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เกณฑ์มาตรฐานระดับของความเสี่ยง (RISK Matrix)
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บทนา
แผนบริหารความเสี่ยงเป็น เครื่องมือการบริหารจัดการที่มีคุณค่า เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการกากับดูแลกิจการที่ดี ช่วยให้มหาวิทยาลัยดาเนินงานประสบ
ผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของมหาวิทยาลัย ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน แ ละด้านการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้
จัดทาแผนบริหารความเสี่ยงในปีการศึกษา 2561 ขึ้น เพื่อใช้ในการกากับ ติดตามการปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย และเพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสจะเกิดความ
เสียหายต่อมหาวิทยาลัย หรือลดขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้
การจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ครั้งนี้ เป็นการระบุความเสี่ยง
โดยการรวมกลุ่มระดมสมอง เพื่อให้ได้ความเสี่ยงที่หลากหลาย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดทาแผนบริหารความเสี่ยงประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดย
พิจารณาจากความเสี่ยง 4 ด้าน ดังนี้
1.
2.
3.
4.

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
ความเสี่ยงด้านทรัพยากร
ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

ซึ่งคาดว่าจะเป็นแผนช่วยป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น รอบปีข้างหน้าได้อย่างเหมาะสม พร้อมกับใช้เป็นแนวทางสาหรับหน่วยงานภายในได้มีวิธีการป้องกัน
ความเสี่ยงร่วมกันและจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในการปฏิบัติงานในอนาคต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
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วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง
1. เพื่อให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติ เกิดความตระหนัก เข้าใจในหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย และการสื่อสารระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย
3. เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างการบริหารความเสี่ยงกับระบบงานอื่น ๆ เช่น การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน การวางแผนกลยุทธ์ เป็นต้น
4. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง หรือลดขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตกับมหาวิทยาลัยให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ควบคุมได้ และ
ตรวจสอบได้

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

วัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง
การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการดาเนินงานตามปกติ โครงการหรือกิจกรรมใด ๆ เมื่อพบความเสี่ยง ต้องมีการจัดการเพื่อลดโอกาส หรือผลกระทบที่มี
ต่อความสาเร็จ
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. 2561
จานวน 4 ประเด็นความเสี่ยง
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ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์
ความเสีย่ งด้านการปฏิบัติงาน
ความเสีย่ งด้านทรัพยากร
ความเสีย่ งด้านนโยบาย กฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ
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โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
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แผนบริหารความเสี่ยง
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประจาปีงบประมาณ 2561
ประเภทความเสี่ยง
(1)
ด้านกลยุทธ์

ความเสี่ยง
(2)

ปัจจัยความเสี่ยง
(3)

CMRU – ERM 8

การจัดการความเสี่ยง
(4)

ผลการดาเนินงานตามแผน การกาหนดตัวชี้วัดของเป้าประสงค์และ 1.
ยุทธศาสตร์ไม่บรรลุตัวชี้วัด แผนยุทธศาสตร์ไม่สามารถวัดความสาเร็จ
ตามแผนยุทธศาสตร์
ของการดาเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม
2.
3.
4.
5.

ประโยชน์หรือผลที่คาดว่า
กาหนดเสร็จ/
จะได้รับ
ผู้รับผิดชอบ
(5)
(6)
การกาหนดตัวชี้ วัดของเป้าประสงค์และ ผลการดาเนินงานของ
เดือนกันยายน 2561/
แผนยุทธศาสตร์ไม่สามารถวัดความสาเร็จ มหาวิทยาลัยบรรลุผล
1. รองอธิการบดี
ของการดาเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม
ตามแผนยุทธศาสตร์
ที่รับผิดชอบงาน
กาหนดให้มีการจัดทา/ทบทวนตัวชี้วัด ใน
นโยบายและแผน
แผนยุทธศาสตร์ที่สะท้อนความสาเร็จของ
มหาวิทยาลัย
แผนยุทธศาสตร์ฯ
2. กองนโยบายและ
แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการกลั่ น กรองแผน
แผน
ยุ ท ธศาสตร์ ฯ และวิ เ คราะห์ ตั ว ชี้ วั ด ของ
เป้าประสงค์และแผนยุทธศาสตร์ฯ
จัดทาประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผน
ยุทธศาสตร์ฯ
การสื่ อ สารและถ่ า ยทอดยุ ท ธศาสตร์
ตัว ชี้ วั ด และเป้ า ประสงค์ ลงสู่ ห น่ ว ยงาน
และบุคคล
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ประเภทความเสี่ยง
(1)

ความเสี่ยง
(2)
การพัฒนาหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอน
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน

ปัจจัยความเสี่ยง
(3)

การจัดการความเสี่ยง
(4)

ประโยชน์หรือผลที่คาดว่า
กาหนดเสร็จ/
จะได้รับ
ผู้รับผิดชอบ
(5)
(6)
จานวนอาจารย์ที่มี
เดือนกันยายน 2561/
ตาแหน่งทางวิชาการ
1. รองอธิการบดีที่
เพิ่มขึ้นตามเป้าหมาย
รับผิดชอบงาน
บริหารงานบุคคล
2. กองบริหารงาน
บุคคล

จานวนอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการ 1. สนับสนุนทุนและเงินรางวัลเพื่อพัฒนา
ต่ากว่าเป้าหมาย
ผลงานทางวิชาการให้กับอาจารย์
2. จัดระบบพีเ่ ลี้ยง เพื่อกากับดูแล ให้
คาแนะนา ติดตามการทางานผลทาง
วิชาการอย่างใกล้ชิด
3. แจ้งเกณฑ์ กาหนดเวลา และติดตาม
ความก้าวหน้าการกาหนดขอตาแหน่งทาง
วิชาการ อย่างสม่าเสมอ
4. แจ้งเกณฑ์ กาหนดเวลา และติดตาม
ความก้าวหน้าการกาหนดขอตาแหน่งทาง
วิชาการ อย่างสม่าเสมอ
5. สนับสนุนให้คณาจารย์นาเสนอผลงาน
วิชาการในการประชุมวิชาการทั้ง
ระดับชาติและนานาชาติ
การประสบอุบัตเิ หตุทางรถ นักศึกษาประสบอุบัติเหตุระหว่างการ
1. จัดรถบริการรับ-ส่งนักศึกษาระหว่างศูนย์ จานวนนักศึกษาประสบ
ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ เดินทางไปเรียนศูนย์แม่ริม
เวียงบัวและศูนย์แม่รมิ
อุบัติเหตุลดลง/หรือไม่มี
2. ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ให้นักศึกษาใช้
เลย/หรือมีแต่ไม่รุนแรง
บริการรถรับส่งของมหาวิทยาลัย
3. ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ อบรมให้ความรู้
ปลูกฝังความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องหมาย
จราจร ความปลอดภัยในการขับขีแ่ ละการ
ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้องและ
เคร่งครัด
4. ให้นักศึกษาพักในหอพักของมหาวิทยาลัย
ในพื้นที่ศูนย์แม่ริม

เดือนกันยายน 2561/
1. รองอธิการบดีที่
รับผิดชอบงาน
พัฒนานักศึกษา
2. รองอธิการบดีที่
รับผิดชอบงาน
บริหารทั่วไป
3. สานักงาน
อธิการบดี
4. คณะครุศาสตร์
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ประเภทความเสี่ยง
(1)
ด้านการ
ปฏิบัติงาน

ความเสี่ยง
(2)
การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อ
สังคมออนไลน์ (Social
media) ที่มีผลต่อ
ภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยในทางลบ

ปัจจัยความเสี่ยง
(3)

การจัดการความเสี่ยง
(4)

ประโยชน์หรือผลที่คาดว่า
กาหนดเสร็จ/
จะได้รับ
ผู้รับผิดชอบ
(5)
(6)
ขาดการสื่ อ สารข้ อ มู ล หรื อ ข้ อ เท็ จ จริ ง 1. เพิ่มช่องทางการสื่อสาร/การประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมีภาพลักษณ์ เดือนกันยายน 2561/
ที่ตรงกันภายในมหาวิทยาลัย
ข่าวสารของมหาวิทยาลัยเพิม่ มากขึ้น เพื่อ ที่ดี
1. รองอธิการบดีที่
สื่อสารกับประชาคมชาวราชภัฏเชียงใหม่
รับผิดชอบงาน
ให้เกิดความเข้าใจทีต่ รงกัน ไม่สับสน
บริหารทั่วไป
อันจะก่อให้เกิดความผิดพลาดได้งา่ ย เช่น
2. สานักงาน
 ข่าวสารจากสานักงานสภา
อธิการบดี
มหาวิทยาลัย เพื่อแจ้งข่าวสารการอนุมัติ
3. สานักงาน
การพิจารณาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัย
 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์กอง
บริหารงานบุคคล เพื่อแจ้งข่าวสารการ
อนุมัติระเบียบ ประกาศ สิทธิตา่ ง ๆ ที่
เกี่ยวกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ
 สารจากคณะต่าง ๆ เช่น สาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. เพิ่มช่องทางสาหรับการติดต่อประสานงาน
และแลกเปลีย่ นข่าวสารที่เหมาะสมกับสาร
ที่ต้องการนาเสนอทั้งที่เป็นช่องทางที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ เช่น
 กลุ่มไลน์ทีมนโยบายและแผน สาหรับ
ผู้บริหารด้านนโยบายและแผน ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านนโยบายและแผน สาหรับแจ้งข่าวสาร
แลกเปลี่ยน ปรึกษาด้านนโยบายและแผน
 Hot Line 5380" ศูนย์รับแจ้งการ
ซ่อมแซมอาคารสถานที่ สาหรับรับแจ้งการ
ห้องเรียน อาคาร หรือสถานที่ที่ควร
ปรับปรุงซ่อมแซม
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ประเภทความเสี่ยง
(1)

ความเสี่ยง
(2)

ปัจจัยความเสี่ยง
(3)

การจัดการความเสี่ยง
(4)

3. วิเคราะห์และถอดบทเรียนจากกรณีที่
มหาวิทยาลัยเกิดความเสียหายจากการ
สื่อสารที่คลาดเคลื่อน
ด้านทรัพยากร
การบริหารการเงินและ
การขาดทุนจากการลงทุน
1. มหาวิ ท ยาลั ย จั ด ท าข้ อ บั ง คั บ ระเบี ย บ
(การเงิน)
งบประมาณไม่มี
เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารทรั พ ย์ สิ น และการ
ประสิทธิภาพ
จั ด หารายไ ด้ แ ละผลปร ะโยชน์ จ า ก
ทรั พ ย์ สิ น ในระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ
ก าหนดกรอบ/กิ จ การในการจั ด หา
ผลประโยชน์ ใ ห้ ม หาวิ ท ยาลั ย ไม่ มี อั ต รา
เสี่ ย งต่ อ การขาดทุน หรือ มี อัต ราเสี่ ยงต่ อ
การขาดทุนน้อย
2. มหาวิทยาลัยจัดตั้งคณะกรรมการในการ
พิ จ ารณาการลงทุ น และ/ก ารจั ด หา
ผลประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย
3. จั ด ท า แ ผ น ก ล ยุ ท ธ์ ท า ง ก า ร เ งิ น
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
4. มี นั ก บริ ห ารการเงิ น มื อ อาชี พ มาบริ ห าร
จัดการและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
ด้านนโยบาย
การปรับปรุงกฎหมาย
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาดความเข้าใจใน 1. จัดอบรมเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย
กฎหมาย ระเบียบ ระเบียบ ข้อบังคับ ของ
กฎหมาย ระเบีย บฯ ที่ เปลี่ย นแปลงไป
ระเบียบฯ ที่เปลีย่ นแปลงไปให้กับบุคลากร
ข้อบังคับ
ภาครัฐมีผลต่อการ
ทาให้ปฏิบัติงานล่าช้า
ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย
2. จัดทา/ปรับปรุงแนวปฎิบตั ิในการทางานที่
เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบฯ ที่
เปลี่ยนแปลงไปให้เท่าทันสถานการณ์

ประโยชน์หรือผลที่คาดว่า
จะได้รับ
(5)

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ
(6)

มหาวิทยาลัยมีการบริหาร เดือนกันยายน 2561/
การเงินและงบประมาณ
1. รองอธิการบดี
ทีม่ ีประสิทธิภาพ
ที่รับผิดชอบงาน
มีรายได้จากการลงทุน
นโยบายและแผน
และ/หาผลประโยชน์จาก
มหาวิทยาลัย
ทรัพย์สินในระดับ
2. รองอธิการบดีที่
มหาวิทยาลัย
รับผิดชอบงาน
จัดหารายได้และ
ผลประโยชน์
3. กองนโยบายและ
แผน
4. สานักงานบริหาร
และจัดการ
ทรัพย์สิน
บุคลากรผู้ปฏิบตั ิงานมี
เดือนกันยายน 2561/
ความเข้าใจในกฎหมาย
1. รองอธิการบดีที่
ระเบียบฯ และปฏิบัติงาน
รับผิดชอบงาน
ได้เป็นอย่างดี
บริหารทัว่ ไป
2. สานักงาน
อธิการบดี
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การประเมินความเสี่ยง
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประเภท
ความเสี่ยง
(1)
ด้านกลยุทธ์

ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

แหล่งที่มา
ของความเสี่ยง

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

(2)
(3)
1. ผลการดาเนินงานตาม 1.1 การกาหนดตัวชี้วัดของ
แผนยุทธศาสตร์ไม่
เป้าประสงค์และแผนกลยุทธ์
บรรลุตัวชี้วัดตามแผน
ไม่สามารถวัดความสาเร็จของการ
ยุทธศาสตร์
ดาเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม
1.2 การติดตามและประเมินผลการ
ดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยไม่สม่าเสมอ
1.3 การไม่ปฏิบัตติ ามกลยุทธ์

(4)
ปัจจัยภายใน

โอกาส
ที่จะเกิด
(5)
4

ปัจจัยภายใน

3

4

12
(สูง)

6

ยอมรับ

ปัจจัยภายใน

1

5

11

ยอมรับ

2. การพัฒนาหลักสูตร 2.1 การปรับปรุงหลักสูตรไม่เป็นไป
และการจัดการเรียน
ตามเกณฑ์มาตรฐานของสกอ.
การสอนไม่เป็นไปตาม
กาหนด
เกณฑ์มาตรฐาน
2.2 จานวนอาจารย์ที่มตี าแหน่งทาง
วิชาการต่ากว่าเป้าหมาย
2.3 สื่อ อุปกรณ์ประกอบการเรียนการ
สอนไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่จัด
การศึกษา
2.4 คุณภาพของนักเรียนที่เข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ปัจจัยภายใน

1

4

5
(สูง)
4
(สูง)

14

ยอมรับ

ปัจจัยภายใน

5

4

1

ลดความเสีย่ ง

ปัจจัยภายใน

2

3

20
(สูงมาก)
6
(ปานกลาง)

15

ยอมรับ

ปัจจัยภายใน

2

3

15

ยอมรับ

6
(ปานกลาง)

ลาดับ
ความเสีย่ ง
(8)
1

กลยุทธ์ที่ใช้ในการ
จัดการความเสี่ยง
(9)
ลดความเสีย่ ง
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ประเภท
ความเสี่ยง
(1)

ด้านการ
ปฏิบัติงาน

ความเสี่ยง
(2)
3. การประสบอุบัตเิ หตุ
ทางรถของนักศึกษา
คณะครุศาสตร์

ปัจจัยเสี่ยง

3.1
3.2

4. การเผยแพร่ข้อมูลทาง 4.1
สื่อสังคมออนไลน์
(Social media) ที่มีผล
ต่อภาพลักษณ์ของ
4.2
มหาวิทยาลัยในทางลบ
4.3
4.4

ด้านทรัพยากร 5. การบริหารการเงิน
(การเงิน)
และงบประมาณไม่มี
ประสิทธิภาพ

5.1
5.2
5.3

(3)
นักศึกษาประสบอุบัติเหตุระหว่าง
การเดินทางไปเรียนศูนย์แม่ริม
ระบบขนส่งระหว่างพื้นที่ของ
มหาวิทยาลัยไม่เพียงพอ/ไม่
ครอบคลุมกับความต้องการของ
นักศึกษา
ความรวดเร็วของการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสังคม
ออนไลน์ ให้กับบุคคลทั่วไปได้รับรู้
ช่องทางการเข้าถึงสื่อสังคม
ออนไลน์ (Social media) ได้ง่าย
ขาดการสื่อสารข้อมูลหรือ
ข้อเท็จจริงที่ตรงกันภายใน
มหาวิทยาลัย
ทัศนคติ (เชิง (+) และ (-)) ของ
ผู้รับสาร ที่มีต่อมหาวิทยาลัย
ระบบสารสนเทศทางการเงิน
ยังไม่ได้ใช้งานอย่างสมบูรณ์
การเบิกจ่ายงบประมาณของ
มหาวิทยาลัยไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ลูกหนี้การยืมเงินทดรองราชการ

5.4 การขาดทุนจากการลงทุน

แหล่งที่มา
ของความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ
ระดับ
ความเสีย่ ง
(6)
(7)
5
15
(สูงมาก)
2
2
(น้อย)

(4)
ปัจจัยภายนอก

โอกาส
ที่จะเกิด
(5)
3

ปัจจัยภายใน

1

ปัจจัยภายนอก

3

3

ปัจจัยภายนอก

4

3

ปัจจัยภายนอก

4

4

ปัจจัยภายใน

3

3

ปัจจัยภายใน

1

3

ปัจจัยภายใน

4

3

ปัจจัยภายใน

2

1

ปัจจัยภายนอก

1

5

ลาดับ
ความเสีย่ ง
(8)
5

กลยุทธ์ที่ใช้ในการ
จัดการความเสี่ยง
(9)
ลดความเสีย่ ง

18

ยอมรับ

9
(สูง)

9

ยอมรับ

12
(สูง)
16
(สูงมาก)

6

ยอมรับ

3

ลดความเสีย่ ง

9

ยอมรับ

17

ยอมรับ

6

ยอมรับ

18

ยอมรับ

11

ลดความเสีย่ ง

9
(สูง)
3
(ปานกลาง)
12
(สูง)
2
(น้อย)
5
(สูง)
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ประเภท
ความเสี่ยง
(1)
ด้านนโยบาย
กฎหมาย
ระเบียบ
ข้อบังคับ

ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

(2)
(3)
6. การปรับปรุงกฎหมาย 6.1 ภาครัฐมีการปรับเปลีย่ นกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือ
ของภาครัฐมีผลต่อ
แนวปฏิบัติต่าง ๆ
การปฏิบัติงานของ
6.2 บุคลากรผู้ปฏิบตั ิงานขาดความ
มหาวิทยาลัย
เข้าใจใน กฎหมาย ระเบียบฯ
ที่เปลี่ยนแปลงไป ทาให้ปฏิบตั ิงาน
ล่าช้า

แหล่งที่มา
ของความเสี่ยง
(4)
ปัจจัยภายนอก

โอกาส
ที่จะเกิด
(5)
1

ปัจจัยภายใน

4

การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ
ระดับ
ความเสีย่ ง
(6)
(7)
5
5
(สูง)
4

16
(สูงมาก)

ลาดับ
ความเสีย่ ง
(8)
11
3

กลยุทธ์ที่ใช้ในการ
จัดการความเสี่ยง
(9)
ยอมรับ
ลดความเสีย่ ง
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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. การปรับปรุงหลักสูตรไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานของสกอ.
กาหนด
5. จานวนอาจารย์ที่มตี าแหน่งทาง
วิชาการต่ากว่าเป้าหมาย
6. นักศึกษาประสบอุบัติเหตุระหว่าง
การเดินทางไปเรียนศูนย์แม่ริม
(ความถี่ในการเกิดอุบัตเิ หตุ)

น้อยมาก

น้อย

ปานกลาง

น้อยมาก

น้อย

ปานกลาง

2-3 ปี/
ครั้ง

1 ครั้ง/ปี

2 ครั้ง/ปี

7. ระบบขนส่งระหว่างพื้นที่ของ
มหาวิทยาลัยไม่เพียงพอ/ไม่
ครอบคลุมกับความต้องการของ
นักศึกษา

น้อยมาก

น้อย

ปานกลาง

สูง

สูงมาก

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

<เป้าหมาย
ร้อยละ 1
สูง
สูงมาก
ปรับปรุง
หลักสูตร
>85%
สูง
สูงมาก
<เป้าหมาย
ร้อยละ 10
1 ครั้ง/ 1 ครั้ง/เดือน เดือดร้อน
ภาคเรียน
ราคาญหรือ
ระดับน้อยมาก
น้อยมาก

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

<เป้าหมาย
<เป้าหมาย
<เป้าหมาย
>เป้าหมาย
ร้อยละ 2
ร้อยละ 3
ร้อยละ 4
ร้อยละ 5
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
>80-85%
>75-80%
>70-75%
<70%
<เป้าหมาย
<เป้าหมาย
<เป้าหมาย
>เป้าหมาย
ร้อยละ 20
ร้อยละ 30
ร้อยละ 40
ร้อยละ 50
บาดเจ็บ
บาดเจ็บต้อง บาดเจ็บสาหัส อันตรายถึงชีวิต
เล็กน้อยหรือ รักษาทางการ หรือระดับสูง หรือระดัยสูง
ระดับน้อย แพทย์หรือระดับ
มาก
ปานกลาง
น้อย
ปานกลาง
สูง
สูงมาก
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ที่

ปัจจัยเสี่ยง
1
=น้อยมาก

ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
2
3
4
=น้อย =ปานกลาง =สูง

5
=สูงมาก

1
=น้อยมาก

น้อยมาก

น้อย

ปานกลาง

สูง

สูงมาก

มีผลกระทบ
เฉพาะบุคคล

น้อยมาก

น้อย

ปานกลาง

สูง

สูงมาก

มีผลกระทบ
เฉพาะบุคคล

10. การสื่อสารข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่
ตรงกันภายในมหาวิทยาลัย

น้อยมาก

น้อย

ปานกลาง

สูง

สูงมาก

มีผลกระทบ
เฉพาะบุคคล

11. ทัศนคติ (เชิง (+) และ (-)) ของ
ผู้รับสาร ที่มีต่อมหาวิทยาลัย

น้อยมาก

น้อย

ปานกลาง

สูง

สูงมาก

มีผลกระทบ
เฉพาะบุคคล

ใช้งาน
≥90%

ใช้งาน
85%

ใช้งาน
80%

ใช้งาน
75%

ใช้งาน
<75%

13. การเบิกจ่ายงบประมาณของ
มหาวิทยาลัยไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย
14. ลูกหนี้การยืมเงินทดรองราชการ

น้อยมาก

น้อย

ปานกลาง

สูง

สูงมาก

ไม่มผี ลกระทบ มีผลกระทบ มีผลกระทบ มีผลกระทบ มีผลกระทบ
ต่อการทางาน ต่อการทางาน ต่อการทางาน ต่อการทางาน ต่อการทางาน
เล็กน้อย บางหน่วยงาน หลายหน่วยงาน ทั้งระบบ
ผลเบิกจ่าย ผลเบิกจ่าย
ผลเบิกจ่าย
ผลเบิกจ่าย
ผลเบิกจ่าย
≥95%
90%
85%
80%
<80%

น้อยมาก

น้อย

ปานกลาง

สูง

สูงมาก

15. การขาดทุนจากการลงทุน

น้อยมาก

น้อย

ปานกลาง

สูง

สูงมาก

2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
8. ความรวดเร็วของการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสังคม
ออนไลน์ ให้กับบุคคลทั่วไปได้รับรู้
9. ช่องทางการเข้าถึงสื่อสังคม
ออนไลน์ (Social media) ได้ง่าย

3. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร
12. ระบบสารสนเทศทางการเงิน
ยังไม่ได้ใช้งานอย่างสมบูรณ์

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ
2
3
4
5
=น้อย
=ปานกลาง =ค่อนข้างรุนแรง =รุนแรงที่สุด
มีผลกระทบ
เฉพาะงาน
ภายในส่วนงาน
มีผลกระทบ
เฉพาะงาน
ภายในส่วนงาน
มีผลกระทบ
เฉพาะงาน
ภายในส่วนงาน
มีผลกระทบ
เฉพาะงาน
ภายในส่วนงาน

มีผลกระทบ
เฉพาะภายใน
ส่วนงาน
มีผลกระทบ
เฉพาะภายใน
ส่วนงาน
มีผลกระทบ
เฉพาะภายใน
ส่วนงาน
มีผลกระทบ
เฉพาะภายใน
ส่วนงาน

มีผลกระทบ มีผลกระทบต่อ
หลายส่วนงาน มหาวิทยาลัย
มีผลกระทบ มีผลกระทบต่อ
หลายส่วนงาน มหาวิทยาลัย
มีผลกระทบ มีผลกระทบต่อ
หลายส่วนงาน มหาวิทยาลัย
มีผลกระทบ มีผลกระทบต่อ
หลายส่วนงาน มหาวิทยาลัย

ชาระช้า ชาระช้า35% ชาระช้า 40% ชาระช้า 45% ชาระช้า >50%
35%
เสียหาย
เสียหาย
เสียหาย
เสียหาย
เสียหาย
ไม่เกิน
>50,000- >2 แสนบาท- >1-5 ล้านบาท >5 ล้านบาท
50,000 บาท 2 แสนบาท 1 ล้านบาท
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ที่

ปัจจัยเสี่ยง

1
=น้อยมาก
4. ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
16. ภาครัฐมีการปรับเปลีย่ นกฎหมาย
>5 ปี
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือ
ต่อครั้ง
แนวปฏิบัติต่าง ๆ
17. บุคลากรผู้ปฏิบตั ิงานขาดความ
น้อยมาก
เข้าใจใน กฎหมาย ระเบียบฯ ที่
เปลี่ยนแปลงไป ทาให้ปฏิบตั ิงาน
ล่าช้า

ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
2
3
4
=น้อย =ปานกลาง =สูง

5
=สูงมาก

1
=น้อยมาก

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

>1 ปี
ต่อครั้ง

6-12 เดือน 1-6 เดือน
ต่อครั้ง
ต่อครั้ง

>1 ครั้ง
ต่อเดือน

น้อยมาก

น้อย

น้อย

ปานกลาง

สูงมาก

สูง

ปานกลาง

สูง

สูงมาก

เกิดความล่าช้า เกิดความล่าช้า เกิดความล่าช้า เกิดความล่าช้า เกิดความล่าช้า
ของโครงการ/ ของโครงการ/ ของโครงการ/ ของโครงการ/ ของโครงการ/
กิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรม
ไม่เกิน 1.5 1.5-3 เดือน 3-4.5 เดือน
4.5-6 เดือน
มากกว่า
เดือน
6 เดือน
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CMRU – ERM 5

เกณฑ์มาตรฐานระดับของความเสี่ยง (RISK Matrix)

ผลกระทบของความเสี่ยง

5

1.3,5.4,6.1

4

2.1

3

5.1

2

3.2

1

3.1

2.3,2.4

1.1

1.2

6.2,4.3

4.1,4.4

4.2,5.2

3

4

2.2

สูงมาก
สูง
ปานกลาง
น้อย

5.3
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
ความสาเร็จของการดาเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม 2) แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองแผนยุทธศาสตร์ฯและวิเคราะห์
ตัวชี้วัดของเป้าประสงค์และแผนยุทธศาสตร์ฯ
3) จัดทาประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ฯ
4) การสื่อสารและถ่ายทอดยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และเป้าประสงค์
ลงสู่หน่วยงานและบุคคล
ความเสี่ยง : การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอนไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ปัจจัยเสี่ยง : 2.2 จานวนอาจารย์ที่มีตาแหน่งทาง 1) สนับสนุนทุนและเงินรางวัลเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการ
วิชาการต่ากว่าเป้าหมาย
ให้กับอาจารย์
2) จัดระบบพีเ่ ลี้ยง เพื่อกากับดูแล ให้คาแนะนา ติดตามการ
ทางานผลทางวิชาการอย่างใกล้ชดิ
3) แจ้งเกณฑ์ กาหนดเวลา และติดตามความก้าวหน้าการกาหนด
ขอตาแหน่งทางวิชาการ อย่างสม่าเสมอ
4) วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาการทาผลงานทางวิชาการเพื่อหา
แนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
5) สนับสนุนให้คณาจารย์นาเสนอผลงานวิชาการในการประชุม
วิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ

การควบคุมที่มีอยู่แล้ว
(3)

ผลการประเมินการควบคุมที่มีอยู่
แล้วว่าได้ผลหรือไม่
(4)



?

x

x

x


x
?







?



?

?

?
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ปัจจัยเสี่ยง / สาเหตุของความเสี่ยง
การควบคุมที่ควรจะมี
Risk factor
(1)
(2)
ความเสี่ยง : การประสบอุบัตเิ หตุทางรถของนักศึกษา
คณะครุศาสตร์
ปัจจัยเสี่ยง : 3.1 นักศึกษาประสบอุบัติเหตุ
1) จัดรถบริการรับ-ส่งนักศึกษาระหว่างศูนย์เวียงบัวและ
ระหว่างการเดินทางไปเรียนศูนย์แม่ริม
ศูนย์แม่ริม
2) ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ให้นักศึกษาใช้บริการรถรับส่งของ
มหาวิทยาลัย
3) ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ อบรมให้ความรู้ ปลูกฝังความเข้าใจ
เกี่ยวกับเครื่องหมายจราจร ความปลอดภัยในการขับขี่และการ
ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้องและเคร่งครัด
4) ให้นักศึกษาพักในหอพักของมหาวิทยาลัย ในพื้นที่ศูนย์แม่รมิ
ความเสี่ยง : การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสังคมออนไลน์
(Social media) ที่มีผลต่อภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยในทางลบ
ปัจจัยเสี่ยง : 4.2 ขาดการสื่อสารข้อมูลหรือ
1) เพิ่มช่องทางการสื่อสาร/การประชาสัมพันธ์ข่าวสารของ
ข้อเท็จจริงที่ตรงกันภายในมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้น เพื่อสื่อสารกับประชาคมชาวราชภัฏ
เชียงใหม่ให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน ไม่สับสน อันจะก่อให้เกิด
ความผิดพลาดได้ง่าย เช่น
 ข่าวสารจากสานักงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อแจ้งข่าวสาร
การอนุมัติ การพิจารณาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์กองบริหารงานบุคคล เพื่อแจ้ง
ข่าวสารการอนุมัตริ ะเบียบ ประกาศ สิทธิต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ
 สารจากคณะต่าง ๆ เช่น สารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การควบคุมที่มีอยู่แล้ว
(3)

ผลการประเมินการควบคุมที่มีอยู่
แล้วว่าได้ผลหรือไม่
(4)



?



?

?

?



?



?
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ปัจจัยเสี่ยง / สาเหตุของความเสี่ยง
Risk factor
(1)

การควบคุมที่ควรจะมี

การควบคุมที่มีอยู่แล้ว

(2)
2) เพิ่มช่องทางสาหรับการติดต่อ ประสานงานและแลกเปลี่ยน
ข่าวสารที่เหมาะสมกับสารที่ต้องการนาเสนอทั้งที่เป็นช่องทาง
ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น
 กลุ่มไลน์ทีมนโยบายและแผน สาหรับผู้บริหารด้านนโยบาย
และแผน ผู้ปฏิบตั ิงานด้านนโยบายและแผน สาหรับแจ้ง
ข่าวสาร แลกเปลีย่ น ปรึกษาด้านนโยบายและแผน
 Hot Line 5380" ศูนย์รับแจ้งการซ่อมแซมอาคารสถานที่
สาหรับรับแจ้งการห้องเรียน อาคาร หรือสถานที่ที่ควรปรับปรุง
ซ่อมแซม
3) วิเคราะห์และถอดบทเรียนจากกรณีที่มหาวิทยาลัยเกิดความ
เสียหายจากการสื่อสารที่คลาดเคลื่อน

(3)


ผลการประเมินการควบคุมที่มีอยู่
แล้วว่าได้ผลหรือไม่
(4)
?

?

?







?



?

?

?

ความเสี่ยง : การบริหารการเงินและงบประมาณไม่มี
ประสิทธิภาพ
ปัจจัยเสี่ยง : 5.4 การขาดทุนจากการลงทุน
1) มหาวิ ท ยาลั ย จั ด ท าข้ อ บั งคั บ ระเบี ย บ เกี่ ย วกั บ การบริ ห าร
ทรัพย์สิน และการจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
ในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อกาหนดกรอบ/กิจการในการจัดหา
ผลประโยชน์ให้มหาวิทยาลัยไม่มีอัตราเสี่ยงต่อการขาดทุนหรือ
มีอัตราเสี่ยงต่อการขาดทุนน้อย
2) มหาวิทยาลัยจัดตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาการลงทุน
และ/การจัดหาผลประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย
3) จั ด ท าแผนกลยุ ท ธ์ ท างการเงิ น ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์
มหาวิทยาลัย
4) มีนักบริหารการเงินมืออาชีพมาบริหารจัดการและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัย
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ปัจจัยเสี่ยง / สาเหตุของความเสี่ยง
Risk factor
(1)
ความเสี่ยง : การปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ ของภาครัฐมีผลต่อการปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัย
ปัจจัยเสี่ยง : 6.2 บุคลากรผูป้ ฏิบตั ิงานขาดความ
เข้าใจใน กฎหมาย ระเบียบฯ ที่เปลี่ยนแปลงไป
ทาให้ปฏิบัติงานล่าช้า

เครื่องหมายที่ระบุในช่องที่ (3) √ = มี
เครื่องหมายที่ระบุในช่องที่ (4) √ = ได้ผลตามที่คาดหมาย

การควบคุมที่ควรจะมี

การควบคุมที่มีอยู่แล้ว

(2)

(3)

ผลการประเมินการควบคุมที่มีอยู่
แล้วว่าได้ผลหรือไม่
(4)

1) จัดอบรมเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ระเบียบฯ ที่เปลี่ยนแปลง
ไปให้กับบุคลากที่เกี่ยวข้อง



?

2) จัดทา/ปรับปรุงแนวปฎิบัติในการทางานที่เกี่ยวกับ กฎหมาย
ระเบียบฯ ที่เปลี่ยนแปลงไปให้เท่าทันสถานการณ์



?

× = ไม่มี
× = ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย

? = มีแต่ไม่สมบูรณ์
? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์
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์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
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