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บทน า 

 ตำมท่ีคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน ได้ก ำหนดให้มหำวิทยำลัยจัดวำงระบบกำรควบคุมภำยในให้เป็นไปตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด ประกอบกับได้มีกำรน ำระบบกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงมำใช้ในกระบวนกำรบริหำรกำรศึกษำ ซึ่งเป็นกำรขยำยขอบข่ำยของกำรควบคุมภำยใน ดังนั้น มหำวิทยำลัยจึงมีนโยบำยให้มีกำรบูรณำกำรระบบกำรควบคุมภำยในเข้ำ
กับระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง เพ่ือตอบสนองวัตถุประสงค์ในเรื่องกำรควบคุมภำยใน และกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่จะช่วยให้มหำวิทยำลัยบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมแผนยุทธศำสตร์ และ
แนวทำงในกำรบริหำรงำนตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ไดอ้ย่ำงมีคุณภำพและประสิทธิภำพต่อไป 
 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ จึงได้จัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 โดยพิจำรณำจำกควำมเสี่ยง 5 ด้ำนหลัก ดังนี้ 

1. ควำมเสี่ยงด้ำนยุทธศำสตร์ (Strategic Risk) 
2. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน  (Operational Risk)  
3. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน  (Financial Risk) 
4 . ควำมเสี่ยงด้ำนควำมปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน (Environmental Health and Safety Risk) 
5.  ควำมเสี่ยงด้ำนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) 

 
 
   
 
 
 
 
 

 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน 
   มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
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โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ก ำหนดกำรบริหำรควำมเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร 2 ระดับ ดังนี้ 
 1. ระดับมหำวิทยำลัย 
 2. ระดับคณะ ส ำนัก สถำบัน วิทยำลัย บัณฑิตวิทยำลัย ส ำนักงำนมหำวิทยำลัย และส่วนงำนวิชำกำรภำยใน  
 

แผนผังโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

และบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการอ านวยการประจ าส่วน

งาน

สภามหาวทิยาลัย 

อธิการบดี 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ 

ระดับมหาวิทยาลัย 

คณบดี/ผู้อ านวยการ 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ 

ระดับคณะ/ส านัก/สถาบัน/วทิยาลัย/บัณฑติวิทยาลัย/สว่นงานวิชาการภายใน/สว่นงาน

อื่น

ส านักงาน 

การตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการบริหารประจ าส่วนงาน 

ส านักงาน 

สภามหาวทิยาลัย 
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นโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 เพ่ือให้มหำวิทยำลัยเชียงใหม่มีระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในที่มีประสิทธิภำพ โดยมีกำรบริหำรปัจจัยควำมเสี่ยงและกำรด ำเนินกำรตำมกิจกรรมควบคุม 
และมีกระบวนกำรด ำเนินงำนด้ำนต่ำง ๆ เพ่ือลดมูลเหตุของแต่ละโอกำสที่องค์กรจะเกิดควำมเสียหำย หรือขำดประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน รวมทั้งเพ่ือจักให้ระดับควำมเสี่ยงและ
ขนำดของควำมเสียหำยที่อำจจะเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ทั้งนี้ กำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในดังกล่ำวจะค ำนึงถึงกำรบรรลุเป้ำหมำยขององค์กรตำมแผน
ยุทธศำสตร์ และแนวทำงในกำรบริหำรมหำวิทยำลัยที่ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกสภำมหำวิทยำลัย  โดยมุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมตัวชี้วัดและเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ รวมทั้งเพ่ือเป็นกำร
ส่งเสริมให้องค์กรมีระบบบริหำรจัดกำรที่ดี (Good Governance) มหำวิทยำลัยจึงก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน ดังนี้ 

1. กำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในเป็นกำรด ำเนินกำรที่ส ำคัญขององค์กรโดยครอบคลุมพันธกิจทุกด้ำน 
2. กำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในจะต้องมีระบบกำรด ำเนินกำรตำมมำตรฐำน 
3. กำรบูรณำกำรควำมเสี่ยงไปกับกำรควบคุมภำยใน เพ่ือป้องกันควำมเสียหำยในด้ำนต่ำง ๆ 
4. ผู้บริหำรและบุคลำกรทุกระดับมีส่วนร่วมในกิจกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน 
5. กำรปฏิบัติในกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในให้ถือเป็นภำรกิจที่ต้องปฏิบัติตำมปกติ 
6. กำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในจะด ำเนินกำรอย่ำงเหมำะสม สม่ ำเสมอและต่อเนื่องตำมสถำนกำรณ์และเวลำ 
7. ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเป็นเครื่องมือสนับสนุนกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในให้สมบูรณ ์
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หน้าที่และความรับผิดชอบตามโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
ผู้เกี่ยวข้อง หน้าที่และความรับผิดชอบ 

สภามหาวิทยาลัย 1. ก ำกับและส่งเสริมให้มีกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน 
2. ให้ควำมเห็นชอบแผนบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน 

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง 1. ก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในให้ได้รับกำรปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร 
2. ทบทวนและเสนอแนะแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในต่อสภำมหำวิทยำลัย  

อธิการบดี 1. ก ำหนดกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในให้ได้รับกำรปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร 
2. ให้ควำมเห็นชอบแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในของมหำวิทยำลัย  
3. ติดตำมควำมเสี่ยงที่ส ำคัญและก ำกับกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน 
4. เสนอรำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและบริหำรควำมเสี่ยง  

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ 
การควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 

1. ก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำนบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน 
2. รวบรวม/ระบุ/วิเครำะห์และประเมินควำมเสี่ยง 
3. จัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในระดับมหำวิทยำลัย 
4. จัดท ำคู่มือกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน 
5. เสนอแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในระดับมหำวิทยำลัยต่ออธิกำรบดีเพ่ือให้ควำมเห็นชอบ 

คณะกรรมการอ านวยการประจ าส่วนงาน 1. ก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในให้ได้รับกำรปฏิบัติทั่วทั้งส่วนงำน 
2. ให้ค ำแนะน ำเกี่ยวกับแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในให้แก่ส่วนงำน 

คณบดี/ผู้อ านวยการ 
(คณะกรรมการบริหารประจ าส่วนงาน) 

1. ส่งเสริมให้มีกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในส่วนงำน 
2. ก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำนบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในของส่วนงำน 
3. ให้ควำมเห็นชอบแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในของส่วนงำน 
4.  เสนอแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในต่อประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงฯ มหำวิทยำลัย  
    เพ่ือน ำเสนออธิกำรบดีต่อไป 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในระดับคณะ/ส านัก/สถาบัน/วิทยาลัย/บัณฑิต
วิทยาลัย/ส านักงานมหาวิทยาลัย และส่วนงาน
วิชาการภายใน 

1. น ำนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในสู่กำรปฏิบัติ 
2. รวบรวม/ระบุ/วิเครำะห์/ประเมินควำมเสี่ยง 
3. จัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน 
4. จัดท ำรำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในเสนอต่อคณบดี/ผู้อ ำนวยกำร 

ส านักงานการตรวจสอบภายใน 1. สอบทำนและประเมินประสิทธิผลของกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน 
2. จัดท ำรำยงำนผลกำรสอบทำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในเสนอต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและบริหำร

ควำมเสี่ยง 
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย - ท ำหน้ำทีเ่ลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน ระดับมหำวิทยำลัย 

 
 



 

5 

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

สงูมาก

สงู

ปานกลาง

น้อย

ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Risk)

สงูมาก

สงู

ปานกลาง

น้อย

สารสนเทศแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
จ านวนทั้งหมด 13 ประเด็นความเสี่ยง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

สงูมาก

สงู

ปานกลาง

น้อย

1 4 
(สูงมาก) 

1 
2 (สูงมาก) 

ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน

(Environmental Health and Safety Risk)

สงูมาก

สงู

ปานกลาง

น้อย

1 

ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 

(Compliance Risk)

สงูมาก

สงู

ปานกลาง

น้อย

1 
3 

(สูงมาก) 

(สูง) 

(สูง) (สูง) 

(สูง) 
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CMU-RM3 
ชื่อส่วนงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (ความเสี่ยงระดับสูงและสูงมาก) ประจ าปีงบประมาณ 2561 
ประเภท 

ควำมเสี่ยง 
ประเด็นควำมเสี่ยง 

(1) 
กำรจัดกำรควำมเสี่ยง/ 

กิจกรรมกำรควบคุมท่ีมีอยู่ 
(2) 

กำรประเมิน 
(3) 

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
(4) 

กำรจัดกำรควำมเสี่ยง/ 
กิจกรรมกำรควบคุมเพ่ิมเติม 

(5) 

ก ำหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 

หมำย 
เหตุ 
(7) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่       

ควำมเสีย่ง
ด้ำน
ยุทธศำสตร์ 
(S) 

1.1 กำรไม่บรรลุ
ตัวช้ีวัด/
เป้ำหมำยตำม
แผนพัฒนำ
กำรศึกษำ
ระยะที่ 12 
(พ.ศ. 2560-
2564) 

      (ควำมเสี่ยงใหม่) 
 
 

1. น ำระบบ EdPEx มำใช้ในกำรบริหำรพัฒนำระบบ
ต่ำง ๆ ของมหำวิทยำลัย 

2. จัดท ำระบบ/เครื่องมือในกำรถ่ำยทอดกลยุทธ์ไปยัง     
ส่วนงำนต่ำง ๆ 

3. จัดท ำ Action plan และจดัสรรทรัพยำกรอยำ่ง
ต่อเนื่อง 

4. ติดตำมประเมินผลและทบทวนกลยุทธ์ของ
โครงกำรที่ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์อย่ำงสม่ ำเสมอ 

5. มีแผนพฒันำศักยภำพ/สมรรถนะของบุคลำกร 
6. ติดตำมและวิเครำะห์นโยบำยของรัฐอย่ำงต่อเนื่อง 
7. สร้ำงควำมผูกพันกับคู่ควำมร่วมมือภำยนอก 
 

ยังมีแนวโน้มกำร
เกิดขึ้นของปัจจัย
เสี่ยงท่ีท ำให้
มหำวิทยำลยัจะไม่
บรรลตุัวช้ีวัด/
เป้ำหมำยตำม
แผนพัฒนำ
กำรศึกษำระยะที่ 
12  

แผนพัฒนำ
กำรศึกษำระยะที่ 12 
ยังมีโอกำสที่จะไม่
บรรลตุำมตัวช้ีวัด/
เป้ำหมำย 

1. ใช้ EdPEx ในกำรบริหำรควำมเสี่ยงท้ัง
ระดับมหำวิทยำลัยและส่วนงำน 

2. ติดตำมประเมินผลและทบทวนกลยุทธ ์
อย่ำงสม่ ำเสมอ 

3. กำรสื่อสำรและถ่ำยทอดยุทธศำสตร์
ตัวช้ีวัดและเป้ำหมำยลงสูส่่วนงำน และ
บุคคล 

ปีงบประมำณ 2561 
1. รองอธิกำรบดีฝ่ำย 
    แผนงำน บริหำร 
    กำรเงินและ 
    ทรัพย์สิน 
2. รองอธิกำรบดีฝ่ำย 
    บริหำรและ 
    ทรัพยำกรบุคคล 
3.  กองแผนงำน 
4.  กองบริหำรงำน 
    บุคคล 
5.  ส่วนงำนต่ำง ๆ 
 

 

1.2 อันดับ (Ranking) 
ของ
มหำวิทยำลยั 
เชียงใหม่ลดลง 

      (ควำมเสี่ยงใหม่) 

1. ก ำหนดนโยบำยที่ส่งเสริมให้คณะและสถำบันวิจัย 
เผยแพรผ่ลงำนวิจยัทั้งในระดับชำติและนำนำชำติ 

2. อ ำนวยควำมสะดวกและประสำนควำมร่วมมือท้ัง
ในประเทศ และต่ำงประเทศ 

ผู้มีส่วนไดเ้สียขำด
ควำมเชื่อมั่นอย่ำง
มำกต่อคุณภำพ
ด้ำนวิชำกำรของ
มหำวิทยำลยั 

ควำมเชื่อมั่นต่อ
คุณภำพด้ำนวิชำกำร
ของมหำวิทยำลัย 
เชียงใหม่ค่อนข้ำง
น้อยลง 
 

1. สนับสนุน ส่งเสริมใหค้ณะและ    
   สถำบันวิจัย มุ่งเน้นกำรพัฒนำทำง 
   วิชำกำร และกำรวิจัยมำกขึ้น 
2. ด ำเนินกำรตดิตำมและวิเครำะห์อันดับ  
   (Ranking) ของมหำวิทยำลัยอยำ่ง 
   ต่อเนื่อง เพื่อหำแนวทำงในกำรพัฒนำ 
   มหำวิทยำลัยให้สอดคล้องกับ 
   หลักเกณฑ์ประเมินและไม่ให้อันดับของ 
   มหำวิทยำลัยเชียงใหมล่ดลง 
 
 
 

ปีงบประมำณ 2561 
1. รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัย 
2. ศูนย์บริหำรงำนวิจัย 
3. กองแผนงำน 
4. ส่วนงำนต่ำง ๆ 
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ประเภท 
ควำมเสี่ยง 

ประเด็นควำมเสี่ยง 
(1) 

กำรจัดกำรควำมเสี่ยง/ 
กิจกรรมกำรควบคุมท่ีมีอยู่ 

(2) 

กำรประเมิน 
(3) 

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
(4) 

กำรจัดกำรควำมเสี่ยง/ 
กิจกรรมกำรควบคุมเพ่ิมเติม 

(5) 

ก ำหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 

หมำย 
เหตุ 
(7) 

ควำมเสีย่ง
ด้ำน
ปฏิบัติงำน 
(O) 

2.1 คุณภำพของผู้ที่
จะเข้ำศึกษำต่อ
ในมหำวิทยำลัย 

 
 

1. ปรับปรุงวิธีกำรรับนักศึกษำในรูปแบบที่หลำกหลำย 
เช่น  เข้ำไปติดต่อนักเรียนที่มีผลกำรเรียนดีตั้งแต่ต้น  

2. เปิดรับนักศึกษำผ่ำนโครงกำรพเิศษต่ำง ๆ เพิ่มขึ้น 
เพื่อคัดเลือกนักเรียนดีและเก่งเข้ำมำเรียน 

3. มุ่งควำมสนใจในกำรรับนักเรียนจำกโรงเรียน
นำนำชำติในจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มมำกขึ้น 

4. จัดกิจกรรมประชำสัมพันธ์ในรปูแบบต่ำง ๆ ให้
นักเรียนรูจ้ักมหำวิทยำลัย เชียงใหม่ในแง่มุมที่น่ำ
ประทับใจมำกข้ึน เช่น CMU Open House 

5. ส ำรวจควำมตอ้งกำรของผูเ้รยีนเกี่ยวกับสำขำวิชำที่
ต้องกำร 

6. วำงกลยุทธ์ในกำรประชำสมัพันธ์ท้ังในระดับ
มหำวิทยำลยัและระดับคณะ 

7. เตรียมควำมพร้อมให้กับอำจำรย์ที่ปรึกษำในกำรให้
ควำมช่วยเหลือและกำรดูแลนักศกึษำที่ผลกำร
เรียนอยู่ในกลุม่เสี่ยง 

8. ส่งเสริมให้ทุกคณะวำงแผนสร้ำงควำมสัมพันธ์กับ
นักศึกษำ โดยน ำควำมต้องกำร/ควำมคำดหวังของ
นักศึกษำมำออกแบบกระบวนกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ 
เพื่อให้นักศึกษำรู้สึกผูกพันกับคณะตั้งแต่เริ่มเข้ำมำ
ศึกษำ 

 
 
 
 
 

นักศึกษำท่ีเข้ำ
ศึกษำใน
มหำวิทยำลยั 
ยังมีคุณภำพไม่
เป็นไปตำมที่
คำดหวัง 

- อัตรำกำรสละสิทธ์ิ
ของนักศึกษำโควต้ำ
ยังคงอยู่ในระดับที่ไม่
น่ำพอใจ 
- อัตรำกำรพ้นสภำพ
จำกผลกำรเรียนของ
นักศึกษำช้ันปีท่ี 1 
ยังคงอยู่ในระดับที่ไม่
น่ำพอใจ 
- ทักษะควำม 
สำมำรถทำงด้ำน
ภำษำอังกฤษของ
นักศึกษำรับเข้ำยังอยู่
ในระดับที่ไม่สูงนัก 

1.  เปิดหลักสตูรสำขำวิชำที่มีอัตลกัษณ์   
จุดเด่น และสอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของตลำด/ผูเ้รียน 

2.  สร้ำงควำมแตกต่ำงที่เป็น value-added 
ของแต่ละหลักสูตร 

3.  กำรใช้คะแนนสอบมำตรฐำน เช่น ONET    
 เป็นเกณฑ์ในกำรคดักรองเบื้องต้นในกำร
คัดเลือกเขำ้ศึกษำในทุกคณะ 

ปีงบประมำณ 2561 
1. รองอธิกำรบดีฝ่ำย 
   วิชำกำรและพัฒนำ 
   คุณภำพองค์กร 
2. ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
   ฝ่ำยวิชำกำร 
3.  ส ำนักพัฒนำ 
    คุณภำพกำรศึกษำ 
4.  ส ำนักทะเบียนและ 
     ประมวลผล 
5.  คณะ/วิทยำลัย 
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ประเภท 
ควำมเสี่ยง 

ประเด็นควำมเสี่ยง 
(1) 

กำรจัดกำรควำมเสี่ยง/ 
กิจกรรมกำรควบคุมท่ีมีอยู่ 

(2) 

กำรประเมิน 
(3) 

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
(4) 

กำรจัดกำรควำมเสี่ยง/ 
กิจกรรมกำรควบคุมเพ่ิมเติม 

(5) 

ก ำหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 

หมำย 
เหตุ 
(7) 

 2.2 จ ำนวนนักศึกษำ
ลดลง 

     (ควำมเสี่ยงใหม่) 

1. กำรรับเข้ำจำกโครงกำรพเิศษตำ่ง ๆ เช่น โครงกำร
เรียนดี โครงกำรเด็กพิกำร เป็นต้น 

2. จัดกิจกรรม Road Show ตระเวนไปตำมภูมภิำค
ต่ำง ๆ เพื่อประชำสมัพันธ์และดึงดูดผู้ที่จะเข้ำ
ศึกษำต่อในมหำวิทยำลยั 

3. เพิ่มศูนย์สอบของมหำวิทยำลัยไปตำมภูมภิำค 
ต่ำง ๆ เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่ผู้เข้ำสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวโน้มจ ำนวน
นักศึกษำลดลงยัง
มีโอกำสเกดิขึ้น
อย่ำงต่อเนื่อง 

จ ำนวนนักศึกษำ
ลดลง 

1. วิเครำะห์ ปรับปรุง พัฒนำ หลกัสูตรที่
มีควำมน่ำสนใจ ทันสมัย ตรงต่อควำม
ต้องกำร 

2. พัฒนำหลักสูตร Master of 
Philosophy ที่มีควำม flexible สูง 
โดยมผีู้เรียนเป็นศูนย์กลำง 

3. พัฒนำระบบ Credit bank เพือ่เสริม
ระบบกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 

4. พัฒนำโครงกำรหำทุนกำรศึกษำจำก
ภำครัฐและเอกชนภำยนอกมำเสรมิ
งบประมำณด้ำนทุนกำรศึกษำในเชิง 
CSR 

5. จัดสรรทุนกำรศึกษำ เพื่อสร้ำง
แรงจูงใจให้นักศึกษำ 

6 .พัฒนำหลักสูตร และ สร้ำง MOU กับ
องค์กรที่ มีผู้เข้ำเรียนท่ีมีทุนกำรศกึษำ
มำด้วย ท่ีตอบโจทย์และควำมต้องกำร 

7 .ปรับแผนกำรรับเข้ำ โดยอ้ำงอิงจำก
ข้อมูลกำรรับเข้ำในปีกำรศึกษำทีผ่ำ่นมำ 

8. ก ำหนดนโยบำยให้จ ำนวนรับเขำ้ในปี
ถัดไป ต้องมีจ ำนวนไม่แตกต่ำงกันเกิน 
20% 

9. ปรับเง่ือนไขกำรส ำเรจ็กำรศึกษำให้
เหมำะสม ท้ังในเชิงคุณภำพ และ 
ควำมเป็นมำตรฐำน แต่ทั้งนี้ต้องไม่ต่ ำ
กว่ำเกณฑ์ที่ สกอ ก ำหนด 

10 .ก ำกับให้ทุกหลักสูตรมีผลกำร 
 ด ำเนินงำนตำมเกณฑม์ำตรฐำน 
 หลักสูตร 

11. ปรับปรุงกระบวนกำรรับเข้ำนกัศึกษำ   
  ระดับบณัฑิตศึกษำใหม้ีประสิทธิภำพ 
  มำกยิ่งข้ึน 

12  ปรับหลักสูตรให้มีควำมเป็น 
  นำนำชำติมำกยิ่งขึ้นเพื่อเพ่ิมโอกำส 
  กำรในรับนักศึกษำต่ำงชำติเพิ่มขึน้ 

 

ปีงบประมำณ 2561 
1. รองอธิกำรบดีฝ่ำย 
    วิชำกำรและพัฒนำ 
    คุณภำพองค์กร 
2.  ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำย 
    วิชำกำร 
3.  ส ำนักพัฒนำ 
    คุณภำพกำรศึกษำ 
4.  บัณฑิตวิทยำลยั 
5.  ส ำนักทะเบียนและ 
    ประมวลผล 
6.  คณะ/วิทยำลัย 
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ประเภท 
ควำมเสี่ยง 

ประเด็นควำมเสี่ยง 
(1) 

กำรจัดกำรควำมเสี่ยง/ 
กิจกรรมกำรควบคุมท่ีมีอยู่ 

(2) 

กำรประเมิน 
(3) 

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
(4) 

กำรจัดกำรควำมเสี่ยง/ 
กิจกรรมกำรควบคุมเพ่ิมเติม 

(5) 

ก ำหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 

หมำย 
เหตุ 
(7) 

 2.3 คุณภำพของ
หลักสตูรไม่ได้
มำตรฐำนตำม
เกณฑ์ สกอ. 

     (ควำมเสี่ยงใหม่) 
 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะ/วิทยำลัย/บัณฑิต
วิทยำลัย มีกำรปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตำมเกณฑ์
มำตรฐำนหลักสูตรของ สกอ. อย่ำงต่อเนื่อง 

 

มีหลักสูตรทีไ่ม่
เป็นไปตำมเกณฑ์
มำตรฐำนหลักสูตร
ของ สกอ. และ
อำจถูก สกอ. 
ประกำศรำยชื่อได ้

ยังมีแนวโน้มที่
หลักสตูรของ
มหำวิทยำลยั อำจจะ
ไม่เป็นไปตำม
มำตรฐำนหลักสูตร
ของ สกอ. อยู ่

1. ศึกษำวิเครำะห์และประเมินหลกัสูตร
ทั้งหมดของมหำวิทยำลัย เพื่อหำ
แนวโน้มหรือจ ำนวนของหลักสูตรที่
อำจจะไม่เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน
หลักสตูร ของ สกอ. 

2. พบปะพูดคุยกับส่วนงำนต่ำง ๆ เพื่อ
สร้ำงควำมเข้ำใจและรับทรำบปัญหำ
ของหลักสูตร เพื่อหำแนวทำงป้องกัน
และแก้ไขปญัหำร่วมกัน    

3. ส่งเสรมิและสนับสนุนอำจำรยป์ระจ ำ
หลักสตูรท ำผลงำนทำงวิชำกำรเพิม่
มำกขึ้น  

4. เตรียมควำมพร้อมจ ำนวนอัตรำและ
คุณสมบัติของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร
ให้มีควำมต่อเนื่องและอย่ำงเป็นระบบ
เพื่อทดแทนอำจำรย์ที่เกษียณ รวมทั้ง
กำรให้ทุนกำรศึกษำแก่อำจำรย์ไป
ศึกษำต่อ กำรต่ออำยรุำชกำรให้แก่
อำจำรย์ในสำขำที่ขำดแคลน และกำร
จ้ำงอำจำรย์ที่ไม่ได้รับกำรต่ออำยุ
รำชกำรเป็นพนักงำนช่ัวครำว โดยใช้
งบประมำณของส่วนงำนร่วมกับ
มหำวิทยำลยั  

5. หลักสูตรที่มีแนวโน้มไมเ่ป็นไปตำม
เกณฑ์มำตรฐำนให้เปิดสอนเป็นวิชำโท
และวิชำเลือกเสรี โดยยังคงไว้ซึ่ง
คุณภำพและมำตรฐำนกำรจดักำรเรียน
กำรสอน  

6. ยุบรวม ยกเลิก หรือปิดหลักสตูรที่ไม่
ทันสมัย หรือไมส่อดคล้องกับควำม
ต้องกำรของตลำด  

7. บูรณำกำรกับงำนประชำสัมพันธ์ของ
มหำวิทยำลยั เพื่อช้ีแจงข้อเท็จจรงิ    
ต่ำง ๆ ให้สื่อ กรณหีลักสูตรไมเ่ป็นตำม
เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรของ สกอ. ที่
ก ำหนดไว้  

ปีงบประมำณ 2561 
1. รองอธิกำรบดีฝ่ำย 
    วิชำกำรและพัฒนำ 
    คุณภำพองค์กร 
2.  ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝำ่ย 
    วิชำกำร 
3.  ผู้ปฏิบัติกำรแทน 
    อธิกำรบดีในงำน 
    ด้ำนกำรสื่อสำร  
    องค์กรและนักศึกษำ 
    เก่ำสัมพันธ์ 
4.  ศูนย์ประสำนงำน 
    วิชำกำร 
5. ส ำนักพัฒนำคุณภำพ 
   กำรศึกษำ 
6. คณะ/วิทยำลัย 
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ประเภท 
ควำมเสี่ยง 

ประเด็นควำมเสี่ยง 
(1) 

กำรจัดกำรควำมเสี่ยง/ 
กิจกรรมกำรควบคุมท่ีมีอยู่ 

(2) 

กำรประเมิน 
(3) 

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
(4) 

กำรจัดกำรควำมเสี่ยง/ 
กิจกรรมกำรควบคุมเพ่ิมเติม 

(5) 

ก ำหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 

หมำย 
เหตุ 
(7) 

 2.4 ควำมเสียหำยของ
ภำพลักษณ์
มหำวิทยำลยัจำก
กำรที่บุคลำกร
ละเมิดคณุธรรม
จริยธรรม 

     (ควำมเสี่ยงใหม่) 
 

1. เผยแพร่ประมวลจรยิธรรมผู้ปฏบิัติงำนใน 
    มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ให้บุคลำกรรับทรำบและรับรู ้
    อย่ำงทั่วถึง รวมถึงกำรให้ควำมรู้ในช่วงกำรอบรม 
    พนักงำนมหำวิทยำลัยที่ไดร้ับกำรบรรจุใหม ่
2. ส่งเสรมิให้บุคลำกรทุกคนยึดมัน่ใน “ประมวล 
   จริยธรรมผู้ปฏิบตัิงำนในมหำวิทยำลัยเชียงใหม่”  
   อย่ำงเคร่งครัด 
  

มหำวิทยำลยัไดร้ับ
ควำมเสยีหำยด้ำน
ภำพลักษณ์อัน
เนื่องจำกกำร
ละเมิดคณุธรรม
จริยธรรมของ
บุคลำกรอยู่ ท้ัง
กรณีที่เป็น
ประเด็นออกสื่อ
ต่ำง ๆ และเป็น
ประเด็นกล่ำวหำ/
ร้องเรียนภำยใน
มหำวิทยำลยั 

มีแนวโน้มที่
มหำวิทยำลยัจะเกดิ
ควำมเสยีหำยด้ำน
ภำพลักษณจ์ำกกำร
ที่บุคลำกรละเมิด
คุณธรรมจริยธรรม
เพิ่มขึ้น 

1. จัดกิจกรรมเน้นให้บุคลำกรทุกระดับ 
    ของมหำวิทยำลัยตระหนักถึง 
    ควำมส ำคัญของกำรยดึมั่นถือมัน่ใน 
    คุณธรรมจริยธรรมผ่ำนโครงกำร 
    มหำวิทยำลัยคณุธรรม   
2. น ำกำรประเมินคณุธรรมและควำม  

โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ  
หน่วยงำนภำครัฐ (Integrity &  
Transparency Assessment: ITA)  
เป็นกรอบในกำรบรหิำรงำน/
ปฏิบัติงำน เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นใน
กำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยและ
ลดควำมไม่พึงพอใจท่ีจะน ำไปสู่กำร
ฟ้องร้อง/ร้องเรียน 

3. สร้ำงควำมเข้ำใจกับบคุลำกรใหเ้ข้ำใจ
กระบวนกำรกล่ำวหำผู้กระท ำผิด
จริยธรรมที่เป็นไปตำมข้อบังคับ
มหำวิทยำลยัเชียงใหม่ ว่ำด้วยประมวล
จริยธรรมผู้ปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัย 
เชียงใหม่ พ.ศ. 2554 ซึ่งเป็นวิธีกำรที่
ถูกต้องมำกกว่ำกำรร้องเรยีน/กำรฟ้อง
ผ่ำนสื่อตำ่ง ๆ     

4. ให้รำงวัลกับบุคลำกรที่ท ำช่ือเสยีง
ให้กับมหำวิทยำลยัด้ำนคณุธรรม
จริยธรรม เพื่อสร้ำงแรงจูงใจให้
บุคลำกร 

5. บูรณำกำรกับงำนประชำสัมพันธ์ของ
มหำวิทยำลยัเชียงใหม่ เพื่อช้ีแจง
ข้อเท็จจริงให้สื่อ กรณีเกิดกำร
ร้องเรียน/กำรฟ้องผ่ำนสื่อต่ำง ๆ  

 
 

ปีงบประมำณ 2561 
1.  รองอธิกำรบดีฝ่ำย 
    บริหำรและ 
    ทรัพยำกรบุคคล 
2.  ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
    ฝ่ำยบริหำรทั่วไป 
    และกฎหมำย 
3.  ผู้ปฏิบัติกำรแทน 
    อธิกำรบดีในงำน 
    ด้ำนกำรสื่อสำร  
    องค์กรและนักศึกษำ 
    เก่ำสัมพันธ์ 
4.  กองกฎหมำย 
5.  ส่วนงำนต่ำง ๆ 
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ประเภท 
ควำมเสี่ยง 

ประเด็นควำมเสี่ยง 
(1) 

กำรจัดกำรควำมเสี่ยง/ 
กิจกรรมกำรควบคุมท่ีมีอยู่ 

(2) 

กำรประเมิน 
(3) 

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
(4) 

กำรจัดกำรควำมเสี่ยง/ 
กิจกรรมกำรควบคุมเพ่ิมเติม 

(5) 

ก ำหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 

หมำย 
เหตุ 
(7) 

 2.5 ผลประโยชน์ทับ
ซ้อนอันเนื่อง 

     มำจำกกำร
ปฏิบัติงำน 

     (ควำมเสี่ยงใหม่) 
 

ด ำเนินกำรก ำหนดนโยบำยเกีย่วกับคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ มช. (ลงวันท่ี 21 
ก.พ. 2560) ท้ัง 6 ด้ำน ตำมนโยบำยของรัฐบำล โดย
ยึดถือเป็นมำตรฐำนและแนวปฏบิตัิ 

มีแนวโน้มในกำร
เกิดผลประโยชน์
ทับซ้อนมำกข้ึน 
โดยเฉพำะกำร
ขำดจิตส ำนึกและ
กำรไมรู่้กฎหมำย 

โอกำสเกดิผล 
ประโยชน์ทับซ้อน
ภำยในมหำวิทยำลัย
ยังมีค่อนข้ำงมำก 
เนื่องจำกเป็นองค์กร
ใหญ่ทีม่ีจ ำนวน
งบประมำณ 
บุคลำกร และส่วน
งำนต่ำง ๆ เป็น
จ ำนวนมำก 

1. กำรเสรมิสร้ำงจิตส ำนึก คุณธรรม
จริยธรรม และควำมรับผดิรับชอบ
ให้กับเจ้ำหน้ำที่ทุกระดับตำมแนวทำง
จัดท ำ “มหำวิทยำลยัหรือองค์กร
คุณธรรม” 

2. กำรอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมำยอืน่ ๆ 
ที่เกี่ยวข้องหรือมีผลเกี่ยวเนื่องกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับเจ้ำหนำ้ที่
ทุกระดับ 

3. มีระบบกำรก ำกับ ดูแล และตรวจสอบ
ให้เจ้ำหน้ำที่ทุกระดับให้ปฏิบตัิตำมกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมำยอืน่ ๆ 
ที่เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัด 

4. ปฏิบัติตำมนโยบำยเกี่ยวกับคณุธรรม
และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน
ของ มช. (ลงวันท่ี 21 ก.พ. 2560) 
ตำมแนวปฏิบตัิที่ก ำหนดไว้ท้ัง 6 ด้ำน
ให้เห็นผลอย่ำงเป็นรูปธรรม ได้แก ่1.
ด้ำนควำมโปร่งใส 2.ด้ำนควำมพรอ้ม
รับผิด 3.ดำ้นควำมปลอดจำกกำร
ทุจริตในกำรปฏิบัติงำน 4.ด้ำน
วัฒนธรรมคณุธรรมในองค์กร 5.ดำ้น
คุณธรรมกำรท ำงำนในหน่วยงำน  

    และ 6.ด้ำนกำรสื่อสำรภำยใน
หน่วยงำน 

 
 
 

ปีงบประมำณ 2561 
1. รองอธิกำรบดีฝ่ำย

บริหำรและ
ทรัพยำกรบุคคล 

2. รองอธิกำรบดีฝ่ำย
แผนงำน บริหำร
กำรเงินและ
ทรัพย์สิน 

3. ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำย
แผนงำน 

4. กองบริหำรงำน 
   บุคคล 
5. กองคลัง 
6. กองแผนงำน 
7. ส ำนักงำนกำร

ตรวจสอบภำยใน 
8. กองกฎหมำย 
9. ส่วนงำนต่ำง ๆ 
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ประเภท 
ควำมเสี่ยง 

ประเด็นควำมเสี่ยง 
(1) 

กำรจัดกำรควำมเสี่ยง/ 
กิจกรรมกำรควบคุมท่ีมีอยู่ 

(2) 

กำรประเมิน 
(3) 

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
(4) 

กำรจัดกำรควำมเสี่ยง/ 
กิจกรรมกำรควบคุมเพ่ิมเติม 

(5) 

ก ำหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 

หมำย 
เหตุ 
(7) 

ควำมเสีย่ง
ด้ำนกำรเงิน 
(F) 

3.1 รำยรับของ
มหำวิทยำลยั
ลดลง 

     (ควำมเสี่ยงใหม่) 
       
 
 

1. ลดค่ำใช้จ่ำย (น้ ำ ไฟฟ้ำ กระดำษ ประสิทธิภำพกำร
ใช้อำคำร) 

2. จัดท ำแผนงำน/โครงกำรทีส่อดคล้องกับยุทธศำสตร์
ชำติ ทั้งที่เป็น Agenda และ Area 

 

รำยรับของ
มหำวิทยำลยัยังมี
แนวโน้มที่จะไม่
เป็นไปตำม
เป้ำหมำย 

มหำวิทยำลยัยังมี
โอกำสที่จะไม่บรรลุ
เป้ำหมำยกำร
แสวงหำรำยได้อย่ำง
ยั่งยืน 

1. มีแผนกำรหำรำยได ้
2. กำรจัดตั้ง Holding Company 
3. มีนักบริหำรกำรเงินมืออำชีพมำบริหำร

จัดกำรกำรเงินและทรัพย์สินของ
มหำวิทยำลยั 

ปีงบประมำณ 2561 
1. รองอธิกำรบดีฝ่ำย 
    แผนงำน บริหำร 
    กำรเงินฯ 
2.  กองคลัง 
3.  ส ำนักบริหำรจัดกำร 
    ทรัพย์สิน 
4. กองแผนงำน 
5. ส่วนงำนต่ำง ๆ 

 

ควำมเสีย่ง
ด้ำนควำม
ปลอดภัย
ต่อชีวิต
และ
ทรัพย์สิน 
(E) 

4.1 ประสิทธิภำพ
ของระบบบ ำบัด
น้ ำเสียยังไม่
เป็นไปตำม
เกณฑ์มำตรฐำน
ของกฎหมำย 

 
 

1. พัฒนำ ปรับปรุง วัสดุ-อุปกรณ์ เครื่องจักรกล ระบบ
บ ำบัดน้ ำเสียที่เสื่อมสภำพให้ทันกับสถำนกำรณ์
ปัจจุบัน  

2. ก ำหนดแผนกำรก่อสร้ำงระบบบ ำบัดน้ ำเสียแห่งท่ี 3 
เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับน้ ำเสียที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบันและ
อนำคต 

3. ตรวจสอบและก ำกับดูแลมำตรกำรก ำหนดกำร
ระบำยทิ้งน้ ำเสียออกจำกส่วนงำน ให้ถือปฏิบัติให้
เป็นไปตำม พรบ. ส่งเสรมิและรักษำสิ่งแวดล้อม
แห่งชำติ พ.ศ. 2535 

กำรด ำเนินกำร
บริหำรจดักำร
ควำมเสีย่งหรือ
กิจกรรมควบคุมที่
ก ำหนดไว้บำงส่วน
ยังไม่ครอบคลุมทั้ง
มหำวิทยำลยั 

มหำวิทยำลยัเป็น
แหล่งก ำเนิดมลพิษ
ทำงน้ ำ เป็นสำเหตุให้
สภำพแวดล้อมและ   
ภูมิทัศน์ภำยใน
มหำวิทยำลยัไมเ่อ
อ ำนวยต่อกำรเรียน
กำรสอนและงำนวิจัย 

1. ปรับปรุงระบบดัดไขมันทุกส่วนงำนใน
มหำวิทยำลยั 

2.  ตรวจสอบ ก ำกับ ดูแลให้ทุกสว่นงำน 
  ปฏิบัติตำมประกำศ 
  มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ เรื่อง  
  มำตรกำรก ำหนดกำรทิ้งน้ ำเสียออก 
  จำกส่วนงำน 

3.  โครงกำรก่อสรำ้งระบบบ ำบดัน้ ำเสีย 
  แห่งที่ 3 ณ ฝั่งเชิงดอย (ตรงข้ำมกับ 
  สถำนีไฟฟ้ำย่อย มช.) 

ปีงบประมำณ 2561 
1. รองอธิกำรบดีฝ่ำย 
   กำยภำพและ 
   สิ่งแวดล้อม 
2. ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำย 
   กำยภำพและ 
   สิ่งแวดล้อมฯ 
3. กองอำคำรสถำนท่ี 
   และสำธำรณูปกำร     
   (งำนบริกำร 
    สำธำรณูปกำรและ 
    ซ่อมบ ำรุง) 

 

 4.2  อุบัติภัยใน
อำคำร 

1. ส ำรวจตรวจสอบ ซ่อมแซมบ ำรงุรักษำอำคำร 
ระบบสำยไฟและอุปกรณไ์ฟฟ้ำประจ ำปี พร้อม
ประมำณกำร ตั้งงบประมำณในกำรด ำเนินกำรให้
เป็นไปตำม พรบ.อำคำรควบคุมฯ 

2. ตรวจสอบควำมมั่งคงแข็งแรงของอำคำร ตำม พรบ.
อำคำรควบคุมฯ (แบบฟอร์ม ปล.1) ประจ ำทุกปี 
พร้อมประมำณกำร ตั้งงบประมำณด ำเนินกำรให้อยู่
ในสภำพที่ปลอดภัยใช้งำนไดต้ำมปกติ 

3. จัดท ำและตดิตำมแผนฝึกอบรมป้องกันและบรรเทำ
อัคคีภัย และแผ่นดินไหวอย่ำงสม่ ำเสมอ 

กำรด ำเนินกำร
บริหำรจดักำร
ควำมเสีย่งหรือ
กิจกรรมควบคุมที่
ก ำหนดไว้บำงส่วน
แต่ยังไม่ครอบคลมุ
ทั้งหมด 

อำคำร สำยไฟฟ้ำ 
และอุปกรณ์ไฟฟ้ำมี
กำรช ำรุด และ
เสื่อมสภำพตำมอำยุ
กำรใช้งำน และมี
โอกำสเกดิอัคคีภัย
และแผ่นดินไหว 

1. ตรวจสอบ ก ำกับดูแลให้เป็นไปตำม 
 มำตรฐำนของกฎหมำยและ พรบ.ที ่ 
 เกี่ยวข้อง 

ปีงบประมำณ 2561 
1. รองอธิกำรบดีฝ่ำย 
   กำยภำพและ 
   สิ่งแวดล้อม 
2. ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
   ฝ่ำยกำยภำพและ 
   สิ่งแวดล้อมฯ 
3. กองอำคำรสถำนท่ีและ 
   สำธำรณูปกำร (งำน 
   ออกแบบและก่อสร้ำง) 
4. ส่วนงำนต่ำง ๆ 
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ประเภท 
ควำมเสี่ยง 

ประเด็นควำมเสี่ยง 
(1) 

กำรจัดกำรควำมเสี่ยง/ 
กิจกรรมกำรควบคุมท่ีมีอยู่ 

(2) 

กำรประเมิน 
(3) 

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
(4) 

กำรจัดกำรควำมเสี่ยง/ 
กิจกรรมกำรควบคุมเพ่ิมเติม 

(5) 

ก ำหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 

หมำย 
เหตุ 
(7) 

4.3  กำรโจรกรรม
ทรัพย์สิน 

1. จัดเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยตรวจตรำพื้นที่
มหำวิทยำลยัอย่ำงเข้มงวด และประสำนกำรท ำงำน
กับเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยของส่วนงำนให้
เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 

2. ปรับปรุงแผนปฏบิัติกำรป้องกันกำรถูกโจรกรรม
ทรัพย์สินอย่ำงต่อเนื่องให้เท่ำทันสถำนกำรณ์
ปัจจุบัน 

3. ติดตั้งอุปกรณ์และระบบกล้องวงจรปิด อันเป็น
เครื่องมือช่วยกำรปฏบิัติงำน และด ำเนินกำร
บ ำรุงรักษำอย่ำงต่อเนื่อง 

4. จัดสถำนท่ีจอดยำนพำหนะที่มรีะบบรักษำควำม
ปลอดภัยและเข้มงวด 

 

กำรด ำเนินกำร
บริหำรจดักำร
ควำมเสีย่งหรือ
กิจกรรมควบคุมที่
ก ำหนดไว้บำงส่วน
ยังไม่ครอบคลุมทั้ง
มหำวิทยำลยั 

ยังคงมีจ ำนวนกำร
โจรกรรมทรัพยส์ินใน
พื้นทีม่หำวิทยำลัย
และมมีูลค่ำควำม
เสียหำยมำก 

1. จัดท ำระบบตดิตำมและตรวจสอบ
ยำนพำหนะในพ้ืนท่ี 

2. เพิ่มควำมเข้มงวดในกำรปฏิบัตติำม 
 มำตรกำรควบคุม 

ปีงบประมำณ 2561 
1. รองอธิกำรบดีฝ่ำย 
   กำยภำพและ 
   สิ่งแวดล้อม 
2. ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
   ฝ่ำยกำยภำพและ 
   สิ่งแวดล้อมฯ 
3. กองกลำง 
4. ส่วนงำนต่ำง ๆ 
 

 

4.4  ควำมไม่
ปลอดภัยและ
อุบัติเหตุจำก
กำรจรำจร 

1. ประชำสัมพันธ์ รณรงค์ อบรมให้ควำมรู้ ปลูกฝัง
ควำมเข้ำใจเครื่องหมำยจรำจรให้ปฏิบัติตำม
กฎหมำยอย่ำงถูกต้อง 

2. ปรับปรุงระบบสัญญำณจรำจร เครื่องหมำย ป้ำย
บังคับต่ำง ๆ ให้เห็นเด่นชัด รวมทัง้ที่จอดรถ 

3. จ ำกัดปริมำณกำรใช้รถในพื้นทีม่หำวิทยำลยั เพื่อ
ลดกำรเกิดอุบัตเิหตุ โดยกำรก ำหนดให้มีใบอนุญำต
ผ่ำนเข้ำ-ออก 

 

กำรด ำเนินกำร
บริหำรจดักำร
ควำมเสีย่งหรือ
กิจกรรมควบคุมที่
ก ำหนดไว้บำงส่วน
แต่ยังไม่ครอบคลมุ
ทั้งหมด 

1.กำรฝ่ำฝืนไมป่ฏิบัติ
ตำมกฎจรำจรของ
ผู้ขับข่ี 

2. กำรน ำยำนพำหนะ
ประเภทต่ำง ๆ มำ
ใช้ในพื้นที่
มหำวิทยำลยัมี
ปริมำณเพิ่มมำก
ขึ้นเรื่อย ๆ 

1. ก ำหนดเขตจอดรถ เขตปลอดรถอย่ำง 
 ชัดเจน และครอบคลมุ 

2. เพิ่มควำมเข้มงวดในกำรปฏิบัตติำม 
 มำตรกำรควบคุม 

ปีงบประมำณ 2561 
1. รองอธิกำรบดีฝ่ำย 
    กำยภำพและ 
    สิ่งแวดล้อม 
2.  ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำย 
    กำยภำพและ 
    สิ่งแวดล้อมฯ 
3. กองกลำง 
4. ส่วนงำนต่ำง ๆ 

 

ควำมเสี่ยง
ด้ำนกฎ 
ระเบียบ 
ข้อบังคับ  
(C) 

5.1  มหำวิทยำลัย
ถูกฟ้องร้อง/
ร้องเรียน 

1.  จัดอบรมเกี่ยวกับหลักธรรมำภิบำล กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ หรือกฎหมำยต่ำง ๆ  ทีเ่กี่ยวข้องให้บุคลำกร 

2.  มำตรกำรส่งเสรมิจรยิธรรมในเชิงรุก 
3.  ให้ศูนย์ไกล่เกลี่ยและสมำนฉันท์ด ำเนินกำรเพื่อให้  
  สำมำรถกำรระงับข้อพิพำทเป็นไปไดอ้ย่ำงจริงจัง 

อัตรำกำรร้องเรียน
และฟ้องร้อง
มหำวิทยำลยัยัง
เกิดขึ้นอยู่อย่ำง
ต่อเนื่อง 

ข้อร้องเรียน/คดี
ควำมที่มหำวิทยำลัย
ถูกฟ้องยังมีจ ำนวน
ค่อนข้ำงมำก 

1. เพิ่มควำมเข้มงวดในกำรปฏิบัตติำม 
 มำตรกำรควบคุม 

2. น ำกำรประเมินคณุธรรมและควำม  
 โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ  
 หน่วยงำนภำครัฐ (Integrity &  

ปีงบประมำณ 2561 
1. รองอธิกำรบดีฝ่ำย 
   บริหำรและ 
   ทรัพยำกรบุคคล 
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ประเภท 
ควำมเสี่ยง 

ประเด็นควำมเสี่ยง 
(1) 

กำรจัดกำรควำมเสี่ยง/ 
กิจกรรมกำรควบคุมท่ีมีอยู่ 

(2) 

กำรประเมิน 
(3) 

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
(4) 

กำรจัดกำรควำมเสี่ยง/ 
กิจกรรมกำรควบคุมเพ่ิมเติม 

(5) 

ก ำหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 

หมำย 
เหตุ 
(7) 

4.  วิเครำะห์ สรุปบทเรียนจำกกรณทีี่มหำวิทยำลยัถูก
ฟ้องร้อง หรือกรณีกำรด ำเนนิกำรสอบสวนทำงวินยั 
เพื่อเป็นบทเรยีนส ำหรบัผู้บริหำรมหำวิทยำลยัและ
บุคลำกรที่เกีย่วข้อง 

5.  ด ำเนินกำรกจิกรรมควบคมุที่มีอยูอ่ย่ำงต่อเนื่อง 
6.  ผลกัดันกำรด ำเนินงำนของศูนยไ์กล่เกลี่ยและ

สมำนฉันท์ให้เกดิผลอยำ่งเป็นรูปธรรมมำกยิ่งขึ้น 
7. สร้ำงแนวปฏิบัติในกำรไกล่เกลีย่ให้มีชัดเจนมำกข้ึน 
8. เพิ่มช่องทำงกำรรับข้อร้องเรียนและมรีะบบกำร

ตอบสนองข้อร้องเรียนที่เกดิขึ้นไดอ้ย่ำงทันท่วงที
และรวดเร็ว 

 

 Transparency Assessment: ITA)  
เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นในกำรด ำเนนิงำน
ของมหำวิทยำลัยลดควำมไม่พึงพอใจที่
จะน ำไปสู่กำรฟ้องร้อง/ร้องเรียน 

2. ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำย 
   บริหำรทั่วไปและ 
    กฎหมำย 
3. กองกฎหมำย 
4. กองบริหำรงำน 
   บุคคล 
5. ส่วนงำนต่ำงๆ 

 

 
 
 

(ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์  วิริยจารี) 
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล 

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

 
 

 (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ  ศรีศุกรี)  
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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