิชาการ) 

KRI 
Risk Limit (เพดานความเสี่ยง) 

Risk Appetite  
(ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้) 

Risk Tolerance  
(ช่วงเบ่ียงเบนจากระดับท่ียอมรับได้) 

1 Thinking Agility Being Agility 

2 ตามเป้าหมาย (+5%) น้อยกว่าเป้าหมาย 6-10% 

4) เกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง: โอกาสเกิดและผลกระทบ (Likelihood & Impact)  

ระดับ 
โอกาสเกิด (L) ผลกระทบ (I) 

ระดับการประเมิน 
ACI1 

รายได้ค่าธรรมเนียมจาก
หลักสูตรใหม่2 

แหล่งทุนวิจัย 
ขนาดใหญ่3 

รายได้จากภาคเอกชน/
ภาคอุตสาหกรรม 

5 
(สูงมาก) 

Ad-hoc agile น้อยกว่าเป้าหมาย 
มากกว่า 10% ขึ้นไป 

ลดลงมากกว่า 10% ลดลงมากกว่า 10% 

4 
(สูง) 

Doing agile น้อยกว่าเป้าหมาย   
6-10% 

ทุนวิจัยเท่าเดิมหรือลดลง 
ไม่เกิน 10% 

รายได้เท่าเดิมหรือลดลง 
ไม่เกิน 10% 

3 
(ปานกลาง) 

Being agile ตามเป้าหมาย (+5%) เพิ่มขึ้น 1-5% เพิ่มขึ้น 1-5% 

2 
(ต่ า) 

Thinking agile มากกว่าเป้าหมาย   
6-10% 

เพิ่มขึ้น 6-10% เพิ่มขึ้น 6-10% 

1 
(ต่ ามาก) 

Culturally agile มากกว่าเป้าหมาย  
10% 

เพิ่มขึ้นมากกว่า 10% เพิ่มขึ้นมากกว่า 10% 

หมายเหต ุ

1. การประเมิน Agility Competitive Index (ACI) เป็นการประเมินความตระหนักในด้าน Agility จากผูบ้ริหารระดับสูง (ค าอธิบายรายละเอียด

เกณฑ ์Agility Competitive Index (ACI) ภาคผนวก 5) 

2. รายได้ค่าธรรมเนียมจากหลักสูตรใหม่ คือ หลักสูตรเกิดใหม่ในปีที่ประเมิน 

3. แหล่งทุนวิจัยขนาดใหญ่ หมายถึง ทนุวิจัยจาก บพข. บพค. หรือแหล่งทุนขนาดใหญ่ (ที่มีการแข่งขันสูง) 
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5) ประเมินระดับความเสี่ยง                  

ผล 
กระทบ 

โอกาสเกิด   
1 2 3 4 5  ระดับความเสี่ยงท่ีเหลืออยู่ 

5 5 10 15 20 25  คะแนน L x I : 4 x 5= 20 (สูงมาก) 

4 4 8 12 16 20   
3 3 6 9 12 15  ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้ 

2 2 4 6 8 10  คะแนน L x I : 3 x 3 = 9 (ปานกลาง) 

1 1 2 3 4 5   

6) กิจกรรม/มาตรการควบคุมความเสี่ยง 
มาตรการ/กิจกรรมควบคุม ผู้รับผิดชอบ 

1. สร้างวัฒนธรรมการท างานท่ีให้เกดิความคล่องตัวที่มุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้า
เพื่อการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ CMU Excellence Management System 

ผู้บริหารระดับสูง  
(Senior Leaders) 

 2. สร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการบูรณาการองค์ความรู้ ในการจัดการศึกษา วิจัย และ
นวัตกรรม ผ่านการสรา้งแพลตฟอร์มที่เหมาะสม 

3. การทบทวนกระบวนการท างานและลดขั้นตอนการท างาน (Work process)  
4. ส่งเสริมให้มีการท างานร่วมกับภาคเอกชน 
5. ปรับปรุงกฎระเบยีบใหใ้ห้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูงสดุ 

7) ก าหนดผู้รับผิดชอบ 
ผู้รับผิดชอบ  
(Risk Owner) 

1. รองอธิการบดี (ศ.ดร.นพ. พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล) 
2. รองอธิการบดี (รศ.ดร. ชรินทร์ เตชะพันธ์ุ) 
3. รองอธิการบดี (ผศ.ทพ. พิริยะ เชิดสถิรกลุ) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
(Data Owner) 

1. กองแผนงาน 
2. ส านักงานบริหารงานวิจัย 

 

ประเด็นความเสี่ยงท่ี 3: บุคลากรขาดทักษะสมรรถนะที่จ าเป็นต่อการบรรลุยุทธศาสตร์ 

ประเภทความเสี่ยง: ด้านยุทธศาสตร์ (Strategy Risk) 

1)  สาเหตุหลักจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่น าไปสู่ความเสี่ยง 
ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก 

1. บุคลากรไมต่ระหนักถึงความส าคญัในการพัฒนาทักษะ/
สมรรถนะของตนเอง 

1. การเปลีย่นแปลงของเทคโนโลย/ีความรู้/ทักษะทีร่วดเร็ว 

2. บุคลากรขาดการพัฒนาทักษะ/สมรรถนะที่จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานในแต่ละสายงาน/พันธกิจ 

2. รูปแบบการท างานท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์
ปัจจุบันหรืออนาคต 
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ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก 
3. ขาดกระบวนการในการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบ

รายบุคคลอย่างเป็นรปูธรรม (Individual 
Development Plan) 

3. การแข่งขันของตลาดในการสรรหาคนท่ีมีความสามารถ
เข้าท างาน 

4. ขาดการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบเพื่อเข้าสู่ต าแหน่ง
บริหาร/ต าแหน่งท่ีสูงขึ้น (Succession Plan) 

 

5. วัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ชอบการเปลีย่นแปลงหรือความ 
ท้าทายใหม่ๆ 

 

6. ขาดระบบสร้างแรงจูงใจท่ีเหมาะสม และระบบให้คณุให้
โทษท่ีจริงจัง 

 

7. ขาดแผนการรักษาบุคลากรที่มคีวามสามารถสูง  

2) ผลกระทบของความเสี่ยงต่อมหาวิทยาลัย 
1. ขาดบุคลากรทีม่ีความรู/้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญและทักษะการคิดวิเคราะห์ ท่ีจ าเป็นต่อการบรรลยุุทธศาสตร์ 

2. ขาดทุนทางปัญญาที่ส่งผลด้านความสามารถในการแข่งขันในยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge Based 

Economy) 

3) การก าหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง/ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง/สัญญาณเตือนภัย (KRI): 
KRI 1: ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รบัการพัฒนาตามสมรรถนะเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์    

KRI 
Risk Limit (เพดานความเสี่ยง) 

Risk Appetite  
(ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้) 

Risk Tolerance  
(ช่วงเบ่ียงเบนจากระดับท่ียอมรับได้) 

1 

ร้อยละ 11 ของจ านวนบุคลากร มีผลการประเมิน
สมรรถนะที่จ าเป็นต่อการบรรลุยทุธศาสตร ์
ต่ ากว่าเกณฑ์ หลังไดร้ับการพัฒนาความรู/้

ความสามารถ/ทักษะ 

ร้อยละ 20 ของจ านวนบุคลากร มีผลการประเมิน
สมรรถนะที่จ าเป็นต่อการบรรลุยทุธศาสตร ์
ต่ ากว่าเกณฑ์ หลังไดร้ับการพัฒนาความรู/้

ความสามารถ/ทักษะ 

4) เกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง: โอกาสเกิดและผลกระทบ (Likelihood & Impact)  
ระดับ โอกาสเกิด (L) ผลกระทบ (I) 

5 
(สูงมาก) 

≥ ร้อยละ 40 ของจ านวนบุคลากร มีผลการประเมิน 
สมรรถนะจ าเป็นต่อการบรรลุยุทธศาสตร์ต่ ากว่าเกณฑ์ 
หลังได้รับการพัฒนาความรู้/ความสามารถ/ทักษะ 

บรรลเุป้าหมายตามยุทธศาสตร์ <45% 

4 
(สูง) 

ร้อยละ 31-40 ของจ านวนบุคลากร มีผลการประเมิน 
สมรรถนะที่จ าเป็นต่อการบรรลุยทุธศาสตรต์่ ากว่าเกณฑ์ 
หลังไดร้ับการพัฒนาความรู/้ความสามารถ/ทักษะ 

บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ 45-54% 

3 
(ปานกลาง) 

ร้อยละ 21-30 ของจ านวนบุคลากร มีผลการประเมิน 
สมรรถนะที่จ าเป็นต่อการบรรลุยทุธศาสตรต์่ ากว่าเกณฑ์ 
หลังไดร้ับการพัฒนาความรู/้ความสามารถ/ทักษะ 

บรรลเุป้าหมายตามยุทธศาสตร์ 55-64% 

2 
(ต่ า) 

ร้อยละ 11-20 ของจ านวนบุคลากร มีผลการประเมิน 
สมรรถนะที่จ าเป็นต่อการบรรลุยทุธศาสตรต์่ ากว่าเกณฑ์ 
หลังไดร้ับการพัฒนาความรู/้ความสามารถ/ทักษะ 

บรรลเุป้าหมายตามยุทธศาสตร์ 65-74% 
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ระดับ โอกาสเกิด (L) ผลกระทบ (I) 
1 

(ต่ ามาก) 
≤ ร้อยละ 10 ของจ านวนบุคลากร มีผลการประเมิน 
สมรรถนะที่จ าเป็นต่อการบรรลุยทุธศาสตรต์่ ากว่าเกณฑ์ 
หลังไดร้ับการพัฒนาความรู/้ความสามารถ/ทักษะ 

บรรลเุป้าหมายตามยุทธศาสตร์ >75% 

5) ประเมินระดับความเสี่ยง                  

ผล 
กระทบ 

โอกาสเกิด   
1 2 3 4 5  ระดับความเสี่ยงท่ีเหลืออยู่ 

5 5 10 15 20 25  คะแนน L x I : 5 x 4 = 20 (สูงมาก) 

4 4 8 12 16 20   
3 3 6 9 12 15  ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้ 

2 2 4 6 8 10  คะแนน L x I : 2 x 2 = 4 (ระดับต่ ามาก) 

1 1 2 3 4 5   

6) กิจกรรม/มาตรการควบคุมความเสี่ยง 
มาตรการ/กิจกรรมควบคุม ผู้รับผิดชอบ 

1. การก าหนดสมรรถนะของบุคลากร (Core Competency, Functional Competency)  
2. การสรรหาบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง  
3. การพัฒนาบุคลากรตามแนวทางการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล  
4. การพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งบริหาร/ต าแหน่งที่สูงข้ึน  
5. การส่งเสริมให้บคุลากรมีความผูกพันที่ดีต่อองค์กร  
6. แผนการรักษาทรัพยากรบคุคล  

รองอธิการบดีและ 
ผู้ช่วยอธิการบดีที่ก ากับดูแล

ด้านบริหารงานบุคคล 

7) ก าหนดผู้รับผิดชอบ 
ผู้รับผิดชอบ  
(Risk Owner) 

1. รองอธิการบดี (รศ.ดร. ชรินทร์ เตชะพันธ์ุ) 
2. รองอธิการบดี (รศ.ดร.สมัพันธ์ สิงหราชวราพันธ์) 
3. รองอธิการบดี (รศ.ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ) 
4. ผู้ช่วยอธิการบดี (รศ.ดร.พรชัย  วิสุทธิศักดิ์) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
(Data Owner) 

1. กองบริหารงานบุคคล 
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ประเด็นความเสี่ยงท่ี 4: การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ๆ  

ประเภทความเสี่ยง: ด้านปฏิบัติงาน (Operation Risk) 

1)  สาเหตุหลักจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่น าไปสู่ความเสี่ยง 
ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก 

1. จ านวนผู้ได้รับการฉีดวัคซีนยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 1. การระบาดยังคงเกิดขึ้นอยู่ท้ังในระดับประเทศและระดับโลก 
2. วัคซีนท่ีได้รับจัดสรรยังมีปรมิาณนอ้ยกว่าเป้าหมาย 
3. ศักยภาพของระบบสาธารณสุขท่ีจะรองรับการแพร่ระบาด

ของโรค 
4. การกลายพันธ์ุของเชื้อก่อโรค 

 

2. การไม่ปฏิบัตติามแนวปฏิบัติแบบ New Normal  
(ล้างมือ, สวมหน้ากาก, เว้นระยะห่าง) 

3. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรค (Knowledge), ความ
พอเพียงของทรัพยากร, การน าไปปฏิบัติ, การก ากับ
ให้ปฏิบัติตามแนวปฏิบตัิ  

2) ผลกระทบของความเสี่ยงต่อมหาวิทยาลัย 
1. มหาวิทยาลัยไม่สามารถปฏิบัติภารกิจหลักได้อย่างเต็มประสิทธิภาพทั้งด้านเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

2. มีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น รายรับลดลง (จากการลดค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าบ ารุงหอพัก) 

3. บุคลากร นักศึกษา ตดิเช้ือหรือสญูเสยีชีวิต  

3) การก าหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง/ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง/สัญญาณเตือนภัย (KRI): 
KRI 1: ร้อยละของหลักสตูรที่นักศกึษาใช้เวลาศึกษาเกินกว่าแผนการศึกษาอันเนื่องมาจากโรคโควดิ 19 เป็นเวลามากกว่า   

              2 ภาคการศึกษา  

KRI 2: ร้อยละของนักศึกษาทีใ่ช้เวลาศึกษาเกินกว่าแผนการศึกษาอันเนื่องมาจากโรคโควิด 19 เป็นเวลามากกว่า   

              2 ภาคการศึกษา  

KRI 
Risk Limit (เพดานความเสี่ยง) 

Risk Appetite  
(ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้) 

Risk Tolerance  
(ช่วงเบ่ียงเบนจากระดับท่ียอมรับได้) 

1 ไม่เกินร้อยละ 5 ของหลักสูตร ไม่เกินร้อยละ 10 ของหลักสูตร 

2 ไม่เกินร้อยละ 5 ของนักศึกษา ไม่เกินร้อยละ 10 ของนักศึกษา 

4) เกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง: โอกาสเกิดและผลกระทบ (Likelihood & Impact)  

ระดับ โอกาสเกิด (L) 
ผลกระทบ (I) 

จ านวนหลกัสูตร จ านวนนักศึกษา 
5 

(สูงมาก) 
มีการประกาศให้จังหวัด
เชียงใหม่เป็นพื้นที่สีแดงเข้ม 
(ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด) 

มากกว่าร้อยละ 15 ของหลักสูตรที่นักศึกษา 
ใช้เวลาศึกษาเกินกว่าแผนการศึกษา 
เนื่องมาจากโรคโควิด 19 เป็นเวลามากกว่า 
2 ภาคการศึกษา 

มากกว่าร้อยละ 15 ของนักศึกษาที่ใช้เวลา 
ศึกษาเกินกว่าแผนการศึกษา เนื่องมาจาก 
โรคโควิด 19 เป็นเวลามากกว่า  
2 ภาคการศึกษา 

4 
(สูง) 

มีการประกาศให้จังหวดั
เชียงใหม่เป็นพื้นที่สีแดง 
(ควบคุมสูงสุด) 

ร้อยละ 11-15  ของหลักสูตรที่นักศึกษา 
ใช้เวลาศึกษาเกินกว่าแผนการศึกษา 
เนื่องมาจากโรคโควิด 19 เป็นเวลามากกว่า 
2 ภาคการศึกษา 

ร้อยละ 11-15  ของนักศึกษาที่ใช้เวลา 
ศึกษาเกินกว่าแผนการศึกษา เนื่องมาจาก 
โรคโควิด 19 เป็นเวลามากกว่า  
2 ภาคการศึกษา 
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ระดับ โอกาสเกิด (L) 
ผลกระทบ (I) 

จ านวนหลกัสูตร จ านวนนักศึกษา 
3 

(ปานกลาง) 
มีการประกาศให้จังหวัด
เชียงใหม่เป็นพื้นที่สีส้ม 
(ควบคุม) 

ร้อยละ 6-10 ของหลักสูตร ที่นักศึกษา 
ใช้เวลาศึกษาเกินกว่าแผนการศึกษา 
เนื่องมาจากโรคโควิด 19 เป็นเวลามากกว่า 
2 ภาคการศึกษา 

ร้อยละ 6-10 ของนักศึกษาที่ใช้เวลา 
ศึกษาเกินกว่าแผนการศึกษาเนื่องมาจาก 
โรคโควิด 19 เป็นเวลามากกว่า  
2 ภาคการศึกษา 

2 
(ต่ า) 

มีการประกาศให้จังหวัด
เชียงใหม่เป็นพื้นที่สีเหลือง 
(เฝ้าระวังสูง) 

ไม่เกินร้อยละ 5 ของหลักสูตรที่นักศึกษา 
ใช้เวลาศึกษาเกินกว่าแผนการศึกษา 
เนื่องมาจากโรคโควิด 19 
เป็นเวลามากกว่า 2 ภาคการศึกษา 

ไม่เกินร้อยละ 5 ของนักศึกษา 
ที่ใช้เวลาศึกษาเกินกว่าแผนการศึกษา 
เนื่องมาจากโรคโควิด 19 
เป็นเวลามากกว่า 2 ภาคการศึกษา 

1 
(ต่ ามาก) 

มีการประกาศให้จังหวัด
เชียงใหม่เป็นพื้นที่สีเขียว  
(เฝ้าระวัง) 

ไม่มีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษาตาม 
แผนของหลักสูตร เนื่องมาจากโรคโควิด 19 

ไม่มีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษาตาม 
แผนของหลักสูตร เนื่องมาจากโรคโควิด 19 

5) ประเมินระดับความเสี่ยง                  

ผล 
กระทบ 

โอกาสเกิด   
1 2 3 4 5  ระดับความเสี่ยงท่ีเหลืออยู่ 

5 5 10 15 20 25  คะแนน L x I : 4 x 2= 8 (ปานกลาง) 

4 4 8 12 16 20   
3 3 6 9 12 15  ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้ 

2 2 4 6 8 10  คะแนน L x I : 2 x 1 = 2 (ต่ ามาก) 

1 1 2 3 4 5   

6) กิจกรรม/มาตรการควบคุมความเสี่ยง 
มาตรการ/กิจกรรมควบคุม ผู้รับผิดชอบ 

1. พัฒนาการจัดการศึกษาทางไกล รวมถึงการวิจัยและการให้บริการวชิาการทางไกล 
2. การจัดเตรียมและเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน Online และการสอบ Online   
3. จัดท าคู่มือการป้องกันและการสื่อสารให้ความรู้    
4. ฉีดวัคซีนให้กับบุคลากร นักศึกษา และผู้ที่เกีย่วข้องให้ท่ัวถึง  
5. ใช้มาตรการการป้องกันอย่างเข้มงวด ได้แก่ เว้นระยะห่าง (Social Distancing)  

สวมหน้ากากอนามยั เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ระบบคัดกรองวัดอุณภมูิ ใช้แอพไทยชนะ 
(มาตรการ DMHTT)  

6. จัดท าระบบรายงานตัวและระบบติดตามตัวให้ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี  
7. จัดเตรียมการเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานท่ีบ้าน  
8. จัดเตรียมอุปกรณ์ ฆา่เชื้อ อบโอโซนให้พร้อมใช้งานทันที  
9. จัดท าแผน ACP Plan (Academic Continuity Plan) 

ศูนย์นวัตกรรมการสอนและ
การเรยีนรู้ (TLIC),  

ส านักบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ITSC),  

คณะสาธารณสุขศาสตร์,  
กองพัฒนานักศึกษา 

 

 



แผนบริหารความเส่ียงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 | 21 

 

7) ก าหนดผู้รับผิดชอบ 
ผู้รับผิดชอบ  
(Risk Owner) 

1. รองอธิการบดี (รองศาสตราจารยอ์ุษณีย์ ค าประกอบ) 
2. รองอธิการบดี (รศ.ประเสริฐ ฤกษเ์กรียงไกร) 
3. รองอธิการบดี (รศ.นพ. อ านาจ อยู่สุข) 
4. ผู้ช่วยอธิการบดี (รศ.นพ.รณภพ เอื้อพันธเศรษฐ) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
(Data Owner) 

1. ส านักทะเบียนและประมวลผล 

 

ประเด็นความเสี่ยงท่ี 5: ความไม่พร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบฐานข้อมูลของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประเภทความเสี่ยง: ด้านปฏิบัติงาน (Operation Risk) 

1)  สาเหตุหลักจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่น าไปสู่ความเสี่ยง 
ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก 

1. โครงสร้างพื้นฐานข้อมูลไม่รองรับหรือตอบสนองต่อความ
ต้องการใหม่ๆ  

1. กฎหมายที่อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินการด้าน
สารสนเทศ 

2. ข้อมูลจัดเกบ็ยังเป็นแบบแยกส่วน (Silo) ข้อมูลขาดการ
เชื่อมโยงกันระหว่างส่วนงาน (Interoperability)  

3. ความเสยีหายที่เกดิขึ้นจากอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ระบบ 

2. เกิดภัยพิบตัิตามธรรมชาติ สถานการณร์้ายแรง หรือ
อุบัติภัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายรา้ยแรงกับระบบ
เครือข่ายและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

การเฝา้ระวังและตรวจสอบระบบเครือข่าย ท่ีเกิดจาก
ระบบเองหรือขาดการบ ารุงรักษาที่เหมาะสม 

3. กระแสไฟฟ้าขัดข้องเป็นระยะเวลานาน แรงดันไฟฟ้าไม่
คงที ่

4. เสถียรภาพและประสิทธิภาพการให้บริการระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่ไม่สามารถรองรับกับปริมาณ
ข้อมูล และการเคลื่อนไหวของฐานข้อมูล 

4. ผู้ให้บริการระบบเครือข่าย (ISP) ไม่มีความเสถียร และ/
หรือ ไม่มปีระสิทธิภาพรองรับกับความต้องการใช้งาน 

5. ขาดประสิทธิภาพในการบริหารจดัการข้อมลู การจัดการ
ฐานข้อมูล และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล  

 

6. ความไมเ่หมาะสมของการก าหนดความส าคญัในการ
เข้าถึงข้อมูล กับการใช้งานหรือการให้บริการ การเข้าสู่
ระบบข้อมลูสารสนเทศ หรือใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อมูลส่วนบุคคล (กฎหมาย PDPA) 

 

7. ขาดบุคลากรขาดความรู้ในการใช้งานและการดูแลรักษา
ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
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2) ผลกระทบของความเสี่ยงต่อมหาวิทยาลัย 
1. ไม่สามารถน าข้อมูลมาใช้เพื่อประกอบการวิเคราะห์และตดัสินใจไดท้ันทีต่อสถานการณ์เร่งด่วน 

2. ระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งประสิทธิภาพการท างานของระบบลดลง 

3. การด าเนินงานด้านระบบงานท่ีอาศัยเทคโนโลยสีารสนเทศ ขาดความต่อเนื่องจนถึงไมส่ามารถท างานได้ 

4. ภาพลักษณ์และชื่อเสียงของมหาวทิยาลัยได้รับความเสียหาย 

5. มหาวิทยาลยัสญูเสยีงบประมาณและโอกาสในการพัฒนา 

3) การก าหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง/ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง/สัญญาณเตือนภัย (KRI): 
KRI 1: จ านวนครั้งของระบบโครงสร้างพื้นฐานและฐานข้อมูลหลักของมหาวิทยาลัยที่ไม่พร้อมใช้งาน   

KRI 
Risk Limit (เพดานความเสี่ยง) 

Risk Appetite  
(ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้) 

Risk Tolerance  
(ช่วงเบ่ียงเบนจากระดับท่ียอมรับได้) 

1 1 ครั้ง ในรอบ > 3 ปี 1 ครั้ง ในรอบ 2-3 ปี 

4) เกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง: โอกาสเกิดและผลกระทบ (Likelihood & Impact)  

ระดับ โอกาสเกิด (L) 
ผลกระทบ (I) 

ระบบการท างาน มูลค่าทางการเงิน 

5 
(สูงมาก) 

ความถี่ของการเกิดปัญหาความไม่
พร้อมใช้งานของโครงสร้างพื้นฐานและ
ฐานข้อมูลหลักของมหาวิทยาลยั
เกิดขึ้นมากกว่า 1 ครั้งในรอบ 1 เดือน 

ความไม่พร้อมใช้งานของโครงสร้างพื้นฐาน
และฐานข้อมูลส่วนใหญ่หยุดใหบ้ริการ 
หน่วยงานมากกว่าร้อยละ 80 ได้รับ
ผลกระทบหรือไม่สามารถใช้งานได้  

มูลค่าความเสียหายมากกว่า  
5 ล้านบาท 

4 
(สูง) 

ความถี่ของการเกิดปัญหาความไม่
พร้อมใช้งานของโครงสร้างพื้นฐานและ
ฐานข้อมูลหลักของมหาวิทยาลยั
เกิดขึ้น 1 ถึง 5 ครั้ง ในรอบ 6 เดือน  

ความไม่พร้อมใช้งานของโครงสร้างพื้นฐาน
และฐานข้อมูลส่วนใหญ่หยุดใหบ้ริการ 
หน่วยงานมากกว่าร้อยละ 50 ได้รับ
ผลกระทบหรือไม่สามารถใช้งานได้  

มูลค่าความเสียหาย 1 ลา้น  
ถึง 5 ล้านบาท 

3 
(ปานกลาง) 

ความถี่ของการเกิดปัญหาความไม่
พร้อมใช้งานของโครงสร้างพื้นฐานและ
ฐานข้อมูลหลักของมหาวิทยาลยั
เกิดขึ้น 1 ครั้ง ในรอบ 1 ป ี 

ความไม่พร้อมใช้งานของโครงสร้างพืน้ฐาน
และฐานข้อมูลบางส่วนหยุดใหบ้ริการ 
หน่วยงานงานมากกว่าร้อยละ 20 ได้รบั
ผลกระทบหรือไม่สามารถใช้งานได้  

มูลค่าความเสยีหาย  
> 1 แสนบาท 

2 
(ต่ า) 

ความถี่ของการเกดิปญัหาความไม่
พร้อมใช้งานของโครงสร้างพื้นฐาน
และฐานข้อมูลหลักของมหาวทิยาลัย
เกิดขึ้น 1 ครั้ง ในรอบ 2-3 ป ี 

ความไม่พร้อมใช้งานของโครงสร้างพื้นฐาน
และฐานข้อมูล หน่วยงานบางส่วนได้รับ
ผลกระทบหรือไม่สามารถใช้งานได้ 
ประสิทธิภาพการท างานลดลง  

ไม่พบมูลคา่ความเสียหาย 

1 
(ต่ ามาก) 

ความถี่ของการเกิดปัญหาความไม่
พร้อมใช้งานของโครงสร้างพื้นฐานและ
ฐานข้อมูลหลักของมหาวิทยาลยั
เกิดขึ้น 1 ครั้ง ในรอบ > 3 ป ี

ความไม่พร้อมใช้งานของโครงสร้างพื้นฐาน
และฐานข้อมูลบางส่วนไม่สามารถใช้งานได้ 
ประสิทธิภาพการท างานลดลง 

ไม่พบมูลค่าความเสียหาย 
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 5) ประเมินระดับความเสี่ยง                  

ผล 
กระทบ 

โอกาสเกิด   
1 2 3 4 5  ระดับความเสี่ยงท่ีเหลืออยู่ 

5 5 10 15 20 25  คะแนน L x I : 2 x 3 = 6 (ปานกลาง) 

4 4 8 12 16 20   
3 3 6 9 12 15  ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้ 

2 2 4 6 8 10  คะแนน L x I : 1 x 1 = 1 (ต่ ามาก) 

1 1 2 3 4 5   

6) กิจกรรม/มาตรการควบคุมความเสี่ยง 
มาตรการ/กิจกรรมควบคุม ผู้รับผิดชอบ 

1. จัดท าระบบส ารองข้อมูล ก าหนดติดตั้งระบบเครือข่าย และระบบสารสนเทศให้พร้อม
รับกรณีฉุกเฉิน 

2. บูรณการข้อมูลและบริหารจัดการองค์รวม เพื่อให้เกิดความพร้อมของข้อมูลแบบหนึ่งเดียว 
(Single Data Base) เพื่อให้ สามารถใช้ข้อมูลหรือสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 

3. จัดท าแผนความต่อเนื่องการให้บริการระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศและทบทวน
ปรับปรุงแผนส ารองกรณีฉุกเฉินอย่างสม่ าเสมอ ACP Plan (Academic Continuity Plan) 

4. พัฒนาความรู้ของบุคลากรให้มีความช านาญการในการจัดการระบบเครือข่ายและระบบ
ฐานข้อมูล 

5. ส ารองอุปกรณ์ระบบเครือข่ายและระบบฐานข้อมลูหรือจัดหาอุปกรณ์ทดแทนเพื่อ
ท างานทดแทนอุปกรณ์ที่เสยีหาย 

ส านักบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ITSC), 

กองบริหารงานบุคคล, 
กองคลัง 

7) ก าหนดผู้รับผิดชอบ 
ผู้รับผิดชอบ  
(Risk Owner) 

1.รองอธิการบดี (ศ.ดร.นพ. พงษ์รกัษ์ ศรีบัณฑติมงคล) (CIO) 
2. ผู้อ านวยการส านักบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ 
3. ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.กภ.ทศพร พิชัยยา)   

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
(Data Owner) 

1. ส านักบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ  
2. กองบริหารงานบุคล   
3. กองคลัง  

 

 

 

 



แผนบริหารความเส่ียงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 | 24 

 

ประเด็นความเสี่ยงท่ี 6: ภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Cyber Attack) 

ประเภทความเสี่ยง: ด้านปฏิบัติงาน (Operation Risk) 

1)  สาเหตุหลักจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่น าไปสู่ความเสี่ยง 
ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก 

1. ขาดการป้องกันการรักษาความปลอดภัยในเครื่อง
คอมพิวเตอรส์่วนบุคคล และเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา 

1. การโจรกรรมข้อมูลทีส่ าคัญ Hacking, compromised, 
phishing  

2. ผู้ใช้งานขาดความรู้ความเข้าใจ ขาดความตระหนักรู้
เกี่ยวกับภัยคุกคามไซเบอร์และความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ  

2. ถูกโจมตี เจาะระบบ จากบุคคลหรือกลุ่มบุคคล 

3. ช่องโหว่ในระบบซอฟต์แวร์และฐานข้อมูลของระบบงาน
ภายในมหาวิทยาลัย 

3. ภัยคุกคามจากมลัแวร์ ไวรัสคอมพิวเตอร์ และการโจมตี
ในรูปแบบต่าง ๆ  

4. การเผยแพร่ข้อมลูส่วนบุคคลด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์  
5. ขาดแนวนโยบายและมาตรการการรักษาความปลอดภัย

ข้อมูล 

 

2) ผลกระทบของความเสี่ยงต่อมหาวิทยาลัย 
1. ข้อมูลเกิดการสญูหาย การโจรกรรมข้อมูลที่ส าคัญ 

2. การปฏิบัติงานหยุดชะงักหรือล่าช้า เกิดความเสียหายต่อระบบงาน 

3. สูญเสียเวลา ทรัพยส์ิน  

4. ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกิดความเสียหาย 

3) การก าหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง/ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง/สัญญาณเตือนภัย (KRI): 
KRI 1: จ านวนครั้งท่ีมีการโจมตหีรือโจรกรรมข้อมลูจากระบบเครือข่าย 

KRI 
Risk Limit (เพดานความเสี่ยง) 

Risk Appetite  
(ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้) 

Risk Tolerance  
(ช่วงเบ่ียงเบนจากระดับท่ียอมรับได้) 

1 เกิดขึ้น 1 ครั้งในรอบ > 5 ปี เกิดขึ้น 1 ครั้งในรอบ 2-3 ปี 

4) เกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง: โอกาสเกิดและผลกระทบ (Likelihood & Impact)  

ระดับ โอกาสเกิด (L) 
ผลกระทบ (I) 

ระบบการท างาน มูลค่าทางการเงิน 
5 

(สูงมาก) 
ความถี่ของการเกิดภยัคุกคาม
ด้านเทคโนโลยี เกดิขึ้น
มากกว่า 5 ครั้งในรอบเดือน 

ระบบเทคโนโลยีภายในมหาวิทยาลัย
กว่าร้อยละ 50 ไมส่ามารถใช้งานได้ 

เกิดความสูญหายจากการ
โจรกรรมข้อมลู มีมลูค่าความ
เสียหาย > 5 ล้านบาท 
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ระดับ โอกาสเกิด (L) 
ผลกระทบ (I) 

ระบบการท างาน มูลค่าทางการเงิน 
4 

(สูง) 
ความถี่ของการเกิดภยัคุกคาม
ด้านเทคโนโลยี เกดิขึ้น 1 ถึง 
5 ครั้งในรอบ 6 เดือน 

ระบบเทคโนโลยีภายในมหาวิทยาลัย
ไม่สามารถใช้งานได้กว่าร้อยละ 20  

เกิดความสูญหายจากการ
โจรกรรมข้อมลู มีมลูค่าความ
เสียหาย 1 - 5 ล้านบาท 

3 
(ปานกลาง) 

ความถี่ของการเกิดภัย
คุกคามด้านเทคโนโลยี 
เกิดขึ้น 1 คร้ังในแต่ละปี 

ระบบเทคโนโลยีภายใน
มหาวิทยาลัยไม่สามารถใช้งานได้
เป็นการชั่วคราว เกิดผลกระทบต่อ
หน่วยงานบางส่วน  

มีมูลค่าความเสียหาย  
< 1 แสนบาท 

2 
(ต่ า) 

ความถี่ของการเกิดภยัคุกคาม
ด้านเทคโนโลยี เกดิขึ้น 1 ครั้ง
ในรอบ 2-3 ปี  

มีการคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสน 
เทศและสามารถตรวจสอบป้องกนั 
และแก้ไขปญัหาได้จากระบบ 
การรักษาความปลอดภัย 
เกิดผลกระทบเป็นบางส่วน 

มีมูลค่าความเสียหาย  
< 1 หมื่นบาท 

1 
(ต่ ามาก) 

ความถี่ของการเกิดภยัคุกคาม
ด้านเทคโนโลยี เกดิขึ้น 1 ครั้ง
ในรอบ > 5 ปี  

มีการคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสน 
เทศ และสามารถตรวจสอบป้องกัน 
และแก้ไขปญัหาได้จากระบบ 
การรักษาความปลอดภัย 
ไม่เกดิผลกระทบ 

ไม่พบมลูค่าความเสยีหาย 

5) ประเมินระดับความเสี่ยง                  

ผล 
กระทบ 

โอกาสเกิด   
1 2 3 4 5  ระดับความเสี่ยงท่ีเหลืออยู่ 

5 5 10 15 20 25  คะแนน L x I : 3 x 3 = 9 (ปานกลาง) 

4 4 8 12 16 20   
3 3 6 9 12 15  ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้ 

2 2 4 6 8 10  คะแนน L x I : 1 x 1 = 1 (ต่ ามาก) 

1 1 2 3 4 5   

6) กิจกรรม/มาตรการควบคุมความเสี่ยง 
มาตรการ/กิจกรรมควบคุม ผู้รับผิดชอบ 

1. ด าเนินการทดสอบระบบความปลอดภัยด้วยการทดสอบการเจาะระบบ (Penetration 
test) ที่ครอบคลุมช่องโหว่ของระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบ Wi-Fi ระบบแอพพลิเคชัน
ทั้งเว็บและโมบายแอพพลิเคชัน 

2. ให้มีอุปกรณส์ าหรับตรวจสอบป้องกันภัยจากคุกคามทางด้านไซเบอรร์วมถึงการบ ารุงดูแล
รักษาอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ส านักบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ITSC)  



แผนบริหารความเส่ียงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 | 26 

 

มาตรการ/กิจกรรมควบคุม ผู้รับผิดชอบ 

3. สร้างความตระหนักรู้ภยั Cyber มกีารแจ้งข่าวสารใหค้วามรู้แกผู่้บรหิารระบบเครือข่าย
และผู้ใช้งานในทุกช่องทาง  

4. ทดสอบการลวงด้วยภยัไซเบอร์ เพื่อติดตามตรวจสอบองค์ความรูผู้ใ้ช้งาน และวาง
แนวทางในการให้ความรู้และป้องกันการเกิดเหตลุะเมิด 

5. การจัดท าแผนรองรับสถานการณฉ์ุกเฉินในกรณีที่ระบบเกดิความเสยีหาย (Academic 
Continuity Plan: ACP) 

6. จัดให้มีศูนยเ์ฝ้าระวังความความมัน่คงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Security Operation 
Center: SOC) เพื่อให้มั่นใจว่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยมีการป้องกัน
ภัยที่เข้มแข็ง สามารถตรวจจับภยัคุกคามทางไซเบอร์ได้ทันการณ์ และสามารถตอบสนอง
ต่อเหตุการณไ์ด้อย่างรวดเร็ว 

7) ก าหนดผู้รับผิดชอบ 
ผู้รับผิดชอบ  
(Risk Owner) 

1. รองอธิการบดี (ศ.ดร.นพ.พงษ์รกัษ์ ศรีบัณฑติมงคล) (CIO) 
2. ผู้อ านวยการส านักบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ 
3. ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.กภ.ทศพร พิชัยยา)  
4. ผู้ช่วยอธิการบดี (รศ.ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง)  

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
(Data Owner) 

1. ส านักบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ  

 

ประเด็นความเสี่ยงท่ี 7: ความไม่สมดุลของรายรับและรายจ่ายท่ีจะกระทบกับเงินสะสมและแผนการลงทุนใหม่ๆ 

ประเภทความเสี่ยง: ด้านการเงิน (Financial Risk) 
1)  สาเหตุหลักจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่น าไปสู่ความเสี่ยง 

ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก 
1. รายได้จากทุกแหล่งเงินไม่เพยีงพอกับรายจ่าย 

2. การควบคุมรายจ่ายไมม่ีประสิทธิผล ไมส่ามารถลด 

1. นโยบายของภาครัฐงบประมาณสนับสนุนมหาวิทยาลัยใน
ก ากับของรัฐลดลง 

ต้นทุนคงที่ได้ (Fixed Cost) เช่น รายจ่ายงบบุคลากร
เพิ่มขึ้น  ค่าใช้จ่ายวัสดุต่อรายได้รวมเพิ่มขึ้น  

3. ไม่มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินท่ีเหมาะสม 

4. ผลิตภณัฑ์ไม่ดึงดูดความสนใจ 

2. ค่าธรรมเนียมการศึกษาลดลง เนื่องจากมีผู้จ านวนผู้เข้า
ศึกษาลดลง และ/หรือจากการลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 

3. สภาวะเศรษฐกิจท่ีตกต่ าหรือมีความผันผวนรุนแรง
ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน 

4. ค่านิยมของผู้บรโิภคต่อสินค้าและบริการเปลี่ยนแปลงไป 
และมหาวิทยาลัยปรับตัวไม่ทันต่อการเปลีย่นแปลงนั้น 

2) ผลกระทบของความเสี่ยงต่อมหาวิทยาลัย 
1. ท าให้ต้องน าเงินสะสมมาใช้ในงานประจ า 

2. ต้องยุติหรือชะลอโครงการทีส่ าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนามหาวิทยาลยั 

3. ส่งผลกระทบต่อคณุภาพในการจัดการศึกษา การวิจัย และการบรกิารวิชาการ 
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3) การก าหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง/ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง/สัญญาณเตือนภัย (KRI): 
KRI 1: อัตราส่วนรายจ่ายต่อรายได้รวมทุกแหล่งงบประมาณ (งบแผน่ดิน, เงินบ ารุงโรงพยาบาล, ค่าธรรมเนียมมการศึกษา, องค์กรในก ากับ) 

KRI 2: แผนการลงทุนในผลิตภัณฑ์ใหม่ที่น าไปสู่การสร้างรายได้ในอนาคต 

KRI 
Risk Limit (เพดานความเสี่ยง) 

Risk Appetite  
(ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้) 

Risk Tolerance  
(ช่วงเบ่ียงเบนจากระดับท่ียอมรับได้) 

1 0.95 1 

2 มีแผนการลงทุนในผลติภณัฑ์ใหมทุ่กปี ในช่วง 2 ปี ไม่มีแผนการลงทุนในผลิตภณัฑ์ใหม ่

4) เกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง: โอกาสเกิดและผลกระทบ (Likelihood & Impact)  

ระดับ 
โอกาสเกิด (L) ผลกระทบ (I) 

ระดับ
มหาวิทยาลัย 

ระดับส่วนงาน เงินสะสม* แผนการลงทุนใน
ผลิตภัณฑ์ใหม่** 

รายได้ที่เกิดจาก
แผนการลงทุนใหม่*** 

5 
(สูง
มาก) 

อัตราส่วนรายจ่าย
ต่อรายได้รวมทุก
แหล่งงบประมาณ 

มากกว่า 1 

ส่วนงานท่ีมีอัตราส่วน
รายจ่ายต่อรายไดร้วม
เท่ากับหรือมากกว่า 1 
จ านวน 20 ส่วนงาน 

ขึ้นไป 

เงินสะสมลดลงจาก
ปีท่ีผ่านมา  

มากกว่า 25% 

ในช่วง 4 ปี ไม่มี
แผนการลงทุนใน
ผลิตภณัฑ์ใหม ่

ที่น าไปสู่การสร้าง
รายได้ในอนาคต 

ไม่มรีายได้จากการลงทุน
ใหม่ภายใน 2 ปีข้างหน้า 

4 
(สูง) 

อัตราส่วนรายจ่าย
ต่อรายได้รวมทุก
แหล่งงบประมาณ 

มากกว่า 0.95 

ส่วนงานที่มีอัตราส่วน
รายจ่ายต่อรายได้เท่ากับ 
หรือมากกว่า 1 จ านวน 

 15 ส่วนงานขึ้นไป 

เงินสะสมลดลงจาก
ปีท่ีผ่านมา 

ไม่เกิน 20% 

ในช่วง 3 ปี ไม่มี
แผนการลงทุนใน
ผลิตภณัฑ์ใหม ่

ที่น าไปสู่การสร้าง
รายได้ในอนาคต 

ไม่มรีายได้จากการลงทุน
ใหม่ภายใน 1 ปีข้างหน้า 

 3 
(ปาน
กลาง) 

อัตราส่วนรายจ่าย
ต่อรายได้รวมทุก
แหล่งงบประมาณ 

มากกว่า 0.90 

ส่วนงานท่ีมีอัตราส่วน
รายจ่ายต่อรายไดเ้ท่ากับ 
หรือมากกว่า 1 จ านวน 

 10 ส่วนงานขึ้นไป 

เงินสะสมลดลงจาก
ปีท่ีผ่านมา 

ไม่เกิน 15% 

ในช่วง 2 ปี ไม่มี
แผนการลงทุนใน
ผลิตภณัฑ์ใหม ่

ที่น าไปสู่การสร้าง
รายได้ในอนาคต 

ยังไม่มรีายได้จากการ
ลงทุนใหม่ในปีปัจจุบัน 

2 
(ต่ า) 

อัตราส่วนรายจ่าย
ต่อรายได้รวมทุก
แหล่งงบประมาณ 

มากกว่า 0.85 

ส่วนงานท่ีมีอัตราส่วน
รายจ่ายต่อรายไดเ้ท่ากับ 
หรือมากกว่า 1 จ านวน 

 5 ส่วนงานขึ้นไป 

เงินสะสมลดลง
จากปีท่ีผ่านมา 
ไม่เกิน 10% 

ในช่วง 1 ปี ไม่มี
แผนการลงทุนใน
ผลิตภณัฑ์ใหม่  

ที่น าไปสู่การสร้าง
รายได้ในอนาคต 

มีรายได้จากผลตอบแทน
การลงทุนใหม่คิดเป็น
ร้อยละ 5 ของแผน

งบประมาณรายจ่ายรวม 

1 
(ต่ า
มาก) 

อัตราส่วนรายจ่าย
ต่อรายได้รวมทุก
แหล่งงบประมาณ 

มากกว่า 0.80 

ส่วนงานท่ีมีอัตราส่วน
รายจ่ายต่อรายไดเ้ท่ากับ 
หรือมากกว่า 1 จ านวน 

 0 ส่วนงานขึ้นไป 

เงินสะสมไม่ลดลง
จากปีท่ีผ่านมา 

มีแผนการลงทุนใหม่
ในผลิตภัณฑ์ใหม่ที่
น าไปสู่การสร้าง

รายได้ในอนาคตทุกปี 

มีรายได้จากผลตอบแทน
การลงทุนใหม่คิดเป็น
ร้อยละ 10 ของแผน

งบประมาณรายจ่ายรวม 
หมายเหต ุ

1 *เงินสะสม ที่น ามาใช้ไม่นับรวมการน ามาใช้ในแผนการลงทุนใหม่  

2 **แผนการลงทุนในผลิตภัณฑ์ใหม่ หมายถึง หลกัสูตรใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ โครงการใหม่ ที่สร้างรายได้ในอนาคตไม่รวมงบลงทุนในงานประจ า 

3. ***รายได้ที่เกิดจากแผนการลงทุนใหม่ ใช้ประเมินกรณีเมื่อมีการลงทุนใหม่ 2 ป ี
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5) ประเมินระดับความเสี่ยง                  

ผล 
กระทบ 

โอกาสเกิด   
1 2 3 4 5  ระดับความเสี่ยงท่ีเหลืออยู่ 

5 5 10 15 20 25  คะแนน L x I : 4 x 2 = 8 (ปานกลาง) 

4 4 8 12 16 20   
3 3 6 9 12 15  ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้ 

2 2 4 6 8 10  คะแนน L x I : 1 x 2= 2 (ต่ ามาก) 

1 1 2 3 4 5   

6) กิจกรรม/มาตรการควบคุมความเสี่ยง 
มาตรการ/กิจกรรมควบคุม ผู้รับผิดชอบ 

1. สร้างแผนกลยุทธ์ทางการเงินท่ีมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ผู้บริหารระดับสูง  
(Senior Leaders) 

 
2. ติดตามตัวช้ีวัด (KRI) อย่างสม่ าเสมอ 
3. สร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการบูรณาการองค์ความรู้ ในการจัดการศึกษา วิจัย และ

นวัตกรรม ผ่านการสรา้งแพลตฟอร์มที่เหมาะสม 
4. ส่งเสริมการน าผลงานสรา้งสรรค์และนวัตกรรมทีม่ีผลกระทบสูง ไปใช้ประโยชน์เพื่อ

พัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาท่ียั่งยืน 
5. ประเมินและพัฒนาผลติภณัฑ์ใหมท่ี่สร้างรายได้ 
6. มาตรการลดรายจ่ายโดยยังคงคณุภาพ 
7. ทบทวนหลักสูตร/โครงการเดิมทีไ่ม่คุ้มทุน 
8. ก าหนดแนวทางการบริหารจดัการเงินสะสมของมหาวิทยาลัย 

7) ก าหนดผู้รับผิดชอบ 
ผู้รับผิดชอบ  
(Risk Owner) 

1. รองอธิการบดี (ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑติมงคล) 
2. ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.กภ.ทศพร พิชัยยา) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
(Data Owner) 

1. กองแผนงาน 
2. กองคลัง 
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ประเด็นความเสี่ยงที่ 8: การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง การละเมิดจริยธรรมทางสังคม และ/หรือการทุจริตในหน้าท่ี   

ประเภทความเสี่ยง: ด้าน กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ (Compliance Risk) 

1)  สาเหตุหลักจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่น าไปสู่ความเสี่ยง 
ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก 

1. บุคลากรไม่มคีวามเข้าใจหรือไม่มคีวามรู้ในกฎระเบยีบที่
ต้องปฏิบัติ หรือไมไ่ด้ศึกษาและท าความเข้าใจในเนื้อหาท่ี
เกี่ยวข้อง 

1. กฎ ระเบยีบ มีจ านวนมาก และบางครั้งถูกยกเลิกหรือมี
การแก้ไขเพิ่มเติม 

2. บุคลากรขาดความตระหนักต่อบทบาทความรับผิดชอบ
ของตนเองต่อสังคม หรือขาดจริยธรรมในการท างาน 

2. สภาวะเศรษฐกิจตกต่ าที่กระทบตอ่การด าเนินชีวิต 

2) ผลกระทบของความเสี่ยงต่อมหาวิทยาลัย 

1. ผลกระทบต่อระดับความโปร่งใส ช่ือเสียง และความเช่ือมั่นของมหาวิทยาลัย 

3) การก าหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง/ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง/สัญญาณเตือนภัย (KRI): 
KRI 1: การตรวจพบการไม่ปฏิบตัติามกฎระเบยีบจากส านักงานการตรวจสอบภายใน 

KRI 2: จ านวนกรณีที่ไม่ปฏบิัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องการละเมดิจริยธรรมทางสังคมและ/หรือการทุจริตในหน้าท่ี (วินัยรา้ยแรง) 

KRI 
Risk Limit (เพดานความเสี่ยง) 

Risk Appetite  
(ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้) 

Risk Tolerance  
(ช่วงเบ่ียงเบนจากระดับท่ียอมรับได้) 

1 
ตรวจพบการไม่ปฏิบัตติามกฎระเบียบจากส านักงาน

การตรวจสอบภายในไมเ่กิน 5 หน่วยงาน 
ตรวจพบการไม่ปฏิบัตติามกฎระเบียบจากส านักงาน

การตรวจสอบภายในไมเ่กิน 10 หน่วยงาน 

2 
มีการสอบสวนในความผิดการละเมิดจรยิธรรมทาง
สังคม และ/หรือการทุจรติในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง) 

จ านวน 0 เรื่อง 

มีการสอบสวนในความผิดการละเมิดจรยิธรรมทาง
สังคม และ/หรือการทุจรติในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง)  

ไม่เกิน 2 เรื่อง 

4) เกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง: โอกาสเกิดและผลกระทบ (Likelihood & Impact)  

ระดับ 
โอกาสเกิด (L) ผลกระทบ (I) 

ข้อตรวจพบของ 
ส านักงานการตรวจสอบภายใน 

การสอบสวนความ 
ผิดการละเมิดจริยธรรม 

การสูญเสยีทรัพยากร ระดับช่ือเสียง 

5 
(สูงมาก) 

จ านวนส่วนงานท่ีตรวจ 
พบการไม่ปฏิบัตติาม 
กฎระเบียบจากส านักงาน 
การตรวจสอบภายใน 
ระดับสีแดง มากกว่า  
5 ส่วนงานขึ้นไป 

มีการสอบสวนในความ 
ผิดการละเมิดจริยธรรม 
ทางสังคมและ/หรือการ 
ทุจริตในหน้าท่ี 
(วินัยร้ายแรง) จ านวน  
8 เรื่องขึ้นไป 

ส่งผลกระทบรุนแรงต่อ 
ช่ือเสียงและทรัพย์สินของ 
มหาวิทยาลยัหรือท้ังที่เป็น
ตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงินแล
ะต้องใช้เวลาแก้ไข 
มากกว่า 6 เดือน 

เกิดความเสียหาย 
ด้านชื่อเสียงในระดับ 
มหาวิทยาลยั 

4 
(สูง) 

จ านวนส่วนงานท่ีตรวจ 
พบการไม่ปฏิบัตติาม 
กฎระเบียบจากส านักงาน 

มีการสอบสวนในความ 
ผิดการละเมิดจริยธรรม 
ทางสังคมและ/หรือการ 
ทุจริตในหน้าท่ี 

มหาวิทยาลยัต้องเข้าไป 
ก ากับติดตาม 

เกิดความเสียหาย 
ด้านชื่อเสียงในระดับ
คณะหรือส่วนงาน 
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ระดับ 
โอกาสเกิด (L) ผลกระทบ (I) 

ข้อตรวจพบของ 
ส านักงานการตรวจสอบภายใน 

การสอบสวนความ 
ผิดการละเมิดจริยธรรม 

การสูญเสยีทรัพยากร ระดับช่ือเสียง 

การตรวจสอบภายใน 
ระดับสีแดง จ านวน  
1-5 ส่วนงาน 

(วินัยร้ายแรง) จ านวน  
7-8 เรื่อง 

3 
(ปานกลาง) 

จ านวนส่วนงานท่ีตรวจพบ
การไม่ปฏิบัตติาม 
กฎระเบียบจากส านักงาน 
การตรวจสอบภายใน 
ระดับสีสม้ มากกว่า  
10 ส่วนงานขึ้นไป 

มีการสอบสวนในความ 
ผิดการละเมิดจริยธรรม 
ทางสังคมและ/หรือการ 
ทุจริตในหน้าท่ี 
(วินัยร้ายแรง) จ านวน  
5-6 เรื่อง 

ส่วนงานสามารถด าเนิน 
การแก้ไขได้ตามข้อสั่งการ 
ของมหาวิทยาลัยและต้อง
ใช้ระยะเวลาแก้ไข 
มากกว่า 6 เดือน 

 เกิดความเสียหาย
ด้านชื่อเสียงในระดับ
สาขาวิชา/ภาควิชา 

2 
(ต่ า) 

จ านวนส่วนงานท่ีตรวจพบ
การไม่ปฏิบัตติาม 
กฎระเบียบจากส านักงาน 
การตรวจสอบภายใน 
ระดับสีสม้ จ านวน  
6-10 ส่วนงาน 

มีการสอบสวนในความ 
ผิดการละเมิดจริยธรรม 
ทางสังคมและ/หรือการ 
ทุจริตในหน้าท่ี 
(วินัยร้ายแรง) จ านวน  
3-4 เรื่อง 

ส่วนงานสามารถด าเนิน 
การแก้ไขได้ตามข้อสั่ง 
การของมหาวิทยาลยั 

เกิดความเสียหาย 
ด้านชื่อเสียงในระดับ
บุคคล 

1 
(ต่ ามาก) 

จ านวนส่วนงานที่ตรวจ 
พบการไม่ปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบจากส านกังาน 
การตรวจสอบภายใน 
ระดับสีส้ม จ านวน  
1-5 ส่วนงาน 

มีการสอบสวนในความ 
ผิดการละเมิดจริยธรรม
ทางสังคมและ/หรือการ
ทุจริตในหน้าท่ี 
(วินัยร้ายแรง) จ านวน  
0-2 เร่ือง 

ไม่มีผลกระทบและ 
สามารถแก้ไขได้ทันท ี

ไม่มีการเสียชื่อเสียง 

5) ประเมินระดับความเสี่ยง                  

ผล 
กระทบ 

โอกาสเกิด   
1 2 3 4 5  ระดับความเสี่ยงท่ีเหลืออยู่ 

5 5 10 15 20 25  คะแนน L x I : 1 x 3 = 3 (ปานกลาง) 

4 4 8 12 16 20   
3 3 6 9 12 15  ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้ 

2 2 4 6 8 10  คะแนน L x I : 1 x 2 = 2 (ต่ ามาก) 

1 1 2 3 4 5   
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6) กิจกรรม/มาตรการควบคุมความเสี่ยง 
มาตรการ/กิจกรรมควบคุม ผู้รับผิดชอบ 

1. พัฒนาระบบการรับข้อร้องเรยีนและการจัดการข้อร้องเรียน 
2. มีการตรวจสอบภายในและรายงานผลอย่างเป็นระบบและสม่ าเสมอ 
3. เพิ่มมาตรการควบคุมภายในและใช้เทคโนโลยีในการจัดการทางการเงินเพื่อความ

ถูกต้อง 
4. อบรมสมัมนาข้อกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับท่ีผิดพลาดบ่อย ๆ พร้อมมีช่องทางให้

ค าปรึกษา 
5. มีระบบการตักเตือน ลงโทษท่ีเหมาะสม 

ส านักงานการตรวจสอบภายใน, 
กองคลัง, 

กองบริหารงานบุคคล, 
กองกฎหมาย, 

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษา
เก่าสัมพันธ์ 

7) ก าหนดผู้รับผิดชอบ 
ผู้รับผิดชอบ  
(Risk Owner) 

1. ผู้ช่วยอธิการบดี (รศ.ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์) 
2. ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารยไ์พสิฐ พาณิชย์กุล)    
3. รองอธิการบดี (ผศ.ทพ. พิริยะ เชิดสถิรกลุ)  

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
(Data Owner) 

1. ส านักงานการตรวจสอบภายใน 
2. กองบริหารงานบุคคล 
3. กองกฎหมาย 

 

ประเด็นความเสี่ยงท่ี 9: การละเมิดจริยธรรมทางวิชาการ  

ประเภทความเสี่ยง: ด้าน กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ (Compliance Risk) 

1)  สาเหตุหลักจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่น าไปสู่ความเสี่ยง 
ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก 

1. การคัดลอกผลงานทางวิชาการของผู้อื่นโดยไม่มีการอ้างอิง 
ที่ถูกต้องหรือน าผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน โดยเจตนา
หรือโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ ์

1. การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบในเรื่องผลงานวิชาการที่
เกิดผลกระทบต่อการละเมิดจริยธรรมทางวิชาการ 

2. การคัดลอกผลงานเดิมของตนเองโดยไมม่ีการอ้างอิงที่
ถูกต้องหรือน าผลงานเดิมของตนเองมาใช้ซ้ าอีกครั้ง  
โดยเจตนาหรือโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ ์

 

3. การจัดสร้างข้อมลู (Fabrication) หรือ ดัดแปลงข้อมูล 
(Falsification) ในรายงานการวิจยัหรือบทความวิจัย  
โดยเจตนา 

 

4. การใช้เอกสารและ/หรือหลักฐานข้อมูลอันเป็นเท็จ เพื่อ
ประโยชนส์่วนบุคคล โดยเจตนาหรือโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 

 

2) ผลกระทบของความเสี่ยงต่อมหาวิทยาลัย 
1. มหาวิทยาลยัเสยีชื่อเสียง เกียรตภิมูิ ความน่าเชื่อถือ และการยอมรบัจากสังคม 
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2. มหาวิทยาลยัถูกฟ้องเรียกร้องค่าเสียหาย 

3) การก าหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง/ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง/สัญญาณเตือนภัย (KRI): 
KRI 1: จ านวนการถูกร้องเรียนด้านการละเมิดจริยธรรมทางวิชาการ (ครั้ง) 

KRI 
Risk Limit (เพดานความเสี่ยง) 

Risk Appetite  
(ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้) 

Risk Tolerance  
(ช่วงเบ่ียงเบนจากระดับท่ียอมรับได้) 

1 
จ านวนการถูกร้องเรยีนด้านการละเมิดจริยธรรม

ทางวิชาการ 1-3 ครั้ง/ปี 
จ านวนการถูกร้องเรยีนด้านการละเมิดจริยธรรม 

ทางวิชาการ 4-6 ครั้ง/ปี 

4) เกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง: โอกาสเกิดและผลกระทบ (Likelihood & Impact)  
ระดับ โอกาสเกิด (L) ผลกระทบ (I) 

5 
(สูงมาก) 

จ านวนการถูกร้องเรยีนด้านการละเมิด 
จริยธรรมทางวิชาการ มากกว่า 10 
ครั้ง/ป ี

เสียชื่อเสยีงในระดับนานาชาติ หรอืถูกเรียกร้อง ค่าเสียหายตั้งแต่ 
2,000,000 บาท ข้ึนไป หรือ บัณฑิตถูกถอดถอนปริญญาบัตร 
หรือ บุคลากร ถูกลงโทษไล่ออก 

4 
(สูง) 

จ านวนการถูกร้องเรยีนด้านการละเมิด 
จริยธรรมทางวิชาการ 7-9 ครั้ง/ป ี

เสียชื่อเสยีงในระดับประเทศ หรือ ถูกเรียกร้อง ค่าเสียหายตั้งแต่ 
500,000 – 1,999,999บาท หรือ นักศึกษาพ้นสภาพ หรือ 
บุคลากรถูกลงโทษปลดออก 

3 
(ปานกลาง) 

จ านวนการถูกร้องเรยีนด้านการละเมิด 
จริยธรรมทางวิชาการ 4-6 ครั้ง/ป ี

เสียชื่อเสยีงในระดับสถาบัน หรือ ถูกเรียกร้อง ค่าเสียหายตั้งแต่ 
200,000 – 499,999 บาท หรือนักศึกษาถูกชะลอการส าเรจ็ 
การศึกษา หรือ บุคลากรถูกลงโทษลดเงินเดือน 

2 
(ต่ า) 

จ านวนการถกูร้องเรียนด้านการละเมิด 
จริยธรรมทางวิชาการ 1-3 คร้ัง/ปี 

เสียชื่อเสยีงในระดับบคุคล หรือ ถูกเรียกร้อง ค่าเสียหายตั้งแต่  
50,000 – 199,999 บาท หรือ นักศึกษาถูกพักการศึกษา หรือ 
บุคลากรถูกลงโทษตัดเงินเดือน 

1 
(ต่ ามาก) 

ไม่มีการถูกร้องเรยีนด้านการละเมดิจริยธ
รรมทางวิชาการ 

ความเสียหายจ ากัดอยู่ภายในหนว่ยงาน/มหาวิทยาลัย หรือ 
ถูกเรียกร้องค่าเสียหายไม่เกิน 50,000 บาท หรือ 
ผู้ละเมิดถูกภาคทัณฑ ์

5) ประเมินระดับความเสี่ยง                  

ผล 
กระทบ 

โอกาสเกิด   
1 2 3 4 5  ระดับความเสี่ยงท่ีเหลืออยู่ 

5 5 10 15 20 25  คะแนน L x I : 2 x 1 = 2 (ต่ ามาก) 

4 4 8 12 16 20   
3 3 6 9 12 15  ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้ 

2 2 4 6 8 10  คะแนน L x I : 1 x 1 = 1 (ต่ ามาก) 

1 1 2 3 4 5   
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6) กิจกรรม/มาตรการควบคุมความเสี่ยง 
มาตรการ/กิจกรรมควบคุม ผู้รับผิดชอบ 

1. จัดอบรมเพื่อท าความเข้าใจ/ให้ความรู้ และสื่อสารให้ทราบโดยทั่วกนั 
2. มหาวิทยาลยัก าหนดมาตรการ/กฎระเบียบ/ข้อบังคับ ท่ีชัดเจน 
3. พัฒนาระบบตรวจสอบที่รอบคอบรัดกุม  
4. การก าหนดบทลงโทษท่ีชัดเจน (ตกัเตือน, ภาคฑณัฑ์, การด าเนินคดตีามกฎหมาย) 

ส านักงานบริหารงานวิจัย 
กองบริหารงานบุคคล 

7) ก าหนดผู้รับผิดชอบ 
ผู้รับผิดชอบ  
(Risk Owner) 

1. รองอธิการบดี (รศ.ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์) 
2. รองอธิการบดี (รศ.อุษณีย์ ค าประกอบ)   
3. ผู้ช่วยอธิการบดี (รศ.ดร.ปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์)  
4. ผู้ช่วยอธิการบดี (รศ.ดร.พรชัย  วิสุทธิศักดิ์)  
5. คณบดีบณัฑิตวิทยาลัย   

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
(Data Owner) 

1. ส านักงานบริหารงานวิจยั 2. กองบริหารงานบุคคล 3. กองกฎหมาย  
4. ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5. บัณฑิตวิทยาลยั 

 

ประเด็นความเสี่ยงท่ี 10: การไม่ด าเนินการลงโทษหรือปกปิดการกระท าผิด 

ประเภทความเสี่ยง: ด้านกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ (Compliance Risk) 

1)  สาเหตุหลักจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่น าไปสู่ความเสี่ยง 
ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก 

1. ช่วยเหลือพวกพ้อง เกื้อกูลกัน 

2. เกิดความไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ 

1. กฎ ระเบียบที่เกีย่วข้องมีจ านวนมาก ท าให้ไม่ทราบวา่
เรื่องใดต้องด าเนินการหรือไม่ด าเนินการ 

3. หลีกเลี่ยงการใช้อ านาจเพื่อไม่ให้กระทบขวัญ
ก าลังใจผู้ปฏิบัติงาน ลดการขัดแย้งภายในองค์กร 

 

2) ผลกระทบของความเสี่ยงต่อมหาวิทยาลัย 
1. มหาวิทยาลยัเสื่อมเสยีชื่อเสียง ขาดความน่าเช่ือถือ 

2. บุคลากรขาดความเชื่อมั่นในระบบธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย 

3) การก าหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง/ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง/สัญญาณเตือนภัย (KRI): 
KRI 1: จ านวนการลงโทษ กรณีละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบหรือโดยทุจริตเพื่อปกปดิความผิด 

KRI 
Risk Limit (เพดานความเสี่ยง) 

Risk Appetite  
(ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้) 

Risk Tolerance  
(ช่วงเบ่ียงเบนจากระดับท่ียอมรับได้) 

1 0 เรื่อง 2 เรื่อง 
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4) เกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง: โอกาสเกิดและผลกระทบ (Likelihood & Impact)  
ระดับ โอกาสเกิด (L) ผลกระทบ (I) 

5 
(สูงมาก) 

มีการสอบสวนในกรณีละเลยหรือปฏิบัติหน้าท่ีโดยไม่สจุริต 
เพื่อปกปิดการกระท าความผิด จ านวนมากกว่า 5 เรื่องต่อปี 

เกิดความเสียหายด้านช่ือเสียงในระดับ
มหาวิทยาลยั 

4 
(สูง) 

มีการสอบสวนในกรณีละเลยหรือปฏิบัติหน้าท่ีโดยไม่สจุริต 
เพื่อปกปิดการกระท าความผิด จ านวน 4 เรื่องต่อปี 

เกิดความเสียหายด้านช่ือเสียงในระดับ 
คณะหรือส่วนงาน 

3 
(ปานกลาง) 

มีการสอบสวนในกรณีละเลยหรือปฏิบัติหน้าท่ี โดยไม่สุจริต 
เพื่อปกปิดการกระท าความผิด จ านวน 3 เรื่องต่อปี 

 เกิดความเสียหายด้านช่ือเสียงในระดับ
สาขาวิชา/ภาควิชา 

2 
(ต่ า) 

มีการสอบสวนในกรณีละเลยหรือปฏิบัติหน้าท่ี โดยไม่สุจริต 
เพื่อปกปิดการกระท าความผิด  จ านวน 2 เรื่องต่อปี 

เกิดความเสียหายด้านช่ือเสียงในระดับ
บุคคล 

1 
(ต่ ามาก) 

มีการสอบสวนในกรณีละเลยหรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริต 
เพ่ือปกปิดการกระท าความผิด จ านวน 0-1 เร่ืองต่อปี 

ไม่มีการเสียชื่อเสียง 

5) ประเมินระดับความเสี่ยง                  

ผล 
กระทบ 

โอกาสเกิด   
1 2 3 4 5  ระดับความเสี่ยงท่ีเหลืออยู่ 

5 5 10 15 20 25  คะแนน L x I : 1 x 1 = 1 (ต่ ามาก) 

4 4 8 12 16 20   
3 3 6 9 12 15  ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้ 

2 2 4 6 8 10  คะแนน L x I : 1 x 1 = 1 (ต่ ามาก) 

1 1 2 3 4 5   

6) กิจกรรม/มาตรการควบคุมความเสี่ยง 
มาตรการ/กิจกรรมควบคุม ผู้รับผิดชอบ 

1. พัฒนาระบบการรับข้อร้องเรยีนและการจัดการข้อร้องเรียน 
2. มหาวิทยาลยัก าหนดมาตรการ/กฎระเบียบ/ข้อบังคับท่ีชัดเจน 
3. จัดอบรมให้ความรู้เกีย่วกับกฎหมายที่ส าคัญส าหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 

กองกฎหมาย 
กองบริหารงานบุคคล 
ศูนย์สื่อสารองค์กรและ
นักศึกษาเก่าสัมพันธ ์

7) ก าหนดผู้รับผิดชอบ 
ผู้รับผิดชอบ  
(Risk Owner) 

1. ผู้ช่วยอธิการบดี (รศ.ดร.พรชัย  วิสุทธิศักดิ์) 
2. ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์ไพสิฐ  พาณิชย์กุล) 
3. รองอธิการบดี (ผศ.ทพ.พิริยะ เชิดสถิรกุล) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
(Data Owner) 

1. กองกฎหมาย                
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ประเด็นความเสี่ยงท่ี 11: ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเสียหายหรือถูกลดทอนความน่าเชื่อถือ 

ประเภทความเสี่ยง: ด้านชื่อเสียง (Reputation Risk) 

1)  สาเหตุหลักจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่น าไปสู่ความเสี่ยง 
ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก 

1. เกิดจากการกระท าผดิภายในมหาวิทยาลัย ในเรื่องที่ส่งผล
กระทบส าคญัต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะ 
ด้านวิชาการ และวจิัย (มีการทุจรติทางวิชาการ), ด้านสังคม 
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม (การลว่งละเมดิทางเพศ, การ
กระท าผดิทางจริยธรรม การไมส่ามารถเป็นท่ีพึ่งของสังคม 
การเป็นสาเหตหุนึ่งของปัญหา) ดา้นเทคโนโลยี (การถูกโจมตี
ทางไซเบอร์ ความไม่พร้อมด้านนวัตกรรมบริการ การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในทางที่ไม่เหมาะสม) ด้านการพึ่งพา
ตนเอง (การไมส่ามารถแสวงหารายไดต้ามเปา้หมาย) 

1. มีสถานการณ์ที่อ่อนไหวในเรื่องที่ส่งผลกระทบส าคัญต่อ
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการ
แพร่กระจายข้อมูล และ/หรือ การวิพากษ์วิจารณเ์ป็นวง
กว้างในสื่อสังคมออนไลน์ เช่น มหาวิทยาลัยถูกกลา่วถึงใน
แง่ลบ  
2. มีการใช้ Social Media อย่างไม่เหมาะสมในการ
เผยแพร่ข่าวสาร 

2. การตอบสนองที่ไมเ่หมาะสม/ไม่สอดคล้องเมื่อเกิดกระแส
วิพากวิจารณ์ในแง่ลบ 

 

2) ผลกระทบของความเสี่ยงต่อมหาวิทยาลัย 
1. ผลกระทบต่อช่ือเสยีงของมหาวิทยาลัย 

2. ผลกระทบต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาของนักศึกษา  

3. ผลกระทบต่อความร่วมมือระหว่างแหล่งทุน และผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียกับมหาวิทยาลยั 

3) การก าหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง/ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง/สัญญาณเตือนภัย (KRI): 
KRI 1: เครื่องมือ Social Media Monitoring แสดงค่าเกินเกณฑ์ที่ก าหนด 

KRI 
Risk Limit (เพดานความเสี่ยง) 

Risk Appetite  
(ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้) 

Risk Tolerance  
(ช่วงเบ่ียงเบนจากระดับท่ียอมรับได้) 

1 
เครื่องมือ Sentiment Analysis แสดงสีแดง  

ปีละ 2 ครั้ง 
เครื่องมือ Sentiment Analysis แสดงสีแดง  

ปีละ 3 ครั้ง 

4) เกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง: โอกาสเกิดและผลกระทบ (Likelihood & Impact)  
ระดับ โอกาสเกิด (L) ผลกระทบ (I) 

5 
(สูงมาก) 

เมื่อเครื่องมือ Sentiment Analysis  
แสดงสีแดง จ านวนปีละ 5 ครั้ง 

มีการแพร่ขยายข่าวด้านลบไปในทุก ๆ ช่องทางของ 
Social media จ านวน Engagement มากกว่า 10,000  

4 
(สูง) 

เมื่อเครื่องมือ Sentiment Analysis 
 แสดงสีแดง จ านวนปลีะ 4 ครั้ง 

มีการแพร่ขยายข่าวด้านลบไปในทุก ๆ ช่องทางของ 
Social media จ านวน Engagement > 5,000 แต่ 
<10,000 และมีระยะเวลา ≥ 24 ช่ัวโมง 
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ระดับ โอกาสเกิด (L) ผลกระทบ (I) 
3 

(ปานกลาง) 
เมื่อเคร่ืองมือ Sentiment Analysis 
แสดงสีแดง จ านวนปีละ 3 คร้ัง 

มีการขยายไปในช่องทางของ Social media หลัก 
จ านวน Engagement > 5,000 แต่ <10,000 และ
ลดลงภายใน 24 ชั่วโมง  

2 
(ต่ า) 

เมื่อเครื่องมือ Sentiment Analysis  
แสดงสีแดง จ านวนปีละ 2 ครั้ง 

มีการขยายไปในช่องทางของ Social media หลัก 
จ านวน Engagement ≥ 1,000 แต่ ≤ 4,999  และ
ลดลงภายใน 24 ช่ัวโมง  

1 
(ต่ ามาก) 

เมื่อเครื่องมือ Sentiment Analysis  
แสดงสีแดง จ านวนปีละ 1 ครั้ง 

เริ่มมีการขยายไปในช่องทางของ Social media  
จ านวน Engagement < 1,000  

5) ประเมินระดับความเสี่ยง                  

ผล 
กระทบ 

โอกาสเกิด   
1 2 3 4 5  ระดับความเสี่ยงท่ีเหลืออยู่ 

5 5 10 15 20 25  คะแนน L x I : 3 x 3 = 9 (ปานกลาง) 

4 4 8 12 16 20   
3 3 6 9 12 15  ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้ 

2 2 4 6 8 10  คะแนน L x I : 2 x 1 = 2 (ต่ ามาก) 

1 1 2 3 4 5   

6) กิจกรรม/มาตรการควบคุมความเสี่ยง 
มาตรการ/กิจกรรมควบคุม ผู้รับผิดชอบ 

1. จัดท าแผนสื่อสารและสรา้งภาพลกัษณ์องค์กร ท้ังในระดับส่วนงานและระดับมหาวิทยาลยั 
2. มีการจัดท าข้อมลูและตอบสนองตอ่เหตุการณ์อย่างทันท่วงที 
3. มีระบบรับฟังเสียงผู้รับบริการและผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 

ศูนย์สื่อสารองค์กรและ
นักศึกษาเก่าสัมพันธ ์

7) ก าหนดผู้รับผิดชอบ 
ผู้รับผิดชอบ  
(Risk Owner) 

1. รองอธิการบดี (รศ. โรม จิรานกุรม) 
2. รองอธิการบดี (ผศ.ทพ. พิริยะ เชิดสถิรกลุ) 
3. ผู้ช่วยอธิการบดี (รศ. ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง)   

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
(Data Owner) 

1. ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์  
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การถ่ายทอดแผนบรหิารความเส่ียงระดบัมหาวทิยาลยัสู่ส่วนงาน 

เพ่ือให้การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ก าหนดให้ส่วนงานภายใน

มหาวิทยาลัยทุกส่วนงาน จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยงของ

มหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะพิจารณาประเด็นความเสี่ยงที่ส่วนงานจะต้องเลือกน าไป

จัดท าเป็นแผนความเสี่ยง และส่วนงานพิจารณาจัดท าแผนที่สอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัยและบริบทของ

แต่ละส่วนงานต่อไป โดยการจัดท าแผนในระดับส่วนงานจะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร

และคณะกรรมการอ านวยการของส่วนงานและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อมหาวิทยาลัยทราบทุกปี 

การติดตามและประเมนิผลแผนบรหิารความเส่ียง 

เมื่อได้ด าเนินการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัยและระดับส่วนงาน และมอบหมาย

ผู้รับผิดชอบด าเนินการตามแผนแล้ว ก าหนดให้ติดตามรายงานผลการด าเนินงานทุกไตรมาสผ่านระบบ CMU-

RM และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณา หากมีความเสี่ยงใดที่มีระดับสูงให้พิจารณากิจกรรมควบคุม

ความเสี่ยงเพ่ิมเติมเพ่ือลดหรือควบคุมความเสี่ยงนั้นให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และรวบรวมสรุป

ข้อมูลรายงานต่อคณะกรรมการก ากับการบริหารความเสี่ยงทุก 6 เดือนและรายงานผลต่อสภามหาวิทยาลัย

เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ทั้งนี้ หากเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติและเป็นความเสี่ยงส าคัญใหม่ๆ มหาวิทยาลัยจะต้อง

ทบทวนแผนได้ทันที  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก
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1) ค าส่ังแต่งตัง้คณะกรรมการก ากบัการบรหิารความเส่ียง 



แผนบริหารความเส่ียงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 | 39 

 



แผนบริหารความเส่ียงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 | 40 

 

2) ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการบรหิารความเส่ียงมหาวทิยาลัยเชยีงใหม่
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3) ขอ้บงัคบัวา่ด้วยการบรหิารจัดการความเส่ียงมหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่พ.ศ. 2564
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4) ความเป็นมาของการบริหารความเส่ียงมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

ระยะที่ 1 ในระยะเริ่มต้น ในปี พ.ศ. 2544 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เริ่มต้นมีการด าเนินงานด้านการ

บริหารความเสี่ยงเป็นครั้งแรก โดยมีจัดวางระบบการควบคุม ตามระเบียบว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการ

ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลาง เพ่ือ

พิจารณาการจัดวางระบบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยขึ้นในปี 2545 ต่อมาในปี พ.ศ. 2547 ส านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้ก าหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นตัวชี้วัดที่หน่วยงานต้อง

เลือกด าเนินการ และในพ.ศ. 2549 ก็ได้ก าหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นตัวชี้วัดเลือกตัวหนึ่งในมิติที่ 4 ด้าน

การพัฒนาองค์กร เพ่ือเป็นการสร้างความเข้มแข็งและป้องกันโอกาสที่จะเกิดความเสียหายในการบริหาร

จัดการองค์กรอีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ ในระยะแรกมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการเฉพาะในเรื่องการจัดท ารายงานการ

ประเมินผลความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน โดยมอบหมายให้ให้กองการเจ้าหน้าที่

ในขณะนั้นเป็นฐานการท างาน ในระยะต่อมาได้มอบหมายให้ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาและส านักงานการ

ตรวจสอบภายในเป็นฐานในการท างานมาตามล าดับ 

ในปี พ.ศ. 2550 ส านักงานเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษา

ทั้งของรัฐและเอกชนทุกแห่งจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบประจ าสถาบัน อุดมศึกษา เพ่ือเป็นการสร้างความ

เข้มแข็งในการก ากับดูแลและควบคุมตนเองตามหลักธรรมาภิบาล ป้องกันโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย และ

ลดความเสี่ ยง ในการบริหารจัดการองค์กร  สภามหาวิทยาลัย เชียงใหม่จึ ง ได้ ออก “ข้อบั งคับ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยคณะกรรมการประเมินระบบงานและบริหารความเสี่ยง พ.ศ. 2550” และแต่งตั้ง

คณะกรรมการประเมินระบบงานและบริหารความเสี่ยงชุดแรกขึ้น เมื่อวันที่  23 เมษายน 2550 มีหน้าที่ความ

รับผิดชอบในการจัดวางระบบและด าเนินการป้องกันความเสี่ยง และระบบการตรวจสอบภายใน โดยมี

ส านักงานตรวจสอบภายใน เป็นฐานในการท างาน 

ระยะที่ 2 ภายหลังจากที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปรับเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ

ของรัฐ ในปี พ.ศ. 2551 สภามหาวิทยาลัยได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยระบบการตรวจสอบ

ภายในของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 โดยก าหนดให้มี “คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยง”  

ในปี พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

เพ่ือด าเนินงานในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี 

โดยมอบหมายให้ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ท าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ  ในปี พ.ศ. 2553 เริ่มมีการ

ด าเนินงานในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับส่วนงาน และใน

ปี พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน แทน

ค ณ ะก ร ร ม ก า ร ชุ ด เ ดิ ม ที่ ไ ด้ ค ร บ ว า ร ะ  โ ด ย ม อบ ห ม า ย ใ ห้ ส า นั ก ง า น ก า ร ต ร ว จ ส อบ ภ า ย ใน  

ท าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ ต่อมาสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 19 



แผนบริหารความเส่ียงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 | 48 

 

พฤษภาคม 2555 มีมติเห็นชอบให้แยกงานเลขานุการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม

ภายในออกจากส านักงานการตรวจสอบภายใน เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการคานและดุล (Check & Balance) 

และได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในชุดใหม่ โดยมอบหมายให้ส านักงานสภา

มหาวิทยาลัย ท าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ  

ในปี พ.ศ. 2563 สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่คราวการประชุม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 
2563 อนุมัติให้ยุบเลิกงานการบริหารความเสี่ยงของส านักงานสภามหาวิทยาลัย และก าหนดให้เป็นภารกิจของ
ส านักงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วย
การบริหารความเสี่ยง พ.ศ. 2564 เพ่ือให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 
มาตรา 79 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ที่กระทรวงการคลังก าหนด และพระราชบัญญัติ 
การอุดมศึกษา พ.ศ. 2562  มาตรา 21 ก าหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการธรรมภิบาลและจริยธรรม และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจากบุคคลซึ่งเป็นกลางและ 
ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางเพ่ือท าหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับว่าด้วยธรรมาภิบาลของ
สถาบันอุดมศึกษาและได้แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับการบริหารความเสี่ยง ตามค าสั่งมหาวิทยาลัย  เชียงใหม่  
ที่ 589/2564 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ท าหน้าที่ก าหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงและจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงระดับ
มหาวิทยาลัย รวมถึงการทบทวนและประเมินผลตามแผนการบริหารความเสี่ยง ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับและ
ดูแลให้ทุกส่วนงานจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของส่วนงานให้สอดคล้องกับแผนบริหารความเสี่ยงระดับ
มหาวิทยาลัย และรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการก ากับการบริหารความเสี่ยง 
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5) ความหมายของระดับการวดั Agility Competitive Index (ACI) 

ระดับ ความหมาย 
Ad-hoc agile ◾The organization mostly follows traditional processes. 

◾Agile is either not used or used inconsistently across the organization. 
Doing agile 
  

◾The organization is just getting started with business agility. 

◾Starts to exhibit some consistent agile habits. 

◾Knowledge sharing begins to occur across the organization. 

◾Agile tools and practices are common. 
Being agile 
  

◾The business agility basics are in place and more advanced methods are 
being explored. 

◾Most of the project portfolio is agile. 

◾Role and responsibilities are consistent across organization. 

◾Disciplined, repeatable process is in place with high-quality results. 

◾Trust in people/people empowerment and continuous improvement is 
occurring. 

Thinking agile 
  

◾The organization has made significant strides towards business agility. 

◾Agile habits are at a high maturity across the organization. 

◾Successful use of agile at scale and across multiple geographies. 

◾Measurement’s systems are in place to track value realization. 

◾Automation is highly enabled. 
Culturally agile 
  

◾The organization is a global business agility leader. 

◾Lean and agile are part of the organizational culture. 

◾Perfecting waste reduction, lack of overburden and inefficiency, smooth 
flow of delivery. 

◾There is a sustainable pace for innovation. 

◾Continuous organizational learning and optimization of ways of working is 
in place. 

แหล่งที่มา: Enterprise Business Agility Maturity Survey 


