แผนบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562

สารบัญ
บทนา
วัตถุประสงค์ นโยบาย วัฒนธรรม และเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง
สารสนเทศแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ด้านที่ 1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
ด้านที่ 3 ความเสี่ยงด้านเหตุการณ์ภายนอก
ภาคผนวก
การประเมินความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และเกณฑ์มาตรฐานระดับความรุนแรงของผลกระทบ
เกณฑ์มาตรฐานระดับของความเสี่ยง (RISK Matrix)
การประเมินการควบคุม
คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงและควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
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บทนา
แผนบริ ห ารความเสี่ ย งเป็ น เครื่ องมือ การบริ ห ารจัด การที่ มีคุณ ค่า เป็นส่ ว นหนึ่ งของกระบวนการก ากับ ดูแ ลกิ จการที่ ดี ช่ว ยให้ มหาวิท ยาลั ย ดาเนิน งาน
ประสบผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของมหาวิทยาลัย ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน และด้านการบริหาร มหา วิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ได้จัดทาแผนบริหารความเสี่ยงในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขึ้น เพื่อใช้ในการกากับ ติดตามการปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย และเพื่อลดมูลเหตุของแต่ละ
โอกาสจะเกิดความเสียหายต่อมหาวิทยาลัย หรือลดขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้
การจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ครั้งนี้ เป็นการระบุความเสี่ยง โดยการรวมกลุ่มระดมสมอง เพื่อให้ได้ความเสี่ยงที่หลากหลาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดทาแผนบริหารความเสี่ยงประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยพิจารณาจากความเสี่ยง 3 ด้าน ดังนี้
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
2. ความเสีย่ งด้านการปฏิบัติงาน
3. ความเสีย่ งด้านเหตุการณ์ภายนอก
ซึ่งคาดว่าจะเป็นแผนช่วยป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น รอบปีข้างหน้าได้อย่างเหมาะสม พร้อมกับใช้เป็นแนวทางสาหรับหน่วยงานภายในได้มีวิธีการป้องกัน
ความเสี่ยงร่วมกันและจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในการปฏิบัติงานในอนาคต
ประพันธ์ ธรรมไชย
(รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย)
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย
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วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง
1. เพื่อให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติ เกิดความตระหนัก เข้าใจในหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย และการสื่อสารระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย
3. เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างการบริหารความเสี่ยงกับระบบงานอื่น ๆ เช่น การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน การวางแผนกลยุทธ์ เป็น ต้น
4. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง หรือลดขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตกับมหาวิทยาลัยให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ควบคุม ได้
และตรวจสอบได้

นโยบายการบริหารความเสี่ยง
1. การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยจะต้องครอบคลุมทุกระดับและทุกหน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัย ทั้งที่มีสาเหตุจากปัจจัยภายในและภายนอก
เพื่อช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสบผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
2. ให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย รวมทั้งผู้บริหารทุกระดับ เข้าใจและให้ความสาคัญกับการบ่งชี้และ
การควบคุมความเสี่ยง วิธีการและแนวทางการปฏิบัติที่เป็นแนวทางเดียวกันในการระบุ ประเมิน และจัดการความเสี่ยง
3. ให้มีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง มีการทบทวนและปรับปรุงอยู่เสมอ
4. ให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการดาเนินงานปกติ

วัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง
การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการดาเนินงานตามปกติ โครงการหรือกิจกรรมใด ๆ เมื่อพบความเสี่ยง ต้องมีการจัดการเพื่อลดโอกาส หรือผลกระทบ
ที่มีต่อความสาเร็จ
1. เพื่อให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติการเข้าใจหลักการ และกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
2. เพื่อให้ฝ่ายปฏิบัติงานรับทราบขั้นตอนและกระบวนการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง
3. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในหน่วยงานทุกระดับ
4. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร และสร้างความเข้าใจ ตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย และหน่วยงาน
5. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบทางลบที่จะเกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัย
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เป้าหมายของการบริหารความเสี่ยง
1.
2.
3.
4.
5.

ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยง สามารถนาไปใช้ในการดาเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ สามารถระบุ วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
แผนบริหารความเสี่ยงสามารถนา ไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย มีความรับผิดชอบต่อการบริหารความเสี่ยง
การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังจนเกิดเป็นวัฒนธรรมขององค์กร
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สารสนเทศแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จานวน 3 ประเด็นความเสี่ยง
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ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์
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ความเสีย่ งด้านเหตุการณ์
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โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
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แผนบริหารความเสี่ยง
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประจาปีงบประมาณ 2562
ประเภทความเสี่ยง
(1)
ด้านกลยุทธ์

ความเสี่ยง
(2)

ปัจจัยความเสี่ยง
(3)

1. ผลการดาเนินงานตาม 1.1 การกาหนดตั วชี้ วัดของเป้ าประสงค์
แผนยุทธศาสตร์ไม่บรรลุ
และแผนยุ ท ธศาสตร์ ไ ม่ ส ามารถวั ด
ตัวชี้วัดตามแผน
ความส าเร็ จ ของการด าเนิ น งานได้
ยุทธศาสตร์
อย่างเป็นรูปธรรม

2. จานวนนักศึกษาลดลง 2.1 หลั ก สู ต รบางสาขาไม่ ต รงกั บ ความ
น้อยกว่าแผนรับนักศึกษา
ต้องการของผู้เรียนที่เปลี่ยนไปและไม่
ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด

CMRU – ERM 8

การจัดการความเสี่ยง
(4)

ประโยชน์หรือผลที่คาดว่า
กาหนดเสร็จ/
จะได้รับ
ผู้รับผิดชอบ
(5)
(6)
1. การกาหนดตัวชี้วัดของเป้าประสงค์และแผน ผลการดาเนินงานของ
เดือนกันยายน 2562/
ยุทธศาสตร์ไม่สามารถวัดความสาเร็จของ มหาวิทยาลัยบรรลุผล
1. รองอธิการบดี
การดาเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม
ตามแผนยุทธศาสตร์
ที่รับผิดชอบงาน
2. ก าหนดให้ มี ก ารจั ด ท า/ทบทวนตั ว ชี้ วั ด ใน
นโยบายและแผน
แผนยุทธศาสตร์ที่สะท้อนความสาเร็จของ
มหาวิทยาลัย
แผนยุทธศาสตร์ฯ
2. กองนโยบายและ
3. แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการกลั่ น กรองแผน
แผน
ยุ ท ธศาสตร์ ฯ และวิ เ คราะห์ ตั ว ชี้ วั ด ของ
เป้าประสงค์และแผนยุทธศาสตร์ฯ
4. จัดทาประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ฯ
5. การสื่อสารและถ่ายทอดยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด
และเป้าประสงค์ลงสู่หน่วยงานและบุคคล
1. ปรับปรุงหลักสูตร/สร้างหลักสูตรใหม่ให้มี จานวนนักศึกษาเพิ่มขึ้น เดือนกันยายน 2562/
ความน่าสนใจ ทันสมัยดึงดูดผูเ้ รียนรุ่นใหม่
1. รองอธิการบดี
2. เปิดหลักสูตร credit bank และหลักสูตร
ที่รับผิดชอบงาน
online
วิชาการ
3. เปิดหลักสูตรระยะสั้นที่เป็นความต้องการ
2. คณะ/วิทยาลัย
ของภาคอุตสาหกรรม ชุมชน ท้องถิ่น
รวมทั้งผู้สูงอายุ
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ประเภทความเสี่ยง
(1)

ด้านการ
ปฏิบัติงาน

ความเสี่ยง
(2)

ปัจจัยความเสี่ยง
(3)

การจัดการความเสี่ยง
(4)

ประโยชน์หรือผลที่คาดว่า
จะได้รับ
(5)

2.2 ขาดการประชาสั ม พั น ธ์ ห ลั ก สู ต ร 1. จัด Road Show แนะแนวการศึกษา
ที่มีประสิทธิภาพ
โรงเรียนมัธยมต่าง ๆ ทั้งในจังหวัดเชียงใหม่
และจังหวัดในภาคเหนือ
2. เพิ่มช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์รปู แบบใหม่
ๆ application และพัฒนาช่องทางและสื่อ
ประชาสัมพันธ์เดิมให้ทันสมัย น่าสนใจ อาทิ
website facebook line นาเสนอศิษย์เก่า
ที่ประสบความสาเร็จ ที่นักศึกษาจะได้
อาชีพที่แต่ละสาขาสามารถทาได้เมื่อจบ
การศึกษาแล้ว
3. จัดโควตาสาหรับนักเรียนในโรงเรียน
มัธยมศึกษาในเขตภาคเหนือตอนบนเพิ่มขึ้น
4. จัดหาทุนการศึกษาสาหรับนักศึกษาเรียนดี
แต่ยากจนเพิ่มขึ้น
3. การไม่ต่อสัญญาจ้าง
3.1 พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการไม่ 1. ติดตาม กระตุ้น อาจารย์ที่เข้าสู่เกณฑ์ที่
จานวนอาจารย์ที่มี
พนักงานมหาวิทยาลัย
สามารถปฏิบัติงานได้ตามข้อกาหหนด จะต้องทาผลงานทางวิชาการและจัดอบรม ตาแหน่งทางวิชาการ
สายวิชาการส่งผลกระทบ ของมหาวิทยาลัยในการเข้าสูต่ าแหน่ง ให้ความรู้ แนวทางการจัดทาผลงานทาง
เพิ่มขึ้นตามเป้าหมาย
ต่ออาจารย์ประจา
ทางวิชาการ (สัญญาใหม่ ภายใน 5 ปี วิชาการให้กับอาจารย์
หลักสูตร
ต้องขอตาแหน่ง ผศ.)
2. จัดระบบพี่เลี้ยง เพื่อกากับดูแล ให้คาแนะนา
ติดตามการทางานผลทางวิชาการอย่างใกล้ชิด
3. แจ้งเกณฑ์ กาหนดเวลา และติดตาม
ความก้าวหน้าการกาหนดขอตาแหน่งทาง
วิชาการ อย่างสม่าเสมอ
4. วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาการทาผลงาน
ทางวิชาการเพื่อหาแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาอย่างเป็นระบบ

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ
(6)
เดือนกันยายน 2562/
1. รองอธิการบดี
ที่รับผิดชอบงาน
วิชาการ
2. คณะ/วิทยาลัย
3. สานักทะเบียนและ
ประมวลผล
4. งานประชาสัมพันธ์

เดือนกันยายน 2562/
1. รองอธิการบดี
ที่รับผิดชอบงาน
บริหารงานบุคคล
2. กองบริหารงาน
บุคคล
3. คณะ/วิทยาลัย
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ประเภทความเสี่ยง
(1)

ด้านเหตุการณ์
ภายนอก

ความเสี่ยง
(2)

ปัจจัยความเสี่ยง
(3)

การจัดการความเสี่ยง
(4)

5. สนับสนุนให้คณาจารย์นาเสนอผลงาน
วิชาการในการประชุมวิชาการทั้งระดับชาติ
และนานาชาติ
4. การประสบอุบัตเิ หตุทาง 4.1 นักศึกษาประสบอุบัติเหตุระหว่างการ 1. จัดบริการรถโดยสารประจาทางสาหรับ
รถของนักศึกษาคณะครุ
เดินทางไปเรียนศูนย์แม่ริม
บริการรับ-ส่งนักศึกษาพื้นที่เมืองเชียงใหม่
ศาสตร์
กับพื้นที่ศูนย์แม่ริม
2. ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ให้นักศึกษาใช้
บริการรถรับส่งของมหาวิทยาลัย
3. ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ อบรมให้ความรู้
ปลูกฝังความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องหมาย
จราจร ความปลอดภัยในการขับขีแ่ ละการ
ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้องและ
เคร่งครัด
4. สร้างหอพักให้เพียงพอและให้นักศึกษา
พักในหอพักของมหาวิทยาลัย ในพื้นที่ศูนย์
แม่ริม
5. การเกิดภัยธรรมชาติ
5.1 เกิดไฟไหม้ป่าจากธรรมชาติลุกลามทา 1. จัดทาแนวกันไฟโดยรอบพื้นที่ศูนย์แม่ริม
ได้แก่ ไฟป่า และ
ให้ทรัพย์สินเสียหาย
โดยเฉพาะพื้นที่บริเวณที่เป็นอาคารเรียน
ภัยแล้ง ในพื้นที่
แหล่งฝึกปฏิบตั ิการของนักศึกษา และที่พัก
ศูนย์แม่ริม
อาศัยของบุคลากรและนักศึกษา
2. จัดทีมเฝ้าระวังในช่วงหน้าแล้งและช่วงเวลา
ที่สุ่มเสี่ยงกับการเกิดไฟป่า
3. จัดอบรมการป้องกันการเกิดไฟป่าและการ
ควบคุมไฟที่ถูกต้องให้กับบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง และนักศึกษาหอพักในพื้นที่ศูนย์
แม่ริม

ประโยชน์หรือผลที่คาดว่า
จะได้รับ
(5)

จานวนนักศึกษาประสบ
อุบัติเหตุลดลง/หรือไม่มี
เลย/หรือมีแต่ไม่รุนแรง

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ
(6)

เดือนกันยายน 2562/
1. รองอธิการบดี
ที่รับผิดชอบงาน
พัฒนานักศึกษา
2. รองอธิการบดีที่
รับผิดชอบงาน
บริหารทั่วไป
3. สานักงาน
อธิการบดี
4. คณะครุศาสตร์

ลดพื้นที่การเกิดไฟป่าและ เดือนกันยายน 2562/
ความเสียหายจากไฟป่า
1. รองอธิการบดี
ลดลง
ที่รับผิดชอบ
งานบริหาร
2. สานักงาน
อธิการบดี
3. คณะครุศาสตร์
4. คณะเทคโนโลยี
การเกษตร
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ประเภทความเสี่ยง
(1)

ความเสี่ยง
(2)

ปัจจัยความเสี่ยง
(3)
5.2 เกิดภัยแล้งน้าไม่เพียงพอกับการ
อุปโภค

การจัดการความเสี่ยง
(4)

ประโยชน์หรือผลที่คาดว่า
กาหนดเสร็จ/
จะได้รับ
ผู้รับผิดชอบ
(5)
(6)
1. ขุ ด ลอกอ่ า งเก็ บ น้ าเดิ ม และขุ ด อ่ า งเก็ บ น้ า มีน้าเพียงพอกับการใช้
5. สานักงานบริหาร
เพิ่มในพื้นที่ศูนย์แม่ริม
อุปโภค
ศูนย์แม่ริม
2. สร้างฝายชะลอน้าในพื้นที่
3. ปลูกต้นไม้และปลูกหญ้าแฝกเพื่อสร้างความ
ชุ่มชื่นให้กับดินและเพิ่มการอุ้มน้า
4. รณรงค์การใช้น้าอย่างประหยัด

ภาคผนวก
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การประเมินความเสี่ยง
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประเภท
ความเสี่ยง
(1)
ด้านกลยุทธ์

ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

แหล่งที่มา
ของความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ
ระดับ
ความเสีย่ ง
(6)
(7)
4
16
สูงมาก

ลาดับ
ความเสีย่ ง
(8)
3

กลยุทธ์ที่ใช้ในการ
จัดการความเสี่ยง

(2)
(3)
1. ผลการดาเนินงานตาม 1.1 การกาหนดตัวชี้วัดของเป้าประสงค์
แผนยุทธศาสตร์ไม่
และแผนกลยุทธ์
บรรลุตัวชี้วัดตามแผน
ไม่สามารถวัดความสาเร็จของการ
ยุทธศาสตร์
ดาเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม
1.2 การติดตามและประเมินผลการ
ดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยไม่สม่าเสมอ
1.3 การไม่ปฏิบัตติ ามกลยุทธ์

(4)
ปัจจัยภายใน

โอกาส
ที่จะเกิด
(5)
4

ปัจจัยภายใน

2

4

8
(ปานกลาง)

13

ยอมรับ

ปัจจัยภายใน

1

5

14

ยอมรับ

2. จานวนนักศึกษาลดลง 2.1 การลดลงของประชากรวัยเรียน
น้อยกว่าแผนรับ
นักศึกษา
2.2 ระยะเวลาในการรับนักศึกษา ระบบ
TCAS ไม่สอดคล้องกับการเปิดรับ
นักศึกษา
2.3 แนวโน้มการประกอบอาชีพอิสะ
เพิ่มขึ้น
2.4 การแข่งขันการรับนักศึกษาใหม่
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา

ปัจจัยภายนอก

4

4

3

ยอมรับ

ปัจจัยภายนอก

3

3

5
(ปานกลาง)
16
(สูงมาก)
9
(สูง)

8

ยอมรับ

ปัจจัยภายนอก

4

3

8

ยอมรับ

ปัจจัยภายนอก

3

3

12
(สูง)
9
(สูง)

12

ยอมรับ

(9)
ลดความเสี่ยง
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ประเภท
ความเสี่ยง

ความเสี่ยง

(1)

(2)

ปัจจัยเสี่ยง

(3)
2.5 หลักสูตรบางสาขาไม่ตรงกับความ
ต้องการของผู้เรียนทีเ่ ปลี่ยนไปและ
ไม่ตอบสนองต่อความต้องการของ
ตลาด
2.6 ขาดการประชาสัมพันธ์หลักสูตร
ที่มีประสิทธิภาพ
ด้านการ
3. การไม่ต่อสัญญาจ้าง 3.1 พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
ปฏิบัติงาน
พนักงานมหาวิทยาลัย
ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตาม
สายวิชาการส่งผล
ข้อกาหนดของมหาวิทยาลัยในการ
กระทบต่ออาจารย์
เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ (สัญญา
ประจาหลักสูตร
ใหม่ ภายใน 5 ปี ต้องขอตาแหน่ง
ผศ.)
3.2 จานวนอาจารย์ที่มตี าแหน่งทาง
วิชาการต่ากว่าเป้าหมาย
ด้านเหตุการณ์ 4. การประสบอุบัตเิ หตุ 4.1 นักศึกษาประสบอุบัติเหตุระหว่าง
ภายนอก
ทางรถของนักศึกษา
การเดินทางไปเรียนศูนย์แม่ริม
คณะครุศาสตร์
4.2 ระบบขนส่งระหว่างพื้นที่ของ
มหาวิทยาลัยไม่เพียงพอ/ไม่
ครอบคลุมกับความต้องการของ
นักศึกษา
5. การเกิดภัยธรรมชาติ 5.1 เกิดไฟไหม้ป่าจากธรรมชาติลุกลาม
ได้แก่ ไฟป่า และ
ทาให้ทรัพย์สินเสียหาย
ภัยแล้ง ในพื้นที่ศูนย์ 5.2 เกิดภัยแล้งน้าไม่เพียงพอกับการ
แม่ริม
อุปโภค

แหล่งที่มา
ของความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ
ระดับ
ความเสีย่ ง
(6)
(7)
5
20
(สูงมาก)

(4)
ปัจจัยภายใน

โอกาส
ที่จะเกิด
(5)
4

ปัจจัยภายใน

4

4

ปัจจัยภายใน

3

5

ปัจจัยภายใน

3

3

ปัจจัยภายนอก

4

4

ปัจจัยภายใน

1

2

ปัจจัยภายนอก

3

4

ปัจจัยภายนอก

4

5

16
(สูงมาก)
15
(สูงมาก)

9
(สูง)
16
(สูงมาก)
2
(น้อย)
12
(สูง)
20
(สูงมาก)

ลาดับ
ความเสีย่ ง
(8)
1

กลยุทธ์ที่ใช้ในการ
จัดการความเสี่ยง
(9)
ลดความเสี่ยง

3

ลดความเสี่ยง

7

ลดความเสี่ยง

8

ยอมรับ

3

ลดความเสี่ยง

15

ยอมรับ

8

ลดความเสี่ยง

1

ลดความเสี่ยง
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เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และเกณฑ์มาตรฐานระดับความรุนแรงของผลกระทบ
ที่

ปัจจัยเสี่ยง
1
=น้อยมาก

ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
2
3
4
=น้อย =ปานกลาง =สูง

5
=สูงมาก

1
=น้อยมาก

น้อยมาก

น้อย

ปานกลาง

สูง

สูงมาก

ตัวชี้วัดไม่
บรรลุ 15%

ตัวชี้วัดไม่
บรรลุ 20%

ตัวชี้วัดไม่
บรรลุ 25%

ตัวชี้วัดไม่
บรรลุ 30%

ตัวชี้วัดไม่บรรลุ
>30%

น้อยมาก

น้อย

ปานกลาง

สูง

สูงมาก

น้อยมาก

น้อย

ปานกลาง

สูง

สูงมาก

น้อยมาก

น้อย

ปานกลาง

สูง

สูงมาก

4. การลดลงของประชากรวัยเรียน

น้อยมาก

น้อย

ปานกลาง

สูง

สูงมาก

<เป้าหมาย
ร้อยละ 2
มีผลกระทบ
กับหลักสูตร

>เป้าหมาย
ร้อยละ 5
มีผลกระทบ
ต่อมหาวิทยาลัย

น้อยมาก

น้อย

ปานกลาง

สูง

สูงมาก

มีผลกระทบ
หลายคณะ

มีผลกระทบ
ต่อมหาวิทยาลัย

น้อยมาก

น้อย

ปานกลาง

สูง

สูงมาก

มีผลกระทบ
หลายคณะ

มีผลกระทบ
ต่อมหาวิทยาลัย

7. การแข่งขันการรับนักศึกษาใหม่
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา

น้อยมาก

น้อย

ปานกลาง

สูง

สูงมาก

มีผลกระทบ
หลายคณะ

มีผลกระทบ
ต่อมหาวิทยาลัย

8. หลักสูตรบางสาขาไม่ตรงกับความ

น้อยมาก

น้อย

ปานกลาง

สูง

สูงมาก

<เป้าหมาย
ร้อยละ 3
มีผลกระทบ
เฉพาะใน
คณะ
มีผลกระทบ
เฉพาะใน
คณะ
มีผลกระทบ
เฉพาะใน
คณะ
มีผลกระทบ
เฉพาะใน
คณะ
มีผลกระทบ

<เป้าหมาย
ร้อยละ 4
มีผลกระทบ
หลายคณะ

5. ระยะเวลาในการรับนักศึกษา
ระบบ TCAS ไม่สอดคล้องกับการ
เปิดรับนักศึกษา
6. แนวโน้มการประกอบอาชีพอิสะ
เพิ่มขึ้น

<เป้าหมาย
ร้อยละ 1
มีผลกระทบ
เฉพาะ
สาขาวิชา
มีผลกระทบ
เฉพาะ
สาขาวิชา
มีผลกระทบ
เฉพาะ
สาขาวิชา
มีผลกระทบ
เฉพาะ
สาขาวิชา
มีผลกระทบ

มีผลกระทบ

มีผลกระทบ

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
1. การกาหนดตัวชี้วัดของ
เป้าประสงค์และแผนกลยุทธ์ไม่
สามารถวัดความสาเร็จของการ
ดาเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม
2. การติดตามผลการดาเนินงานตาม
ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยไม่สม่าเสมอ
3. การไม่ปฏิบัตติ ามกลยุทธ์

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ
2
3
4
5
=น้อย
=ปานกลาง =ค่อนข้างรุนแรง =รุนแรงที่สุด

มีผลกระทบ
กับหลักสูตร
มีผลกระทบ
กับหลักสูตร
มีผลกระทบ
กับหลักสูตร
มีผลกระทบ

แผนบริหารความเสี่ยง CMRU :: หน้า 10

ที่

ปัจจัยเสี่ยง

ต้องการของผู้เรียนทีเ่ ปลี่ยนไป
และไม่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของตลาด
9. ขาดการประชาสัมพันธ์หลักสูตร
ที่มีประสิทธิภาพ
2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
10. พนักงานมหาวิทยาลัยสาย
วิชาการไม่สามารถปฏิบัติงานได้
ตามข้อกาหนดของมหาวิทยาลัย
ในการเข้าสูต่ าแหน่งทางวิชาการ
(สัญญาใหม่ ภายใน 5 ปี ต้องขอ
ตาแหน่ง ผศ.)
11. จานวนอาจารย์ที่มตี าแหน่งทาง
วิชาการต่ากว่าเป้าหมาย
3. ด้านเหตุการณ์ภายนอก
12. นักศึกษาประสบอุบัติเหตุระหว่าง
การเดินทางไปเรียนศูนย์แม่ริม
(ความถี่ในการเกิดอุบัตเิ หตุ)
13. ระบบขนส่งระหว่างพื้นที่ของ
มหาวิทยาลัยไม่เพียงพอ/ไม่
ครอบคลุมกับความต้องการของ
นักศึกษา

1
=น้อยมาก

ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
2
3
4
=น้อย =ปานกลาง =สูง

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ
2
3
4
5
=น้อย
=ปานกลาง =ค่อนข้างรุนแรง =รุนแรงที่สุด
กับหลักสูตร
เฉพาะใน
หลายคณะ ต่อมหาวิทยาลัย
คณะ

5
=สูงมาก

1
=น้อยมาก
เฉพาะ
สาขาวิชา

น้อยมาก

น้อย

ปานกลาง

สูง

สูงมาก

มีผลกระทบ
เฉพาะ
สาขาวิชา

มีผลกระทบ
กับหลักสูตร

มีผลกระทบ
เฉพาะใน
คณะ

มีผลกระทบ
หลายคณะ

มีผลกระทบ
ต่อมหาวิทยาลัย

น้อยมาก

น้อย

ปานกลาง

สูง

สูงมาก

มีผลกระทบ
เฉพาะ
สาขาวิชา

มีผลกระทบ
กับหลักสูตร

มีผลกระทบ
เฉพาะใน
คณะ

มีผลกระทบ
หลายคณะ

มีผลกระทบ
ต่อมหาวิทยาลัย

น้อยมาก

น้อย

ปานกลาง

สูง

สูงมาก

<เป้าหมาย
ร้อยละ 10

<เป้าหมาย
ร้อยละ 20

<เป้าหมาย
ร้อยละ 30

<เป้าหมาย
ร้อยละ 40

>เป้าหมาย
ร้อยละ 50

2-3 ปี/
ครั้ง

1 ครั้ง/ปี

2 ครั้ง/ปี

1 ครั้ง/
ภาคเรียน

1 ครั้ง/
เดือน

น้อยมาก

น้อย

ปานกลาง

สูง

สูงมาก

เดือดร้อน บาดเจ็บเล็กน้อย บาดเจ็บต้อง บาดเจ็บสาหัส อันตรายถึงชีวิต
ราคาญหรือ หรือระดับน้อย รักษาทางการ หรือระดับสูง หรือระดับสูงมาก
ระดับน้อยมาก
แพทย์หรือ
ระดับปาน
กลาง
น้อยมาก
น้อย
ปานกลาง
สูง
สูงมาก
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ที่

ปัจจัยเสี่ยง

14. เกิดไฟไหม้ป่าจากธรรมชาติ
ลุกลามทาให้ทรัพย์สินเสียหาย
15. เกิดภัยแล้งน้าไม่เพียงพอกับการ
อุปโภค

ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
ระดับความรุนแรงของผลกระทบ
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
=น้อยมาก =น้อย =ปานกลาง =สูง
=สูงมาก =น้อยมาก
=น้อย
=ปานกลาง =ค่อนข้างรุนแรง =รุนแรงที่สุด
2-3 ปี/ 1 ครั้ง/ปี 2 ครั้ง/ปี
1 ครั้ง/ 1 ครัง้ / ไม่มผี ลกระทบ มีผลกระทบ มีผลกระทบ มีผลกระทบ
มีผลกระทบ
ครั้ง
ภาคเรียน เดือน ต่อการทางาน ต่อการทางาน ต่อการทางาน ต่อการทางาน ต่อการทางาน
เล็กน้อย บางหน่วยงาน หลายหน่วยงาน ของมหาวิทยาลัย
น้อยมาก
น้อย
ปานกลาง
สูง
สูงมาก ไม่มผี ลกระทบ มีผลกระทบ มีผลกระทบ มีผลกระทบ
มีผลกระทบ
ต่อการทางาน ต่อการทางาน ต่อการทางาน ต่อการทางาน ต่อการทางาน
เล็กน้อย บางหน่วยงาน หลายหน่วยงาน ของมหาวิทยาลัย
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CMRU – ERM 5

เกณฑ์มาตรฐานระดับของความเสี่ยง (RISK Matrix)

ผลกระทบของความเสี่ยง

5

1.3

4

4.1

3.1

2.5, 5.2

1.2

2.2, 3.2, 5.1

1.1, 2.1
, 2.6

2.4

2.3

3

4

3

2

สูงมาก (15-25 คะแนน)
สูง (9-12 คะแนน)
ปานกลาง (4-8 คะแนน)
น้อย (1-3 คะแนน)

4.2

1
1

2

5

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
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CMRU – ERM 7

การประเมินการควบคุม
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ปัจจัยเสี่ยง / สาเหตุของความเสี่ยง
การควบคุมที่ควรจะมี
Risk factor
(1)
(2)
ความเสี่ยง : ผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ไม่บรรลุตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์
ปัจจัยเสี่ยง : 1.1 การกาหนดตัวชีว้ ัดของ
1) กาหนดให้มีการจัดทา/ทบทวนตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์และแผนยุทธศาสตร์ไม่สามารถวัด
ที่สะท้อนความสาเร็จของแผนยุทธศาสตร์ฯ
ความสาเร็จของการดาเนินงานได้อย่างเป็น
2) แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองแผนยุทธศาสตร์ฯและวิเคราะห์
รูปธรรม
ตัวชีว้ ัดของเป้าประสงค์และแผนยุทธศาสตร์ฯ
3) จัดทาประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ฯ
4) การสื่อสารและถ่ายทอดยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และเป้าประสงค์
ลงสู่หน่วยงานและบุคคล
ความเสี่ยง : จานวนนักศึกษาลดลงน้อยกว่าแผนรับ
นักศึกษา
ปัจจัยเสี่ยง : 2.1 หลักสูตรบางสาขาไม่ตรงกับ
1) ปรับปรุงหลักสูตร/สร้างหลักสูตรใหม่ให้มีความน่าสนใจ
ความต้องการของผู้เรียนที่เปลี่ยนไปและไม่
ทันสมัยดึงดูดผูเ้ รียนรุ่นใหม่
ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด
2) เปิดหลักสูตร credit bank และหลักสูตร online
3) เปิดหลักสูตรระยะสั้นที่เป็นความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
ชุมชน ท้องถิ่นรวมทั้งผู้สูงอายุ
ปัจจัยเสี่ยง : 2.2 ขาดการประชาสัมพันธ์หลักสูตร 1) จัด Road Show แนะแนวการศึกษาโรงเรียนมัธยมต่าง ๆ ทั้งใน
ที่มีประสิทธิภาพ
จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดในภาคเหนือ
2) เพิ่มช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์รปู แบบใหม่ ๆ Application และ
พัฒนาช่องทางและสื่อประชาสัมพันธ์เดิมให้ทันสมัย น่าสนใจ
อาทิ Website Facebook Line นาเสนอศิษย์เก่าที่ประสบ
ความสาเร็จ ที่นักศึกษาจะได้ อาชีพที่แต่ละสาขาสามารถทาได้

การควบคุมที่มีอยู่แล้ว
(3)

ผลการประเมินการควบคุม
ที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่
(4)



?

×

×

?
?

?
?



?

×
×

×
×



?



?
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ปัจจัยเสี่ยง / สาเหตุของความเสี่ยง
Risk factor
(1)

การควบคุมที่ควรจะมี

การควบคุมที่มีอยู่แล้ว

(2)

(3)

ผลการประเมินการควบคุม
ที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่
(4)



?



?



?



?





?

?







?



?

เมื่อจบการศึกษาแล้ว
3) จัดโควตาสาหรับนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขต
ภาคเหนือตอนบนเพิ่มขึ้น
4) จัดหาทุนการศึกษาสาหรับนักศึกษาเรียนดีแต่ยากจนเพิ่มขึ้น
ความเสี่ยง : การไม่ต่อสัญญาจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการส่งผลกระทบต่ออาจารย์
ประจาหลักสูตร
ปัจจัยเสี่ยง : 3.1 พนักงานมหาวิทยาลัยสาย
1) ติดตาม กระตุ้น อาจารย์ที่เข้าสู่เกณฑ์ที่จะต้องทาผลงานทาง
วิชาการไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามข้อกาหนด
วิชาการและจัดอบรมให้ความรู้ แนวทางการจัดทาผลงานทาง
ของมหาวิทยาลัยในการเข้าสูต่ าแหน่งทางวิชาการ
วิชาการให้กับอาจารย์
(สัญญาใหม่ภายใน 5 ปี ต้องของตาแหน่ง ผศ.)
2) จัดระบบพีเ่ ลี้ยง เพื่อกากับดูแล ให้คาแนะนา ติดตามการ
ทางานผลทางวิชาการอย่างใกล้ชดิ
3) แจ้งเกณฑ์ กาหนดเวลา และติดตามความก้าวหน้าการกาหนด
ขอตาแหน่งทางวิชาการอย่างสม่าเสมอ
4) วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาการทาผลงานทางวิชาการเพื่อหา
แนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
5) สนับสนุนให้คณาจารย์นาเสนอผลงานวิชาการในการประชุม
วิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ
ความเสี่ยง : การประสบอุบัตเิ หตุทางรถของ
นักศึกษาคณะครุศาสตร์
ปัจจัยเสี่ยง : 4.1 นักศึกษาประสบอุบัติเหตุ
1) จัดบริการรถโดยสารประจาทางสาหรับบริการรับ-ส่งนักศึกษา
ระหว่างการเดินทางไปเรียนศูนย์แม่ริม
พื้นที่เมืองเชียงใหม่กับพื้นที่ศูนย์แม่ริม
2) ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ให้นักศึกษาใช้บริการรถรับส่งของ
มหาวิทยาลัย

แผนบริหารความเสี่ยง CMRU :: หน้า 15

ปัจจัยเสี่ยง / สาเหตุของความเสี่ยง
Risk factor
(1)

การควบคุมที่ควรจะมี

การควบคุมที่มีอยู่แล้ว

(2)
3) ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ อบรมให้ความรู้ ปลูกฝังความเข้าใจ
เกี่ยวกับเครื่องหมายจราจร ความปลอดภัยในการขับขี่และ
การปฏิบัตติ ามกฎหมายอย่างถูกต้องและเคร่งครัด
4) สร้างหอพักให้เพียงพอและให้นักศึกษาพักในหอพักของ
มหาวิทยาลัย ในพื้นที่ศูนย์แม่ริม

ความเสี่ยง : การเกิดภัยธรรมชาติ ได้แก่ ไฟป่า และ
ภัยแล้งในพื้นที่ศูนย์แม่ริม
ปัจจัยเสี่ยง : 5.1 เกิดไฟป่าจากธรรมชาติลุกลาม 1) จั ด ท าแนวกั น ไฟโดยรอบพื้ น ที่ ศู น ย์ แ ม่ ริ ม โดยเฉพาะพื้ น ที่
ทาให้ทรัพย์สินเสียหาย
บริเวณที่เป็นอาคารเรียน แหล่งฝึกปฏิบัติการของนักศึกษา
และที่พักอาศัยของบุคลากรและนักศึกษา
2) จัดทีมเฝ้าระวังในช่วงหน้าแล้งและช่วงเวลาที่สุ่มเสี่ยงกับการ
เกิดไฟป่า
3) จัดอบรมการป้องกันการเกิดไฟป่าและการควบคุมไฟที่ถูกต้อง
ให้ กั บ บุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และนั ก ศึ ก ษาหอพั ก ในพื้ น ที่
ศูนย์แม่ริม
ปัจจัยเสี่ยง : 5.2 เกิดภัยแล้งน้าไม่เพียงพอกับการ 1) ขุดลอกสระเดิมและสร้างสระน้าเพิ่มในพื้นที่ศูนย์แม่ริม
อุปโภค
2) สร้างฝายชะลอน้าในพื้นที่
3) ปลูกต้นไม้และปลูกหญ้าแฝกเพื่อสร้างความชุ่มชื่นให้กับดิน
และเพิ่มการอุ้มน้า
4) รณรงค์การใช้น้าอย่างประหยัด
เครื่องหมายที่ระบุในช่องที่ (3)
เครื่องหมายที่ระบุในช่องที่ (4)

 = มี
 = ได้ผลตามที่คาดหมาย

× = ไม่มี
× = ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย

(3)
?

ผลการประเมินการควบคุม
ที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่
(4)
?



×



?



?

×

×





?
?
?

?

?

? = มีแต่ไม่สมบูรณ์
? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถนนช้างเผือก ตาบลช้างเผือก
อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
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