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บทน า 
 

แผนบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือการบริหารจัดการที่มีคุณค่า เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการก ากับดูแลกิจการที่ดี ช่วยให้มหาวิทยาลัยด าเนินงาน 
ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของมหาวิทยาลัย ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน และด้านการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ได้จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น เพ่ือใช้ในการก ากับ ติดตามการปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย และเพ่ือลดมูลเหตุของแต่ละ
โอกาสจะเกิดความเสียหายต่อมหาวิทยาลัย หรือลดขนาดของความเสียหายที่จะเกิดข้ึนในอนาคตให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้ 

การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ครั้งนี้ เป็นการระบุความเสี่ยง โดยการรวมกลุ่มระดมสมอง เพื่อให้ได้ความเสี่ยงที่หลากหลาย  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยพิจารณาจากความเสี่ยง 4 ด้าน ดังนี้ 

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
3. ความเสี่ยงด้านการเงินและงบประมาณ 
4. ความเสี่ยงด้านเหตุการณ์ภายนอก 

ซึ่งคาดว่าจะเป็นแผนช่วยป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นรอบปีข้างหน้าได้อย่างเหมาะสม  พร้อมกับใช้เป็นแนวทางส าหรับหน่วยงานภายในได้มีวิธีการป้องกัน 
ความเสี่ยงร่วมกันและจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในการปฏิบัติงานในอนาคต  

 

ประพันธ์  ธรรมไชย 
(รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์  ธรรมไชย) 

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย 
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วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
1. เพ่ือให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติ เกิดความตระหนัก เข้าใจในหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย และการสื่อสารระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย 
3. เพ่ือให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างการบริหารความเสี่ยงกับระบบงานอ่ืน ๆ เช่น การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน การวางแผนกลยุทธ์ เป็นต้น 
4. เพ่ือลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง หรือลดขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตกับมหาวิทยาลัยให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ควบคุมได้  

และตรวจสอบได้ 
 
นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

1. การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยจะต้องครอบคลุมทุกระดับและทุกหน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัย  ทั้งที่มีสาเหตุจากปัจจัยภายในและภายนอก  
เพ่ือช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของมหาวิทยาลัย  

2. ให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย รวมทั้งผู้บริหารทุกระดับ เข้าใจและให้ความส าคัญกับการบ่งชี้และ 
การควบคุมความเสี่ยง วิธีการและแนวทางการปฏิบัติที่เป็นแนวทางเดียวกันในการระบุ ประเมิน และจัดการความเสี่ยง 

3. ให้มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง มีการทบทวนและปรับปรุงอยู่เสมอ 
4. ให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานปกติ 
 

วัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง  
การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานตามปกติ โครงการหรือกิจกรรมใด ๆ เมื่อพบความเสี่ยง ต้องมีการจัดการเพื่อลดโอกาส หรือผลกระทบ 

ที่มีต่อความส าเร็จ  
1. เพ่ือให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติการเข้าใจหลักการ และกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร  
2. เพ่ือให้ฝ่ายปฏิบัติงานรับทราบขั้นตอนและกระบวนการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง  
3. เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในหน่วยงานทุกระดับ  
4. เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร และสร้างความเข้าใจ ตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย และหน่วยงาน  
5. เพ่ือลดโอกาสและผลกระทบทางลบที่จะเกิดข้ึนกับมหาวิทยาลัย    
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เป้าหมายของการบริหารความเสี่ยง  
1. ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยง สามารถน าไปใช้ในการด าเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์  
2. ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ สามารถระบุ  วิเคราะห์  ประเมินความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  
3. แผนบริหารความเสี่ยงสามารถน า ไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ  
4. บุคลากรของมหาวิทยาลัย มีความรับผิดชอบต่อการบริหารความเสี่ยง 
5. การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังจนเกิดเป็นวัฒนธรรมขององค์กร  
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สารสนเทศแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
จ านวน 3 ประเด็นความเสี่ยง 
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โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

 สูงมาก 

 สูง 

 ปานกลาง 

 น้อย 

 
 ความเสีย่งด้านกลยุทธ์ 

 ความเสีย่งด้านการปฏิบัติงาน 

 ความเสีย่งด้านการเงินและ
งบประมาณ 

 ความเสีย่งด้านเหตุการณ์
ภายนอก 
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แผนบริหารความเสี่ยง 

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ประเภทความเสี่ยง 
(1) 

ความเสี่ยง 
(2) 

ปัจจัยความเสี่ยง 
(3) 

การจัดการความเสี่ยง 
(4) 

ประโยชน์หรือผลที่คาด
ว่าจะได้รับ  

(5) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 (6) 
ด้านกลยุทธ์ 1. จ านวนนักศึกษาลดลง

น้อยกว่าแผนรับนักศึกษา  
1.1 แนวโน้มการเรียนนอกระบบและการ

เรียนหลักสูตรระยะสั้นเพิ่มขึ้น 
1. สร้างหลักสูตรใหม่ทีผ่สมผสานการเรียนรู ้

ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ
เพื่อขยายกลุ่มเป้าหมาย 

2. พัฒนาหลักสตูรระยะสั้นที่เป็นการบูรณาการ
ข้ามศาสตร์ มุ่งเสริมสรา้งทักษะ ความรู้ และ
ประสบการณ์ ที่น าไปพัฒนาและสร้างอาชีพได ้

3. หลักสตูรส าหรับการพัฒนาศักยภาพแรงงาน
(Up-skill และ Re-skill) ใหท้ันกับความ
ต้องการของตลาดและโลกปัจจุบัน 

4. เปิดหลักสูตร credit bank และหลักสูตร 
online 

5. ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนรับทราบ  
โดยการให้บุคคลที่มีช่ือเสียงเป็นสื่อในการ
น าเสนอ อาทิ ดารา นกัร้อง เน็ตไอดอล เป็นต้น 

จ านวนนักศึกษาเพิ่มขึ้น เดือนกันยายน 2563/ 
1. รองอธิการบด ี

ที่รับผิดชอบงาน
วิชาการ 

2. คณะ/วิทยาลยั 
 

ด้านการปฏิบัติงาน 2. การลาออกของบุคลากร
ที่มีคุณภาพ 

2.1 ไม่มีความก้าวหน้าในสายงาน 1. ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจกับบุคลากร
เกี่ยวกับแนวทางและความกา้วหนา้ของ
บุคลากรในแตล่ะประเภท  

2. สนับสนุนให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสาย
สนับสนุนได้รบัการพัฒนาตนเองทั้งด้าน
วิชาการและวิชาชีพ 

3. สนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการเพิ่มคุณวุฒิ

1. ไม่มีบุคลากรทีม่ี
คุณภาพลาออก หรือ
ลาออกในอัตราที่น้อย 

2. กรณีมีบคุลากรลาออก
จะไม่กระทบกับงาน 

เดือนกันยายน 2563/ 
1. รองอธิการบด ี

ที่รับผิดชอบงาน
บริหารงานบุคคล 

2. กองบริหารงาน
บุคคล 

3. คณะ/วิทยาลยั 

CMRU – ERM 8 
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ประเภทความเสี่ยง 
(1) 

ความเสี่ยง 
(2) 

ปัจจัยความเสี่ยง 
(3) 

การจัดการความเสี่ยง 
(4) 

ประโยชน์หรือผลที่คาด
ว่าจะได้รับ  

(5) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 (6) 
การศึกษา และหรือท าผลงานทางวิชาการ 
เมื่อครบก าหนดที่จะต้องท าผลงานทางวิชาการ 

4. ให้บุคลากรสายสนับสนุนจดัท าคู่มอืการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้บุคลากรสามารถท างาน
แทนกันได้  

 

ด้านการเงินและ
งบประมาณ 

3. ความเสีย่งทางการเงิน
ของมหาวิทยาลัย 

3.1 เกิดเหตุภาวะฉุกเฉินที่มหาวิทยาลัย
ต้องใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
อย่างเร่งด่วน อาทิ เกิดภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ 

1. มหาวิทยาลยัจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
2. มหาวิทยาลยัมีกองทุน/เงินส ารองส าหรับการ

แก้ปัญหาและรองรับเหตุภาวะฉุกเฉิน 
3. มหาวิทยาลยัมีแผน/มาตรการรองรับภาวะ

ฉุกเฉินในกรณีตา่ง ๆ  

มหาวิทยาลยัมี
งบประมาณส ารอง
เพียงพอในการบริหาร
จัดการในภาวะฉุกเฉิน 

เดือนกันยายน 2563/ 
1. รองอธิการบดีที่

รับผิดชอบงาน
บริหาร 

2. รองอธิการบดีที่
รับผิดชอบงาน
แผนงาน 

ด้านเหตุการณ์
ภายนอก 

4. การประสบอุบัติเหตุ 
ทางรถของนักศึกษา 
คณะครุศาสตร์และ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

4.1 นักศึกษาเกิดอุบัติเหตุระหว่าง 
การเดินทางไปเรียนศูนย์แมร่ิม 

1. จัดบริการรถโดยสารประจ าทางส าหรับ
บริการรบั-ส่งนักศึกษาพ้ืนท่ีเมืองเชียงใหม่กับ
พื้นที่ศูนย์แม่ริม 

2. ท าความร่วมมือกับผู้ที่ได้รับสัมปทานของรถ
โดยสารประจ าทางที่ผ่านพื้นที่ศูนย์แม่ริม เพื่อ
เพิ่มสถานีรบัส่งผูโ้ดยสาร ในพื้นทีศู่นย์แม่ริม 

3. รณรงค์ ให้นักศึกษาใช้บริการรถรบัส่งของ
มหาวิทยาลยั 

4. รณรงค์ อบรมให้ความรู้ ปลูกฝังความเข้าใจ
เกี่ยวกับเครื่องหมายจราจร ความปลอดภัยใน
การขับขี่และการปฏิบตัิตามกฎหมายอย่าง
ถูกต้องและเคร่งครัด 

5. สร้างหอพักให้เพียงพอและให้นักศกึษาพักใน
หอพักของมหาวิทยาลัย ในพ้ืนท่ีศูนย์แม่ริม 

จ านวนนักศึกษาประสบ
อุบัติเหตลุดลง/หรือไม่มี
เลย/หรือมีแต่ไม่รุนแรง 

เดือนกันยายน 2563/ 
1. รองอธิการบด ี

ที่รับผิดชอบงาน
พัฒนานักศึกษา 

2. รองอธิการบดีที่
รับผิดชอบงาน
บริหาร 

3. ส านักงาน
อธิการบดี  

4. คณะครุศาสตร ์
5. คณะเทคโนโลย ี

การเกษตร 
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แผนบริหารความเสี่ยง CMRU :: หน้า 7 

การประเมินความเสี่ยง 
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ประเภท ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง แหล่งที่มา การประเมินความเสี่ยง กลยุทธ์ที่ใช้ในการ 
ความเสี่ยง   ของความเสี่ยง โอกาส 

ที่จะเกิด 
ผลกระทบ ระดับ 

ความเสีย่ง 
ล าดับ 

ความเสีย่ง 
จัดการความเสี่ยง 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
ด้านกลยุทธ ์ 1. บัณฑิตมีอัตลักษณ์

และคณุลักษณะ
บัณฑิตที่พึ่งประสงค์
ไม่เป็นไปตามที่
มหาวิทยาลยัก าหนด 

1.1 ไม่มีแผนพัฒนานักศึกษาของ
มหาวิทยาลยั 

ปัจจัยภายใน 1 5 5 
(น้อย) 

21 ยอมรับ 

 1.2 คณะ/วิทยาลยัไม่ปฏิบัตติาม
แผนพัฒนานักศึกษาของ
มหาวิทยาลยั 

ปัจจัยภายใน 2 3 6 
(ปานกลาง) 

17 ควบคุมความเสี่ยง 

  1.3 การก าหนดโครงการ/กิจกรรมการ
พัฒนานักศึกษา ไม่สอดคล้อง ส่งผล
ต่อการพัฒนานักศึกษาไม่เป็นไป
ตามอัตลักษณ์และคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย 

ปัจจัยภายใน 3 4 12 
(สูง) 

3 ลดความเสีย่ง 

  1.4 การติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินโครงการไม่สม่ าเสมอ 

ปัจจัยภายใน 3 4 12 
(สูง) 

3 ลดความเสีย่ง 

 2. จ านวนนักศึกษาลดลง
น้อยกว่าแผนรับ
นักศึกษา  

2.1 การลดลงของประชากรวัยเรียน ปัจจัยภายนอก 4 3 12 
(สูงมาก) 

3 ลดความเสีย่ง 

 2.2 ระยะเวลาในการรับนักศึกษา ระบบ 
TCAS ไม่สอดคล้องกับการเปดิรับ
นักศึกษา 

ปัจจัยภายนอก 3 3 9 
(สูง) 

10 ควบคุมความเสี่ยง 

  2.3 แนวโน้มการประกอบอาชีพอิสระ
เพิ่มขึ้น 

ปัจจัยภายนอก 4 3 12 
(สูง) 

3 ลดความเสีย่ง 

  2.4 แนวโน้มการเรียนนอกระบบและ
การเรยีนหลักสูตรระยะสั้นเพิ่มขึ้น 

ปัจจัยภายนอก 4 5 20 
(สูงมาก) 

1 ลดความเสี่ยง 

CMRU – ERM 6 
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ประเภท ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง แหล่งที่มา การประเมินความเสี่ยง กลยุทธ์ที่ใช้ในการ 
ความเสี่ยง   ของความเสี่ยง โอกาส 

ที่จะเกิด 
ผลกระทบ ระดับ 

ความเสีย่ง 
ล าดับ 

ความเสีย่ง 
จัดการความเสี่ยง 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
  2.5 การแข่งขันการรับนักศึกษาใหม่

ระหว่างสถาบันอดุมศึกษา 
ปัจจัยภายนอก 3 3 9 

(สูง) 
10 ควบคุมความเสี่ยง 

  2.6 หลักสตูรบางสาขาไม่ตรงกับความ
ต้องการของผู้เรียนทีเ่ปลี่ยนไปและ
ไม่ตอบสนองต่อความต้องการของ
ตลาด 

ปัจจัยภายใน 3 4 12 
(สูง) 

3 ลดความเสีย่ง 

  2.7 ขาดการประชาสัมพันธ์หลักสตูร 
ที่มีประสิทธิภาพ 

ปัจจัยภายใน 2 4 8 
(ปานกลาง) 

14 ลดความเสีย่ง 

ด้านการ
ปฏิบัติงาน 

3. เกิดการทุจริตจากการ
ซื้อจ้าง 

3.1 การปกปิดประกาศสอบราคา/ 
ประกวดราคา 

ปัจจัยภายใน 1 5 5 
(น้อย) 

21 ควบคุมความเสี่ยง 

  3.2 การเอื้อประโยชน์หรือกีดกันผู้เสนอ
ราคาบางราย 

ปัจจัยภายใน 1 5 5 
(น้อย) 

21 ควบคุมความเสี่ยง 

  3.3 การเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างไม่ถูกต้อง ปัจจัยภายใน 1 4 4 
(น้อย) 

26 ควบคุมความเสี่ยง 

  3.4 การเอื้อประโยชน์ให้กับ
ผู้ประกอบการที่มสีายสมัพันธ์และ
เป็นพวกพ้องตนเอง 

ปัจจัยภายใน 1 5 5 
(น้อย) 

21 ควบคุมความเสี่ยง 

 4. การลาออกของ
บุคลากรที่มคีุณภาพ 

4.1 ไม่มีความก้าวหน้าในสายงาน ปัจจัยภายใน 3 3 9 
(สูง) 

10 ควบคุมความเสี่ยง 

  4.2 อัตราเงินเดือนจ ากัด (เงินเดือนขั้น
สูงน้อยกว่าท่ีอื่น) 

ปัจจัยภายใน 2 3 6 
(ปานกลาง) 

17 ควบคุมความเสี่ยง 

  4.3 ความขัดแย้งภายในหน่วยงาน ปัจจัยภายใน 1 3 6 
(ปานกลาง) 

17 ควบคุมความเสี่ยง 
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ประเภท ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง แหล่งที่มา การประเมินความเสี่ยง กลยุทธ์ที่ใช้ในการ 
ความเสี่ยง   ของความเสี่ยง โอกาส 

ที่จะเกิด 
ผลกระทบ ระดับ 

ความเสีย่ง 
ล าดับ 

ความเสีย่ง 
จัดการความเสี่ยง 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
  4.4 ย้ายตามครอบครัว ปัจจัยภายนอก 2 2 4 

(น้อย) 
26 ยอมรับ 

ด้านการเงินและ
งบประมาณ 

5. ความเสีย่งทางการเงิน
ของมหาวิทยาลัย 

5.1 ประมาณการรายรับสูงเกินไป ปัจจัยภายใน 2 4 8 
(ปานกลาง) 

14 ควบคุมความเสี่ยง 

  5.2 จ านวนนักศึกษาไมเ่ป็นไปตามแผน
รับ 

ปัจจัยภายใน 2 4 8 
(ปานกลาง) 

14 ควบคุมความเสี่ยง 

  5.3 เกิดเหตุภาวะฉุกเฉินที่มหาวิทยาลยั
ต้องใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
อย่างเร่งด่วน อาทิ เกิดภัยพิบัติทาง
ธรรมชาต ิ

ปัจจัยภายนอก 2 5 10 
(สูง) 

8 ลดความเสี่ยง 

  5.4 รายรับจากภาครัฐลดลงไม่เป็นไป
ตามแผน 

ปัจจัยภายนอก 1 5 5 
(น้อย) 

21 ควบคุมความเสี่ยง 

ด้านเหตุการณ์
ภายนอก 

6. การประสบอุบัตเิหตุ
ทางรถของนักศึกษา
คณะครุศาสตร์และ
คณะทคโนโลยี
การเกษตร 

6.1 นักศึกษาเกิดอุบัติเหตุระหว่าง 
การเดินทางไปเรียนศูนย์แมร่ิม 

ปัจจัยภายนอก 3 5 15 
(สูง) 

2 ลดความเสี่ยง 

 6.2 ระบบขนส่งระหว่างพ้ืนท่ีของ
มหาวิทยาลยัไมเ่พียงพอ/ไม่
ครอบคลมุกับความต้องการของ
นักศึกษา 

ปัจจัยภายใน 2 3 6 
(ปานกลาง) 

17 ถ่ายโอนความเสี่ยง 

 7. รัฐบาลอุดหนุน
งบประมาณในการจดั
การศึกษาลดลง 

7.1 ภาครัฐปรับระบบการจดัสรร
งบประมาณ 

ปัจจัยภายนอก 3 3 9 
(สูง) 

10 ควบคุมความเสี่ยง 

 7.2 ภาครัฐมคีวามจ าเป็นฉุกเฉิน เรียก
คืนงบประมาณระหว่างปี 

ปัจจัยภายนอก 2 5 10 
(สูง) 

8 ควบคุมความเสี่ยง 
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เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และเกณฑ์มาตรฐานระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
 

ที ่ ปัจจัยเสี่ยง ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
  1 

=น้อยมาก 
2 

=น้อย 
3 

=ปานกลาง 
4 

=สูง 
5 

=สูงมาก 
1 

=น้อยมาก 
2 

=น้อย 
3 

=ปานกลาง 
4 

=ค่อนข้างรุนแรง 
5 

=รุนแรงที่สุด 
 1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ ์           
1. ไม่มีแผนพัฒนานักศึกษาของ

มหาวิทยาลยั 
น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก ตัวช้ีวัดไม่

บรรลุ 15% 
ตัวช้ีวัดไม่

บรรลุ 20% 
ตัวช้ีวัดไม่

บรรลุ 25% 
ตัวช้ีวัดไม่

บรรลุ 30% 
ตัวช้ีวัดไม่บรรลุ 

>30% 
2. คณะ/วิทยาลยัไม่ปฏิบัตติาม

แผนพัฒนานักศึกษาของ
มหาวิทยาลยั 

น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

3. การก าหนดโครงการ/กิจกรรมการ
พัฒนานักศึกษา ไม่สอดคล้อง 
ส่งผลต่อการพัฒนานักศึกษาไม่
เป็นไปตามอัตลักษณ์และ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ของมหาวิทยาลัย 

น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก โครงการ/
กิจกรรม 

ไม่สอดคล้อง 
ร้อยละ 5 

โครงการ/
กิจกรรม 

ไม่
สอดคล้อง 
ร้อยละ 10 

โครงการ/
กิจกรรม 

ไม่สอดคล้อง
ร้อยละ 15 

โครงการ/
กิจกรรม 

ไม่สอดคล้อง 
ร้อยละ 20 

โครงการ/
กิจกรรม 

ไม่สอดคล้อง 
มากกว่า 

ร้อยละ 20 

4. การติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินโครงการไม่สม่ าเสมอ 

น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก ตัวช้ีวัดไม่
บรรลุ 15% 

ตัวช้ีวัดไม่
บรรลุ 20% 

ตัวช้ีวัดไม่
บรรลุ 25% 

ตัวช้ีวัดไม่
บรรลุ 30% 

ตัวช้ีวัดไม่บรรลุ 
>30% 

5. การลดลงของประชากรวัยเรียน น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก มีผลกระทบ
เฉพาะ

สาขาวิชา 

มีผลกระทบ 
กับหลักสตูร 

มีผลกระทบ
เฉพาะในคณะ 

มีผลกระทบ
หลายคณะ 

มีผลกระทบ 
ต่อมหาวิทยาลัย 

6. ระยะเวลาในการรับนักศึกษา 
ระบบ TCAS ไมส่อดคล้องกับ
การเปิดรับนักศึกษา 

น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก มีผลกระทบ
เฉพาะ

สาขาวิชา 

มีผลกระทบ 
กับหลักสตูร 

มีผลกระทบ
เฉพาะในคณะ 

มีผลกระทบ
หลายคณะ 

มีผลกระทบ 
ต่อมหาวิทยาลัย 

7. แนวโน้มการประกอบอาชีพอิสะ
เพิ่มขึ้น 

น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก มีผลกระทบ
เฉพาะ

สาขาวิชา 

มีผลกระทบ 
กับหลักสตูร 

มีผลกระทบ
เฉพาะในคณะ 

มีผลกระทบ
หลายคณะ 

มีผลกระทบ 
ต่อมหาวิทยาลัย 

CMRU – ERM 4 
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ที ่ ปัจจัยเสี่ยง ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
  1 

=น้อยมาก 
2 

=น้อย 
3 

=ปานกลาง 
4 

=สูง 
5 

=สูงมาก 
1 

=น้อยมาก 
2 

=น้อย 
3 

=ปานกลาง 
4 

=ค่อนข้างรุนแรง 
5 

=รุนแรงที่สุด 
8. แนวโน้มการเรียนนอกระบบและ

การเรยีนหลักสูตรระยะสั้น
เพิ่มขึ้น 

น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก มีผลกระทบ
เฉพาะ

สาขาวิชา 

มีผลกระทบ 
กับหลักสตูร 

มีผลกระทบ
เฉพาะในคณะ 

มีผลกระทบ
หลายคณะ 

มีผลกระทบ 
ต่อมหาวิทยาลัย 

9. การแข่งขันการรับนักศึกษาใหม่
ระหว่างสถาบันอดุมศึกษา 

น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก มีผลกระทบ
เฉพาะ

สาขาวิชา 

มีผลกระทบ 
กับหลักสตูร 

มีผลกระทบ
เฉพาะในคณะ 

มีผลกระทบ
หลายคณะ 

มีผลกระทบ 
ต่อมหาวิทยาลัย 

10. หลักสตูรบางสาขาไม่ตรงกับ
ความต้องการของผู้เรียนท่ี
เปลี่ยนไปและไม่ตอบสนองต่อ
ความต้องการของตลาด 

น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก มีผลกระทบ
เฉพาะ

สาขาวิชา 

มีผลกระทบ 
กับหลักสตูร 

มีผลกระทบ
เฉพาะในคณะ 

มีผลกระทบ
หลายคณะ 

มีผลกระทบ 
ต่อมหาวิทยาลัย 

11. ขาดการประชาสัมพันธ์หลักสตูร 
ที่มีประสิทธิภาพ 

น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก มีผลกระทบ
เฉพาะ

สาขาวิชา 

มีผลกระทบ 
กับหลักสตูร 

มีผลกระทบ
เฉพาะในคณะ 

มีผลกระทบ
หลายคณะ 

มีผลกระทบ 
ต่อมหาวิทยาลัย 

 2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน          
12. การปกปิดประกาศสอบราคา/ 

ประกวดราคา 
น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก มีผลกระทบ

รายบุคคล 
มีผลกระทบ 

กับงาน 
มีผลกระทบ 
ในหน่วยงาน 

มีผลกระทบ
หลายหน่วยงาน 

มีผลกระทบ 
ต่อมหาวิทยาลัย 

13. การเอื้อประโยชน์หรือกีดกันผู้
เสนอราคาบางราย 

น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก มีผลกระทบ
รายบุคคล 

มีผลกระทบ 
กับงาน 

มีผลกระทบ 
ในหน่วยงาน 

มีผลกระทบ
หลายหน่วยงาน 

มีผลกระทบ 
ต่อมหาวิทยาลัย 

14. การเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง 
ไม่ถูกต้อง 

น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก มีผลกระทบ
รายบุคคล 

มีผลกระทบ 
กับงาน 

มีผลกระทบ 
ในหน่วยงาน 

มีผลกระทบ
หลายหน่วยงาน 

มีผลกระทบ 
ต่อมหาวิทยาลัย 

15. การเอื้อประโยชน์ให้กับ 
ผู้ประกอบการที่มีสายสัมพันธ์และ
เป็นพวกพ้องตนเอง 

น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก มีผลกระทบ
รายบุคคล 

มีผลกระทบ 
กับงาน 

มีผลกระทบ 
ในหน่วยงาน 

มีผลกระทบ
หลายหน่วยงาน 

มีผลกระทบ 
ต่อมหาวิทยาลัย 

16. ไม่มีความก้าวหน้าในสายงาน น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก มีผลกระทบ
รายบุคคล 

มีผลกระทบ 
กับงาน 

มีผลกระทบ
เฉพาะในสายงาน 

มีผลกระทบใน
หน่วยงาน 

มีผลกระทบ 
ระหว่างหน่วยงาน 
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ที ่ ปัจจัยเสี่ยง ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
  1 

=น้อยมาก 
2 

=น้อย 
3 

=ปานกลาง 
4 

=สูง 
5 

=สูงมาก 
1 

=น้อยมาก 
2 

=น้อย 
3 

=ปานกลาง 
4 

=ค่อนข้างรุนแรง 
5 

=รุนแรงที่สุด 
17. อัตราเงินเดือนจ ากัด (เงินเดือน

ขั้นสูงน้อยกว่าท่ีอื่น) 
น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก มีผลกระทบ

รายบุคคล 
มีผลกระทบ 

กับงาน 
มีผลกระทบ

เฉพาะในสายงาน 
มีผลกระทบใน

หน่วยงาน 
มีผลกระทบ 

ระหว่างหน่วยงาน 
18. ความขัดแย้งภายในหน่วยงาน น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก มีผลกระทบ

รายบุคคล 
มีผลกระทบ 

กับงาน 
มีผลกระทบ

เฉพาะในสายงาน 
มีผลกระทบใน

หน่วยงาน 
มีผลกระทบ 

ระหว่างหน่วยงาน 
19. ย้ายตามครอบครัว น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก มีผลกระทบ

รายบุคคล 
มีผลกระทบ 

กับงาน 
มีผลกระทบ

เฉพาะในสายงาน 
มีผลกระทบใน

หน่วยงาน 
มีผลกระทบ 

ระหว่างหน่วยงาน 
 3. ด้านการเงินและงบประมาณ         
20. ประมาณการรายรับสูงเกินไป น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก <เป้าหมาย 

ร้อยละ 5 
<เป้าหมาย 
ร้อยละ 10 

<เป้าหมาย
ร้อยละ 15 

<เป้าหมาย
ร้อยละ 20 

>เป้าหมาย
ร้อยละ 20 

21. จ านวนนักศึกษาไมเ่ป็นไปตาม
แผนรับ 

น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก <เป้าหมาย 
ร้อยละ 5 

<เป้าหมาย 
ร้อยละ 10 

<เป้าหมาย
ร้อยละ 15 

<เป้าหมาย
ร้อยละ 20 

>เป้าหมาย
ร้อยละ 20 

22. เกิดเหตุภาวะฉุกเฉินที่
มหาวิทยาลยัต้องใช้เงินรายได้
ของมหาวิทยาลัยอย่างเร่งด่วน 
อาทิ เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาต ิ

น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก ร้อยละ 20 
ของเงินรายได ้

ร้อยละ 25 
ของเงิน
รายได ้

ร้อยละ 30 
ของเงินรายได ้

ร้อยละ 35 
ของเงินรายได ้

>ร้อยละ 35 
ของเงินรายได ้

23. รายรับจากภาครัฐลดลงไม่เป็นไป
ตามแผน อาทิ ปรับลดงบบุคลากร 
ปรับลดค่าวัสดุการศึกษา 

น้อยมาก น้อย ปานกลาง สงู สูงมาก <เป้าหมาย 
ร้อยละ 5 

<เป้าหมาย 
ร้อยละ 10 

<เป้าหมาย
ร้อยละ 15 

<เป้าหมาย
ร้อยละ 20 

>เป้าหมาย
ร้อยละ 20 

 4. ด้านเหตุการณ์ภายนอก         
24. นักศึกษาเกิดอุบัติเหตุระหว่าง

การเดินทางไปเรียนศูนย์แมร่ิม 
(ความถี่ในการเกิดอุบัตเิหตุ) 

2-3 ปี/
ครั้ง 

1 ครั้ง/ปี 2 ครั้ง/ป ี 1 ครั้ง/ 
ภาคเรยีน 

1 ครั้ง/
เดือน 

เดือดร้อน 
ร าคาญหรือ

ระดับน้อยมาก 

บาดเจ็บ
เล็กน้อยหรือ
ระดับน้อย 

บาดเจ็บต้อง
รักษาทางการ

แพทย์หรือระดับ
ปานกลาง 

บาดเจ็บสาหสั
หรือระดับสูง 

อันตรายถึงชีวิต
หรือระดับสูงมาก 
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ที ่ ปัจจัยเสี่ยง ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
  1 

=น้อยมาก 
2 

=น้อย 
3 

=ปานกลาง 
4 

=สูง 
5 

=สูงมาก 
1 

=น้อยมาก 
2 

=น้อย 
3 

=ปานกลาง 
4 

=ค่อนข้างรุนแรง 
5 

=รุนแรงที่สุด 
25. ระบบขนส่งระหว่างพ้ืนท่ีของ

มหาวิทยาลยัไมเ่พียงพอ/ไม่
ครอบคลมุกับความต้องการของ
นักศึกษา 

น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

26. ภาครัฐปรับระบบการจดัสรร
งบประมาณ 
(ความถี่ในการปรับระบบการ
จัดสรรงบประมาณ) 

5 ปี/ครั้ง 4 ปี/ครั้ง 3 ปี/ครั้ง 2 ปี/ครั้ง 
 

ทุกปี ไม่มผีลกระทบ
ต่อการท างาน 

มีผลกระทบ 
ต่อการท างาน

เล็กน้อย 

มีผลกระทบ 
ต่อการท างาน
บางหน่วยงาน 

มีผลกระทบ 
ต่อการท างาน

หลายหน่วยงาน 

มีผลกระทบ 
ต่อการท างาน

ของมหาวิทยาลัย 

27. ภาครัฐมคีวามจ าเป็นฉุกเฉิน 
เรียกคืนงบประมาณ 
(ความถี่ในการเรยีกเงินคืน) 

สิ้นป ี
งบประมาณ 

ระหว่างป ี ไตรมาส 
ที่ 3 

ไตรมาส 
ที่ 2 

ไตรมาส 
ที่ 1 

ไม่มผีลกระทบ
ต่อการท างาน 

มีผลกระทบ 
ต่อการท างาน

เล็กน้อย 

มีผลกระทบ 
ต่อการท างาน
บางหน่วยงาน 

มีผลกระทบ 
ต่อการท างาน

หลายหน่วยงาน 

มีผลกระทบ 
ต่อการท างาน

ของมหาวิทยาลัย 
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เกณฑ์มาตรฐานระดับของความเสี่ยง (RISK Matrix) 
 

5 

(5)  (10)  (15)  20)  (25)  
 1.1,3.1, 

3.2,3.4, 
5.4 

 5.3,7.2  6.1  2.4  
 

 

(4)  (8)  (12)  (16)  (20)  
 3.3  2.7,5.1, 

5.2 

 1.3,1.4, 
2.6 

    

3 

(3)  (6)  (9)  (12)  (15)  
 4.3  1.2,4.2, 

6.2 

 2.2,2.5 

4.1,7.1 

 2.1,2.3  
 

2 

(2)  (4)  (6)  (8)  (10)  
 

 
 4.4  

 
 

 
 

 

1 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 1 2 3 4 5 
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ผล
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คว
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เส

ี่ยง
 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

 สูงมาก (16-25 คะแนน) 
 สูง (9-15 คะแนน) 
 ปานกลาง (6-8 คะแนน) 
 น้อย (1-5 คะแนน) 
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การประเมินการควบคุม 
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ปัจจัยเสี่ยง / สาเหตุของความเสี่ยง 
Risk factor 

(1) 

การควบคุมที่ควรจะมี 
 

(2) 

การควบคุมที่มีอยู่แล้ว 
 

(3) 

ผลการประเมินการควบคุม 
ที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่ 

(4) 
ความเสี่ยง : จ านวนนักศึกษาลดลงน้อยกว่าแผน
รับนักศึกษา 

   

ปัจจัยเสี่ยง : 2.4 แนวโน้มการเรียนนอกระบบ
และการเรียนหลักสูตรระยะสั้นเพิม่ขึ้น 

1) สร้างหลักสูตรใหม่ทีผ่สมผสานการเรียนรู้ทั้งการศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบเพื่อขยายกลุม่เป้าหมาย 

? ? 

2) พัฒนาหลักสตูรระยะสั้นท่ีเป็นการบูรณาการข้ามศาสตร์  
มุ่งเสรมิสร้างทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ ที่น าไปพัฒนาและ
สร้างอาชีพได ้

? ? 

 3) หลักสตูรส าหรับการพัฒนาศักยภาพแรงงาน(Up-skill และ Re-
skill) ใหท้ันกับความต้องการของตลาดและโลกปัจจุบัน 

× × 

 4) เปิดหลักสูตร credit bank และหลักสูตร online ? ? 
 5) ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนรับทราบ โดยการให้บุคคลที่มีช่ือเสียง

เป็นสื่อในการน าเสนอ อาทิ ดารา นักร้อง เน็ตไอดอล เป็นต้น 
× × 

ความเสี่ยง : การลาออกของบุคลากรที่มีคุณภาพ    
ปัจจัยเสี่ยง : 4.1 ไม่มีความก้าวหน้าในสายงาน 1) ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจกับบุคลากรเกี่ยวกับแนวทางและ

ความก้าวหน้าของบุคลากรในแต่ละประเภท  
 ? 

2) สนับสนุนให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนไดร้ับการ
พัฒนาตนเองทั้งด้านวิชาการและวชิาชีพ 

 ? 

3) สนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการเพิ่มคุณวุฒิการศึกษา และหรือท า
ผลงานทางวิชาการเมื่อครบก าหนดที่จะต้องท าผลงานทางวิชาการ 

? ? 

4) ใหบุ้คลากรสายสนับสนุนจัดท าคูม่อืการปฏิบัติงาน เพื่อให้บุคลากร
สามารถท างานแทนกันได ้

? ? 

    

CMRU – ERM 7 
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ปัจจัยเสี่ยง / สาเหตุของความเสี่ยง 
Risk factor 

(1) 

การควบคุมที่ควรจะมี 
 

(2) 

การควบคุมที่มีอยู่แล้ว 
 

(3) 

ผลการประเมินการควบคุม 
ที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่ 

(4) 
ความเสี่ยง : ความเสี่ยงทางการเงินของ
มหาวิทยาลยั 

   

ปัจจัยเสี่ยง : 5.3 เกิดเหตภุาวะฉกุเฉินท่ี
มหาวิทยาลยัต้องใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลยั
อย่างเร่งด่วน อาทิ เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาต ิ

1) มหาวิทยาลยัจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน  ? 
2) มหาวิทยาลยัมีกองทุน/เงินส ารองส าหรับการแก้ปัญหาและรองรับ

เหตุภาวะฉุกเฉิน 
 ? 

3) มหาวิทยาลยัมีแผน/มาตรการรองรับภาวะฉุกเฉินในกรณตี่าง ๆ × × 
ความเสี่ยง : การประสบอุบัตเิหตทุางรถของ
นักศึกษาคณะครุศาสตร์และคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

   

ปัจจัยเสี่ยง : 6.1 นักศึกษาเกิดอุบัติเหตรุะหว่าง 
การเดินทางไปเรียนศูนย์แมร่ิม 

1) จัดบริการรถโดยสารประจ าทางส าหรับบริการรับ-ส่งนักศึกษาพ้ืนท่ี
เมืองเชียงใหม่กับพ้ืนท่ีศูนย์แม่รมิ 

 ? 

 2) ท าความร่วมมือกับผู้ที่ได้รับสัมปทานของรถโดยสารประจ าทางที่
ผ่านพ้ืนท่ีศูนย์แมร่ิม เพื่อเพิ่มสถานีรับส่งผูโ้ดยสาร ในพื้นที่ศูนย์แม่
ริม  

× × 

 3) รณรงค์ ให้นักศึกษาใช้บริการรถรบัส่งของมหาวิทยาลัย  ? 
 4) รณรงค์ อบรมให้ความรู้ ปลูกฝังความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องหมาย

จราจร ความปลอดภัยในการขับข่ีและการปฏิบัตติามกฎหมาย
อย่างถูกต้องและเคร่งครัด 

? ? 

 5) สร้างหอพักให้เพียงพอและให้นักศกึษาพักในหอพักของ
มหาวิทยาลยั ในพ้ืนท่ีศูนย์แม่ริม 

 × 

 

เครื่องหมายที่ระบุในช่องท่ี (3)     = มี    × = ไม่มี        ? = มีแต่ไม่สมบูรณ์   
เครื่องหมายที่ระบุในช่องท่ี (4)     = ได้ผลตามท่ีคาดหมาย     × = ไม่ได้ผลตามท่ีคาดหมาย      ? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
เลขที่ 180 หมู่ 7 ถนนโชตนา ต าบลขี้เหล็ก 

อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 
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