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ค ำอธิบำยตัวย่อ  
L = ค่าโอกาสความเส่ียง  R1 = ระดับความเส่ียงที่มอียู่ ยังไมไ่ด้ควบคุมความเส่ียง          
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       CMU-RM 1     
ชื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

การประเมินองค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 

องค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
1 สภาพแวดล้อมการควบคุม 

1.1 ปรัชญาและรูปแบบการท างานของผู้บริหาร 
1.2 ความซื่อสัตย์ และจริยธรรม 
1.3 ความรู้ ทักษะ และความสามารถของบุคลากร 
1.4 โครงสร้างองค์กร 
1.5 การมอบอ านาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

 
สภาพแวดล้อมการควบคุมมีความเหมาะสม มีวัฒนธรรมองค์กรที่เอ้ือต่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบ  
มีการจัดท าแผนบริหารจัดการความรู้ (KM) เพ่ือถ่ายทอดงานและเป็นการเตรียมคนเข้าสู่ต าแหน่ง
ต่าง ๆ ระดับต่าง ๆ โดยมีโครงการฝึกอบรมที่มีการวางแผนให้สอดคล้องกับความต้องการทั้งระดับ
ปฏิบัติการ ผู้บริหารระดับกลาง และผู้บริหารระดับสูง  มีการมอบอ านาจหน้าที่ตามล าดับชั้น  โดย
สภามหาวิทยาลัยมอบอ านาจให้แก่อธิการบดี และอธิการบดีมอบอ านาจให้แก่หัวหน้าส่วนงาน 

2 การประเมินความเสี่ยง 
2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์ระดับองค์กร และระดับกิจกรรม 
2.2 การระบุปัจจัยเสี่ยง 
2.3 การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
2.4 การก าหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง 

 
มีการประเมินความเสี่ยงโดยน าระบบการบริหารความเสี่ยงที่เป็นสากลมาใช้และ มีการวิเคราะห์
คาดการณ์ความเสี่ยงทั้งในระดับส่วนงานและระดับมหาวิทยาลัย  มีการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและ
จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงกรณีที่มีปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะท าให้เกิดผลกระทบในระดับสูงหรือสูงมาก 

3 กิจกรรมการควบคุม 
3.1 กิจกรรมการควบคุมได้ก าหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์และผลการประเมิน

ความเสี่ยง 
3.2 มีมาตรการป้องกันและดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างรัดกุม และเพียงพอ 
3.3 มีการก าหนดนโยบาย และระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน 
3.4 มีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่ส าคัญ 
3.5 มีมาตรการการติดตามและตรวจสอบให้การด าเนินงานของ

มหาวิทยาลัยเป็นไปตามนโยบาย ระเบียบ และข้อบังคับ 

 
มีกิจกรรรมควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึนอย่างเหมาะสม  มีมาตรการในการ
ป้องกันดูแลทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการดูแลระบบสาธารณูปโภค  มีการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยและของส่วนงานตามรอบระยะเวลาโดยคณะกรรมการ
ที่มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยมากกว่ากึ่งหนึ่ง 



ค ำอธิบำยตัวย่อ  
L = ค่าโอกาสความเส่ียง  R1 = ระดับความเส่ียงที่มอียู่ ยังไมไ่ด้ควบคุมความเส่ียง          
I = ค่าผลกระทบตามประเภทความเส่ียง  R2 = ระดับความเส่ียงเหลืออยู่ เป็นความเส่ียงหลังจากมีการควบคุมโดยกิจกรรมหรือระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน                2 

องค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
4 สารสนเทศและการสื่อสาร 

4.1 จัดให้มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
4.2 มีระบบการติดต่อสื่อสารทั้งภายใน และภายนอกอย่างเพียงพอเชื่อถือ

ได้ และทันกาล 
4.3 มีการสื่อสารให้ทราบเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง และการควบคุม

ภายใน เพื่อให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ ปัญหา และจุดอ่อนของการ
ควบคุมภายในที่เกิดขึ้น และแนวทางการแก้ไข 

 
มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร  สามารถติดต่อสื่อสารได้รวดเร็วโดยผ่านเครือข่ายระบบ
สารสนเทศ 

5 การติดตามประเมินผล 
5.1 มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในตามที่

ก าหนดไว้อย่างต่อเนื่อง และสม่ าเสมอ 
5.2 มีการติดตามประเมินผล โดยการเปรียบเทียบแผนและผลการ

ด าเนินงาน และรายงานให้ผู้ก ากับดูแล เพื่อให้มีการแก้ไขอย่างทัน
กาล กรณีผลการด าเนินงานไม่เป็นตามแผน 

 
มีการติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจ าปีเป็นราย
ไตรมาส โดยก าหนดกลไกที่ชัดเจนผ่านระบบ CMU-RM และมีการรายงานผลต่อคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงฯ เพ่ือทราบทุกไตรมาส 

 
 
 

(ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์  วิริยจารี) 
รักษาการแทน  

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล 
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

 
 

 
(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ  ศรีศุกรี) 

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  รักษาการแทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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สารสนเทศการประเมินค่าความเสี่ยงเพ่ือจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน   

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ประจ าปีงบประมาณ 2560    
จ านวน  25  ประเด็นความเสี่ยง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ควำมเสี่ยงด้ำนยุทธศำสตร์ (Strategic Risk) 

สงูมาก 

สงู 

ปานกลาง 

น้อย 

ไมเ่ป็นความเสี่ยงในปี 
2560 

ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน (Operational Risk) 

สงูมาก 

สงู 

ปานกลาง 

น้อย 

ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน (Financial Risk) 

สงูมาก 

สงู 

ปานกลาง 

น้อย 
1 

2 

4 
1 

ควำมเสี่ยงด้ำนควำมปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน 

 (Environmental Health and Safety Risk) 

สงูมาก 

สงู 

ปานกลาง 

น้อย 

2 1 

ควำมเสี่ยงด้ำนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  

(Compliance Risk) 

สงูมาก 

สงู 

ปานกลาง 

น้อย 

1 

1 
2 

9 

(สูง) 

(สูงมาก) 
(สูงมาก) 

(สูง) 

(ปานกลาง) 

(ปานกลาง) 

(สูงมาก) 

(สูง) 

(สูง) 

(สูง) 

      1 
(ไม่เป็นความเสี่ยง) 



ค ำอธิบำยตัวย่อ  
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CMU-RM 2 
การประเมินค่าความเสี่ยงเพื่อการจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (ประเด็นความเสี่ยงปีท่ีผ่านมาและท่ีค้นพบใหม่)  

ประจ าปีงบประมาณ 2560 
หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ประเด็นความเสีย่ง 
(1) 
 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

(2) 

ปัจจัยเสี่ยง/ 
สาเหตุความเสี่ยง 

(3) 

การประเมิน 
ค่าความเสี่ยงก่อน 
มีกิจกรรมควบคุม 

(4) 

การจดัการความเสีย่ง/ 
กิจกรรมการควบคุม 

(5) 

ระดบัความ 
เสี่ยงที่เหลืออยู ่

 (6) 

ระดบั 
ความเสี่ยง 
ที่ยอมรบัได ้

(7) 

ผลต่าง 
 
 

(8)  = 

วิธีการ
จัดการความ

เสี่ยง 
(9) 

สัญญาณ 
เตือนภยั 

(10) 

   L I R1=LxI  L I R2=LxI  R2 - (7)   

1.1 การที่จะไม่บรรลุตาม
เป้าหมายและ
วิสัยทัศน์ของแผน
ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

   - ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษา 

   -ยุทธศาสตร์ด้านการ
วิจัย 

   -ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจัดการ 

   -ยุทธศาสตร์ด้าน
สิ่งแวดล้อม 

ด้าน
ยุทธศาสตร์ 
(S) 

1. การสื่อสารยุทธศาสตร์ยังไม่
ชัดเจนและยังไม่สามารถสร้าง
ความตระหนักของบุคลากร
ในการมีส่วนร่วม 

   - บุคลากรไม่รู้ทิศทาง 
   - บุคลากรรู้ แต่ไม่มีความ

ตระหนัก 
   - บุคลากรรู้ แต่ไม่รู้วิธีการหรือ

ช่องทางการเข้าไปมีส่วนร่วม 
2. มหาวิทยาลัยและ

สถาบันการศึกษาอื่นๆ ท้ังใน
และต่างประเทศ เร่งพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเข้าสู่ระดับ
สากลมากขึ้น 

3 4 12 
 

สูง 

1. ใช้ระบบการติดตามประเมินผลโดยใช้ตัวชี้วัดเพื่อการจัดท ารับรอง
การปฏิบัติงานของส่วนงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (PA) 
เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษา มช. 

2. จัดสรรงบประมาณโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการเรียน
การสอนและการวิจัย (งบ PA) สนับสนุนการด าเนินงานของส่วน
งานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย 

3. จัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์เพื่อการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย อาทิ งบประมาณเพื่อขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การวิจัย งบประมาณเพื่อขับเคลื่อนการรับใช้สังคม  

4. ปรับยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับความเห็น
ของสภามหาวิทยาลัยและบริบทท่ีเปลี่ยนแปลง คือปรับวิสัยทัศน์
ให้กระชับและชัดเจน และปรับเป้าประสงค์และตัวชี้วัดกลยุทธ์ 

5. ติดตามประเมินผลแผนฯ 11 พ.ศ. 2555-2559 (ฉบับปรับปรุงปี 
2559) การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  

6. ประเมินผลการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐเพื่อปรับปรุง
การบริหารจัดการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ในการเปน็
มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาสังคม 

7. น า TQA/EdPEx มาใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนากระบวนการท างาน  
8.มีระบบเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัยแก่ผู้บริหารและบุคลากรทุกคน  
9.สนับสนุนให้ทุกส่วนงานหารายได้เพื่อการพึ่งพาตนเอง 
10.วิเคราะห์นโยบายรัฐบาล/แหล่งทุนและจัดท าโครงการให้สอดคล้อง  
11. ปรับตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับทิศทางของประเทศและของ QS 

Asian University Rankings  
12. สร้างกลไกในการสื่อสารเพื่อถ่ายทอดยุทธศาสตร์ให้ครอบคลุม

และท่ัวถึงทุกสว่นงานและบุคลากรของมหาวิทยาลัย  
13. สร้างกลไกในการส่งเสริมให้บุคลากรมีความตระหนักและมีส่วน

ร่วมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
14. สร้างกลไกในการปลูกฝังค่านิยม e-CMU ของมหาวิทยาลัย  ให้

ท่ัวถึงทุกส่วนงาน 

 5  3  การลด/
การ
ควบคุม
ความเสี่ยง 

1. การ
จัดล าดับ QS 
Asian 
University 
Rankings 
ลดลง 
2. สาขาท่ี
ได้รับการจัด
อันดับ 1-100 
ของโลก มี
จ านวนลดลง 
 

หมายเหตุ : คณะท างานฯ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้ข้อมูลว่า 
อยู่ระหว่างการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
การศึกษาฯ ระยะที่ 11 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 เพื่อจะใช้ผลประเมินแผนฯ 11 ดังกล่าวมา
ประกอบการประเมินผลตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
(ประเมินค่า L และค่า I) 

                ทั้งนี้ หากได้ผลประเมินเป็นอย่างไรก็ตาม     
ประเด็นความเสี่ยงนี้ ก็จะหมดไปพร้อมกันการสิ้นสุด
แผนฯ 11  



ค ำอธิบำยตัวย่อ  
L = ค่าโอกาสความเส่ียง  R1 = ระดับความเส่ียงที่มอียู่ ยังไมไ่ด้ควบคุมความเส่ียง          
I = ค่าผลกระทบตามประเภทความเส่ียง  R2 = ระดับความเส่ียงเหลืออยู่ เป็นความเส่ียงหลังจากมีการควบคุมโดยกิจกรรมหรือระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน                5 

ประเด็นความเสีย่ง 
(1) 
 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

(2) 

ปัจจัยเสี่ยง/ 
สาเหตุความเสี่ยง 

(3) 

การประเมิน 
ค่าความเสี่ยงก่อน 
มีกิจกรรมควบคุม 

(4) 

การจดัการความเสีย่ง/ 
กิจกรรมการควบคุม 

(5) 

ระดบัความ 
เสี่ยงที่เหลืออยู ่

 (6) 

ระดบั 
ความเสี่ยง 
ที่ยอมรบัได ้

(7) 

ผลต่าง 
 
 

(8)  = 

วิธีการ
จัดการความ

เสี่ยง 
(9) 

สัญญาณ 
เตือนภยั 

(10) 

   L I R1=LxI  L I R2=LxI  R2 - (7)   

1.2 การไม่บรรลุตัวชี้วัด/
เป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์เชิงรุก 

      (ความเสี่ยงใหม่) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้าน
ยุทธศาสตร์ 
(S) 

1.  กลยุทธ์ท่ีวางไว้ไม่ได้น าไปสู่
การปฏิบัติ 

2.  กลยุทธ์ท่ีวางไว้ไม่ทัน
เหตุการณ์ 

3.  ขีดความสามารถ/ความพร้อม
ของบุคลากรไม่เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงาน 

4.  เกิดการแข่งขันทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัย/
สถาบันการศึกษาอื่นๆ 

5.  การเปลี่ยนแปลงนโยบาย   
ของรัฐ 

6.  คู่ความร่วมมือท่ีเกี่ยวข้องกับ
การด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์เชิงรุกไม่ต่อเนื่อง 
ไม่ชัดเจน 

3 5 15 
 

สูงมาก 

1.น าระบบ EdPEx มาใช้ในการบริหาร พัฒนาระบบต่าง ๆ 
ของมหาวิทยาลัย  

2.ติดตามประเมินผลการด าเนินงานของโครงการท่ี
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

3 5 15 
สูงมาก 

4 11 การลด/
การ
ควบคุม
ความเสี่ยง 

 

1.3  ฝุ่นควันในพื้นที่
ภาคเหนือมีค่า PM 
เกินค่ามาตรฐานท่ี
ก าหนด  

     (ความเสี่ยงใหม่) 
 
 

ด้านความ
ปลอดภัย
ต่อชีวิต
และ
ทรัพย์สิน 
(E) 

1. การประสานงานภายใน
มหาวิทยาลัยยังไม่มีความชัดเจน 
มีรูปแบบการท างานในลักษณะ
ต่างคนต่างท า 

2. ขาดความตระหนักและความ
เข้าใจต่อข้อมูลท่ีถูกต้องของ
บุคลากรในสถาบันการศึกษา 

3. ความต้องการรายได้เพิ่มขึ้นของ
กลุ่มเกษตรกรในพื้นท่ีภาคเหนือ 

4. การขยายพื้นท่ีผลิตและการเผา
เศษวัสดุอันเกิดจากนโยบายและ
กลยุทธ์ทางการตลาดในเรื่องการ
ส่งเสริมการผลิตของบริษัทเอกชน 

5. การขาดความตระหนักของกลุ่ม
คนในพื้นท่ีเสี่ยง 

6. วิธีการและรูปแบบการแก้ไข
ปัญหาของภายนอกท่ีไม่สอดรับ
กับสถานการณ์ปัญหาท่ีเกิดขึ้น 

3 3 9 
 

สูง 

1. มีการจัดต้ังคณะท างานเพื่อให้เกิดความร่วมมือท้ังภายใน
มหาวิทยาลัยและระหว่างภาคเอกชน สถาบันการศึกษา 

2. มีการผลักดันงานวิจัยท่ีมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหา ตั้งแต่ต้น
ทาง ระบบการผลิต อาชีพ จนถึงการแก้ไขปัญหาปลาย
ระบบ เช่น การก าจัดเศษวัสดุ การแปรรูป การใช้ระบบ
เชิงเผา   เป็นต้น 

2 4 8 
 

สูง 

4 4 การลด/
การ
ควบคุม
ความเสี่ยง 

ค่า PM สูงขึ้น
เกินค่า
มาตรฐานท่ี
ก าหนด 



ค ำอธิบำยตัวย่อ  
L = ค่าโอกาสความเส่ียง  R1 = ระดับความเส่ียงที่มอียู่ ยังไมไ่ด้ควบคุมความเส่ียง          
I = ค่าผลกระทบตามประเภทความเส่ียง  R2 = ระดับความเส่ียงเหลืออยู่ เป็นความเส่ียงหลังจากมีการควบคุมโดยกิจกรรมหรือระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน                6 

ประเด็นความเสีย่ง 
(1) 
 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

(2) 

ปัจจัยเสี่ยง/ 
สาเหตุความเสี่ยง 

(3) 

การประเมิน 
ค่าความเสี่ยงก่อน 
มีกิจกรรมควบคุม 

(4) 

การจดัการความเสีย่ง/ 
กิจกรรมการควบคุม 

(5) 

ระดบัความ 
เสี่ยงที่เหลืออยู ่

 (6) 

ระดบั 
ความเสี่ยง 
ที่ยอมรบัได ้

(7) 

ผลต่าง 
 
 

(8)  = 

วิธีการ
จัดการความ

เสี่ยง 
(9) 

สัญญาณ 
เตือนภยั 

(10) 

   L I R1=LxI  L I R2=LxI  R2 - (7)   

2.1 คุณภาพของผู้ที่จะ
เข้าศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัย 

 

 

ด้าน
ปฏิบัติงาน 
(O) 

1. มหาวิทยาลัยอื่น ๆ เปิดรับ
ก่อน ท าให้ดึงผู้ท่ีมีศักยภาพ
ตรงตามความต้องการไปก่อน 

2. ผู้เข้าศึกษามีทางเลือกในการเข้า
ศึกษาต่อท่ีหลากหลาย 
เนื่องจากสถาบันอุดมศึกษาเปิด
สอนหลักสูตรท่ีคล้ายคลึงกัน
จ านวนมากขึ้น รวมท้ังบาง
สถาบันมีหลักสูตรท่ีน่าดึงดูดใจ 

3. กลไกการรับเข้าของ
มหาวิทยาลัยค่อนข้างล่าช้า 

4. จ านวนผู้สมัครลดลงมากใน
บางสาขาวิชา 

 

5 5 25 
 

สูงมาก 

1. ปรับปรุงวิธีการรับนักศึกษาในรูปแบบท่ีหลากหลาย เช่น      
เข้าไปติดต่อนักเรียนท่ีมีผลการเรียนดีต้ังแต่ต้น เป็นต้น 

2. เปิดรับนักศึกษาผ่านโครงการพิเศษต่าง ๆ เพิ่มขึ้น เพื่อ
คัดเลือกนักเรยีนดีและเก่งเข้ามาเรยีน 

3. มุ่งความสนใจในการรับนักเรยีนจากโรงเรยีนนานาชาติใน
จังหวัดเชียงใหม่เพิ่มมากขึ้น 

4. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ให้นักเรียนรู้จกั
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ในแง่มุมท่ีน่าประทับใจมากขึ้น เช่น 
CMU Open House 

5. ส ารวจความต้องการของผูเ้รียนเกี่ยวกับสาขาวิชาท่ีต้องการ 
6. เปิดหลักสูตรสาขาวิชาท่ีมีอัตลักษณ์ จุดเด่น และสอดคล้อง

กับความต้องการของตลาด/ผู้เรยีน 

4 4 16 
 

สูงมาก 

6 10 การลด/
การ
ควบคุม
ความเสี่ยง 

1.จ านวน
นักศึกษาป ี1 ที่
ขาดสอบ CMU-
ePro มากกวา่
ร้อยละ 5 
2.จ านวน
นักศึกษาโควตา
สละสิทธิ์    
เกินร้อยละ 10 
3.จ านวน
นักศึกษาป ี1  
ที่มี GPA ภาค
การศึกษาที ่1     
≤ 1.75 มากกวา่
ร้อยละ 5 

2.2 การลดลงของ
นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาท่ีเข้า
ศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ 

 

 

 

ด้าน
ปฏิบัติงาน 
(O) 

1. มหาวิทยาลัยทั้งของรัฐ/
เอกชนมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น
ในพื้นท่ีภาคเหนือ 

2. มีการแข่งขันสูงในเรื่องการ
ประชาสัมพันธ์และเรื่อง
นโยบายการรับเข้าศึกษาต่อ
ของมหาวิทยาลัยต่างๆ 

3. การก าหนดเป้าหมายจ านวน
นักศึกษารับเข้าของส่วนงาน
ต่างๆ ไม่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียน 

4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขาด
ทุนการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาท่ีสามารถดึงดูด
นักศึกษาเก่งให้มาเรียน 

5 5 25 

 

สูงมาก 

1.จัดประชุมสัมมนาร่วมระหว่างคณะ/วิทยาลัย/บัณฑิต
วิทยาลัย เพื่อให้ทราบถึงสถานภาพของหลักสูตรและ
จ านวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

2. จัดกิจกรรม Road Show ตระเวนไปตามภูมิภาคต่างๆ เพื่อ
ประชาสัมพันธ์และดึงดูดผู้ท่ีจะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย 

3. เพิ่มจ านวนรับนักศึกษาต่างชาติมากขึ้น เพื่อชดเชยนักศึกษา
ภายในประเทศท่ีมีจ านวนลดลง 

4.เปิดหลักสูตรนานาชาติเพ่ิมขึ้น เพื่อรองรับการเปิดรับ
นักศึกษาต่างชาติ  

5. วางกรอบนโยบายและแนวทางในการยุบรวม ยกเลิก หรือ
ปิดหลักสูตรสาขาท่ีไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
และผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม  

6.เน้นการเปิดสอนหลักสูตรสาขาวิชาใหม่เฉพาะที่สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดและผู้เรียนอย่างแท้จริง  

7.จัดกิจกรรม Road Show เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรอื่นๆ 
เพิ่มเติม จากการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2558 ท่ีผ่านมา 

8.โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษากลุ่ม
ประเทศอาเซียน (ด าเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ 
2559) 

9.จัดทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกปี 

4 1 4 
 

ปาน 
กลาง 

 
 

4 0 การลด/
การ
ควบคุม
ความเสี่ยง 

นักศึกษาท่ี
รับเข้ามี
จ านวนต่ ากว่า
แผนการรับ 

หมายเหต ุ: คณะท างานฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณา
แล้วเห็นว่าลดลงของนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา 
เป็นปัญหาที่เกดิขึ้นแล้ว      จึงไม่ถือเป็นความเสี่ยง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แต่ถือเปน็การควบคุม
ภายในทีต่้องด าเนินการแก้ไขปัญหาตาม
กระบวนการปกติ โดยมหาวิทยาลัยไดก้ าหนด
กิจกรรมควบคุมเพื่อเป็นการแก้ไขปญัหาดังกลา่วไว้
แล้ว 



ค ำอธิบำยตัวย่อ  
L = ค่าโอกาสความเส่ียง  R1 = ระดับความเส่ียงที่มอียู่ ยังไมไ่ด้ควบคุมความเส่ียง          
I = ค่าผลกระทบตามประเภทความเส่ียง  R2 = ระดับความเส่ียงเหลืออยู่ เป็นความเส่ียงหลังจากมีการควบคุมโดยกิจกรรมหรือระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน                7 

ประเด็นความเสีย่ง 
(1) 
 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

(2) 

ปัจจัยเสี่ยง/ 
สาเหตุความเสี่ยง 

(3) 

การประเมิน 
ค่าความเสี่ยงก่อน 
มีกิจกรรมควบคุม 

(4) 

การจดัการความเสีย่ง/ 
กิจกรรมการควบคุม 

(5) 

ระดบัความ 
เสี่ยงที่เหลืออยู ่

 (6) 

ระดบั 
ความเสี่ยง 
ที่ยอมรบัได ้

(7) 

ผลต่าง 
 
 

(8)  = 

วิธีการ
จัดการความ

เสี่ยง 
(9) 

สัญญาณ 
เตือนภยั 

(10) 

   L I R1=LxI  L I R2=LxI  R2 - (7)   

2.3 มหาวิทยาลัยไม่
สามารถตามทันองค์
ความรู้และวิทยาการ
ด้านการวิจัยในบาง
สาขาท่ีมี
ความก้าวหน้าอย่าง
รวดเร็ว 

ด้าน
ปฏิบัติงาน 
(O) 

1. องค์ความรู้ทางวิชาการมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
ความรู้ท่ีมีอยู่เป็นความรู้เชิง
สัมพัทธ์หลายสิ่งล้ าไปกว่าปัญญา
มนุษย์จะเข้าถึง  เกิดสิ่งท่ี
เรียกว่า "Not knowing Zone" 
2. เทคโนโลยีในงานวิจัยของ
กลุ่มสาขาวิชาต่างๆเกิด
พัฒนาการความก้าวหน้าอย่าง
ต่อเนื่องและรวดเร็ว 
3. การก าหนดโจทย์วิจัยท่ีไม่
สอดคล้องกับความก้าวหน้าของ
องค์ความรู้ท่ีจะเกิดขึ้น 
 

4 3 12 

 

สูง 

1. มีกลุ่มวิจัยหรือมีการจัดต้ังกลุ่มวิจัยและการท างานวิจัย
ร่วมกันเพ่ือพัฒนางานวิจัยและใช้ทรัพยากรร่วมกัน 

2. มีการถ่ายทอดความรู้สมัยใหม่ให้ผู้วิจัยอย่างต่อเนื่อง 
3. การก าหนดโจทย์วิจัยให้สอดคล้องกับกระแสความ

ต้องการของประเทศและของโลก 
4. มหาวิทยาลัยมีระบบ KM ด้านการวิจัย 
5. Talent Mobility 
6. มีอุปกรณ์และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 

2 2 4 
 

ปาน 
กลาง 

6 -2 การลด/
การ
ควบคุม
ความเสี่ยง 

 

2.4 ระบบสารสนเทศถูก
จารกรรมข้อมูลจาก
ภายใน/ภายนอก 

ด้าน
ปฏิบัติงาน 
(O) 

เนื่องจากการท างานอยู่บน Web 
based การถูกจารกรรมข้อมูล
ยังมีอยู ่

1 4 4 

 

สูง 

1.การควบคุมและจ ากัดสิทธิของผู้ใช้ตามอ านาจหน้าท่ีและ   
ความรับผิดชอบ 

2.ผู้ดูแลระบบเปลี่ยนรหัสผ่านฐานข้อมูลเป็นประจ าทุกเดือน 
3.ติดตั้งระบบ/โปรแกรมเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูล 
4.ขอความร่วมมือให้ผู้ปฏิบัติงานเปล่ียนรหัสผ่านทุก 3 เดือน 
5. มีแผนรักษาความปลอดภัย 
6. ทดสอบระบบการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลเป็นประจ าทุก

เดือน 
7. ผู้บังคับบัญชามีการติดตามแนวปฏิบัติท่ีก าหนดไว้อย่าง

สม่ าเสมอ 

8. เพิ่มความเคร่งครัดในการด าเนินกิจกรรมควบคุมท่ีมีอยู่ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และท าให้ระดับความเสี่ยงท่ีเกิด
ขึ้นอยู่ในระดับท่ีควบคุมได้หรือลดลงต่อไป 

1 3 3 

 

ปาน 
กลาง 

1 2 การลด/การ
ควบคุม
ความเสี่ยง 

มีร่องรอยหรือ
ข้อบ่งชี้ท่ีผิด
สังเกตในการ
เข้าถึงข้อมูล 



ค ำอธิบำยตัวย่อ  
L = ค่าโอกาสความเส่ียง  R1 = ระดับความเส่ียงที่มอียู่ ยังไมไ่ด้ควบคุมความเส่ียง          
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ประเด็นความเสีย่ง 
(1) 
 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

(2) 

ปัจจัยเสี่ยง/ 
สาเหตุความเสี่ยง 

(3) 

การประเมิน 
ค่าความเสี่ยงก่อน 
มีกิจกรรมควบคุม 

(4) 

การจดัการความเสีย่ง/ 
กิจกรรมการควบคุม 

(5) 

ระดบัความ 
เสี่ยงที่เหลืออยู ่

 (6) 

ระดบั 
ความเสี่ยง 
ที่ยอมรบัได ้

(7) 

ผลต่าง 
 
 

(8)  = 

วิธีการ
จัดการความ

เสี่ยง 
(9) 

สัญญาณ 
เตือนภยั 

(10) 

   L I R1=LxI  L I R2=LxI  R2 - (7)   

2.5 ข้อมูลทาง Social 
media ที่ส่งผล
กระทบต่อ
ภาพลักษณ์และ
ชื่อเสียงของ
มหาวิทยาลัย 

ด้าน
ปฏิบัติงาน 
(O) 

1. มหาวิทยาลัยอยู่ในความสนใจ
ของสังคม 

2. สังคมมีความคาดหวังสูงต่อผล
การด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย 

5 2 10 

 

สูง 

1. มีการชี้แจงข้อเท็จจริงจากผู้ท่ีเกี่ยวข้องผ่านเครือข่าย
สื่อมวลชนของมหาวิทยาลัย 

2. มอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลท่ีจะรับผิดชอบในการ
ตอบข้อเท็จจริงหรือให้ข้อมูลท่ีเป็นทางการต่อสาธารณชน
อย่างทันท่วงที/ทันการณ์ 

3. ผู้รับผิดชอบการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ต้องให้ข้อมูล
หรือข้อเท็จจริงต่อผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูลต่อ
สาธารณชนอย่างต่อเน่ือง 

4. งานประชาสัมพันธ์ด าเนินการตามแนวปฏิบัติในการ
ประสานงานการให้ข้อมูลสัมภาษณ์และการแถลงข่าวของ
มหาวิทยาลัย ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

5 2 10 

 

สูง 

4 6 การลด/
การ
ควบคุม
ความเสี่ยง 

มีการส่งต่อ
ข้อมูลเชิงลบ
ทาง Social 
Media 

2.6 ข้อมูลท่ีใช้ในการ
บริหารจัดการ
มหาวิทยาลัย อาจไม่
ถูกต้อง ไม่รวดเร็ว
แม่นย า และไม่
ปลอดภัย 

ด้าน
ปฏิบัติงาน 
(O) 

1. ระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
ในระดับนโยบายไม่เป็นปัจจุบัน 
ไม่เพียงพอ ไม่ถูกต้องและไม่
แม่นย า 
2. เกิดความคลาดเคลื่อนของ
ฐานข้อมูลท่ีมาจากผู้รับผิดชอบ
หลายหน่วยงาน 
3. บุคลากรท่ีรับผิดชอบในการ
บันทึกข้อมูลด าเนินการบันทึก
ข้อมูลล่าช้า/ผิดพลาด 

2 4 8 

 

สูง 

1. มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดกลไกเพื่อขับเคลื่อนการจัดการ
ฐานข้อมูลให้ถูกต้องและต่อเนื่อง 

2. มหาวิทยาลัยและทุกส่วนงานต้องใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล
เดียวกันในการปฏิบัติงาน 

1 3 3 
 

ปาน 
กลาง 

4 0 การลด/
การ
ควบคุม
ความเสี่ยง 

 

2.7 องค์ความรู้ในระดับ
องค์กรไม่ได้รับการ
ถ่ายทอดอย่างเป็น
ระบบ 

 
 
 

ด้าน
ปฏิบัติงาน 
(O) 

1. องค์ความรู้ในการบริหาร
จัดการต่างๆ ติดอยู่ในตัว
บุคคล 

2. ไม่มีการส่งเสริมกระบวนการ
จัดการและถ่ายทอดองค์
ความรู้ 

2 5 10 

 

สูงมาก 

1. ก าหนดนโยบายท่ีส่งเสริมให้ทุกส่วนงานต้องจัดท า KM 
2. สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรจัดท า KM ของตน เช่น ใช้

ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน และเป็นเงื่อนไข
ในการจ่ายค่าตอบแทนเมื่อเกษียณอายุราชการ เป็นต้น 

3. สนับสนุนให้บุคลากรขอก าหนดต าแหน่งช านาญการ และ
ต าแหน่งท่ีสูงกว่าช านาญการ (กองบริหารงานบุคคล) 

4. มีการประกวดรางวัล KM ระดับมหาวิทยาลัยอย่าง
ต่อเนื่อง 

5. มีระบบพี่เลี้ยง (Mentor) ท้ัง TA และ RA อย่างเป็น
รูปธรรม 

2 5 10 

 

สูงมาก 

4 6 การลด/
การ
ควบคุม
ความเสี่ยง 

 



ค ำอธิบำยตัวย่อ  
L = ค่าโอกาสความเส่ียง  R1 = ระดับความเส่ียงที่มอียู่ ยังไมไ่ด้ควบคุมความเส่ียง          
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ประเด็นความเสีย่ง 
(1) 
 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

(2) 

ปัจจัยเสี่ยง/ 
สาเหตุความเสี่ยง 

(3) 

การประเมิน 
ค่าความเสี่ยงก่อน 
มีกิจกรรมควบคุม 

(4) 

การจดัการความเสีย่ง/ 
กิจกรรมการควบคุม 

(5) 

ระดบัความ 
เสี่ยงที่เหลืออยู ่

 (6) 

ระดบั 
ความเสี่ยง 
ที่ยอมรบัได ้

(7) 

ผลต่าง 
 
 

(8)  = 

วิธีการ
จัดการความ

เสี่ยง 
(9) 

สัญญาณ 
เตือนภยั 

(10) 

   L I R1=LxI  L I R2=LxI  R2 - (7)   

2.8  ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมไม่ตอบ
โจทย์ประเด็น 
Thailand 4.0 

     (ความเสี่ยงใหม่) 

ด้าน
ปฏิบัติงาน 
(O) 

1. ยุทธศาสตร์เชิงรุกของ
มหาวิทยาลัยมีเนื้อหา
บางส่วนไม่สอดคล้องกับ
กลุ่มเป้าหมายของ Thailand 
4.0 

2. ความสนใจของคณาจารย์และ
นักวิจัยท่ีไม่ตรงกับโจทย์ 
Thailand 4.0 

3. อุปกรณ์ เครื่องมือ และ
เทคโนโลยีไม่เพียงพอต่อการ
ใช้งานท้ังในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ 

4. ความร่วมมือกับภาคเอกชน
และภาคอุตสาหกรรมมีน้อย 
และ/หรือไม่ตรง
กลุ่มเป้าหมาย 

5. การแข่งขันของนักวิจัยจาก
มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงาน
อื่น 

3 4 12 
 

สูง 

1. ก าหนดกรอบการท าวิจัยท่ีสอดรับกับนโยบายการวิจัยของ
ประเทศ 

2. จัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศการวิจัยของมหาวิทยาลัยให้
เป็นปัจจุบันและทันสมัย 

3. ส่งเสริมความร่วมมือกับภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรมเพ่ือ
บูรณาการงานวิจัยร่วมกัน 

3 3 9 
 

สูง 

6 3 การลด/
การ
ควบคุม
ความเสี่ยง 

จ านวน
โครงการวิจัย
ท่ีได้รับการ
สนับสนุนจาก
ภาคอุตสาห-
กรรม ≤ ร้อย
ละ 40 

              
              

              
              
              
              
              
              
 
 

      
 
 

       



ค ำอธิบำยตัวย่อ  
L = ค่าโอกาสความเส่ียง  R1 = ระดับความเส่ียงที่มอียู่ ยังไมไ่ด้ควบคุมความเส่ียง          
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ประเด็นความเสีย่ง 
(1) 
 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

(2) 

ปัจจัยเสี่ยง/ 
สาเหตุความเสี่ยง 

(3) 

การประเมิน 
ค่าความเสี่ยงก่อน 
มีกิจกรรมควบคุม 

(4) 

การจดัการความเสีย่ง/ 
กิจกรรมการควบคุม 

(5) 

ระดบัความ 
เสี่ยงที่เหลืออยู ่

 (6) 

ระดบั 
ความเสี่ยง 
ที่ยอมรบัได ้

(7) 

ผลต่าง 
 
 

(8)  = 

วิธีการ
จัดการความ

เสี่ยง 
(9) 

สัญญาณ 
เตือนภยั 

(10) 

   L I R1=LxI  L I R2=LxI  R2 - (7)   
3.1 ความไมม่ั่นคง

ทางการเงินของ
มหาวิทยาลัย 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้าน
การเงิน 
(F) 

1. Action plan ไม่สอดคล้อง
กับเป้าหมายยุทธศาสตร์ 

2. การต่อต้านจากนักศึกษาหรือ
ผู้ปกครองในการพัฒนาการ
หารายได้ของมหาวิทยาลัย 

3. รายได้จากบริการวิชาการ 
การบริหารทรัพย์สินไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย 

4. ขีดความสามารถหรือความ
พร้อมของบุคลากรในการ
ด าเนินงาน 

5. กฎระเบียบของมหาวิทยาลัย
ไม่สอดคล้องกับนโยบายเชิง
รุก 

6. ความสมดุลของการบริหาร
ยุทธศาสตร์ 

7. การเปลี่ยนแปลงด้านนโยบาย
ของรัฐ สภาพทางเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ 

8. ความผันผวนทางเศรษฐกิจ 

3 4 12 
 

สูง 

1.  จัดท าการวิเคราะห์และประมาณการรายรับและรายจ่าย
อย่างต่อเนื่อง  

2.  วางมาตรการและวิธีการในการบริหารการเงินรายรับและ
รายจ่ายควบคู่กันไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

3 4 12 
 

สูง 

4 8 การลด/
การ
ควบคุม
ความเสี่ยง 

 

              
              
              
              
              
              
              
   

 
 

    
 

       



ค ำอธิบำยตัวย่อ  
L = ค่าโอกาสความเส่ียง  R1 = ระดับความเส่ียงที่มอียู่ ยังไมไ่ด้ควบคุมความเส่ียง          
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ประเด็นความเสีย่ง 
(1) 
 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

(2) 

ปัจจัยเสี่ยง/ 
สาเหตุความเสี่ยง 

(3) 

การประเมิน 
ค่าความเสี่ยงก่อน 
มีกิจกรรมควบคุม 

(4) 

การจดัการความเสีย่ง/ 
กิจกรรมการควบคุม 

(5) 

ระดบัความ 
เสี่ยงที่เหลืออยู ่

 (6) 

ระดบั 
ความเสี่ยง 
ที่ยอมรบัได ้

(7) 

ผลต่าง 
 
 

(8)  = 

วิธีการ
จัดการความ

เสี่ยง 
(9) 

สัญญาณ 
เตือนภยั 

(10) 

   L I R1=LxI  L I R2=LxI  R2 - (7)   

4.1 การช ารุดของตัว
อาคาร สายไฟ และ
อุปกรณ์ไฟฟ้า 

เนื่องจากขาด
งบประมาณในการ
ดูแลรักษา 

ด้านความ
ปลอดภัย
ต่อชีวิต
และ
ทรัพย์สิน 
(E) 

การช ารุดของตัวอาคาร สายไฟ 
และอุปกรณ์ไฟฟ้าเน่ืองจากขาด
งบประมาณในการดูแลรักษา 
 

1 4 4 

 

สูง 

1. ก าหนดแผนการซ่อมแซม บ ารุงอาคาร ทุก 4 ปี โดย
มหาวิทยาลัย ก ากับแนวทางการออกแบบและการตั้ง
งบประมาณ ท้ังของส่วนกลางและส่วนงาน 

2. ส ารวจตรวจสอบ ซ่อมแซมบ ารุงรักษาอาคาร ระบบ
สายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าประจ าปี พร้อมประมาณการ ตั้ง
งบประมาณในการด าเนินการให้เป็นไปตาม พรบ.อาคาร
ควบคุมฯ 

3. ตรวจสอบความมั่งคงแข็งแรงของอาคาร ตาม พรบ.
อาคารควบคุมฯ (แบบฟอร์ม ปล.1) ประจ าทุกปี พร้อม
ประมาณการ ตั้งงบประมาณด าเนินการให้อยู่ในสภาพท่ี
ปลอดภัยใช้งานได้ตามปกติ 

 

1 4 4 
 

สูง 

1 3 การลด/
การ
ควบคุม
ความเสี่ยง 

 

4.2 การเกิดวาตภัยท าให้
ต้นไม้ล้ม/ทับอาคาร 
และไฟฟ้าดับ 

ด้านความ
ปลอดภัย
ต่อชีวิต
และ
ทรัพย์สิน 
(E) 

การเกิดวาตภัยท าให้ต้นไม้ล้ม/
ทับอาคาร และไฟฟ้าดับ 
 

3 3 9 
 

สูง 

1. มีแผนปฏิบัติงานประจ าปีอย่างต่อเนื่อง และแผนการใช้
งบประมาณครอบคลุมและครบวงจร 

2. Pruning ต้นไม้ เพื่อป้องกันการล้มของต้นไม้ 
3. ขอความร่วมมือกับส่วนงาน เรื่องการตัดตกแต่งกิ่งไม้

บริเวณ ลานจอดรถ และอาคารกิ่งก่อสร้างของทุกส่วน
งานให้อยู่ในสภาพท่ีปลอดภัยจากวาตภัย 

4.ส ารวจต้นไม้และสิ่งปลูกสร้าง พร้อมด าเนินการตัดแต่ง
ต้นไม้ประจ าทุกปี โดยเฉพาะต้นไม้และสิ่งปลูกสร้างท่ีใกล้
อาคารและแนวสายไฟฟ้าท่ีเสี่ยงต่อความปลอดภัยเมื่อ
เกิดวาตภัยขึ้น 

 

2 3 6 
 

ปาน 
กลาง 

4 2 การลด/
การ
ควบคุม
ความเสี่ยง 

 

       
 
 

       



ค ำอธิบำยตัวย่อ  
L = ค่าโอกาสความเส่ียง  R1 = ระดับความเส่ียงที่มอียู่ ยังไมไ่ด้ควบคุมความเส่ียง          
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ประเด็นความเสีย่ง 
(1) 
 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

(2) 

ปัจจัยเสี่ยง/ 
สาเหตุความเสี่ยง 

(3) 

การประเมิน 
ค่าความเสี่ยงก่อน 
มีกิจกรรมควบคุม 

(4) 

การจดัการความเสีย่ง/ 
กิจกรรมการควบคุม 

(5) 

ระดบัความ 
เสี่ยงที่เหลืออยู ่

 (6) 

ระดบั 
ความเสี่ยง 
ที่ยอมรบัได ้

(7) 

ผลต่าง 
 
 

(8)  = 

วิธีการ
จัดการความ

เสี่ยง 
(9) 

สัญญาณ 
เตือนภยั 

(10) 

   L I R1=LxI  L I R2=LxI  R2 - (7)   
4.3 อัคคีภัย 
 
 

ด้านความ
ปลอดภัย
ต่อชีวิต
และ
ทรัพย์สิน 
(E) 

1. ไม่มีการตรวจเช็คความพร้อม
ในการใช้งานของอุปกรณ์
ดับเพลิง 

2.ไม่มีน้ าเพียงพอในกรณีท่ีเกิด
เพลิงไหม้ 

3. บุคลากรส่วนใหญ่ยังไม่ได้เข้า
รับการอบรมดับเพลิงเบื้องต้น 

4. บุคลากรส่วนใหญ่ยังไม่ได้เข้า
ร่วมการฝึกซ้อมอพยพ 
 
 

1 4 4 
 

สูง 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ด้านอัคคีภัย 
มหาวิทยาลัยและส่วนงาน 

2. จัดท าแผนฝึกอบรมป้องกันและบรรเทาอัคคีภัยอย่าง
สม่ าเสมอ 

3. มหาวิทยาลัยประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติให้แก่บุคลากรและ
ส่วนงานให้ปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ 

4. ติดตั้งระบบน้ าดับเพลิง พร้อมตรวจสอบระบบฯ ท่ีมีอยู่
เดิมของส่วนกลางและส่วนงานให้พร้อมใช้งานได้ตามปกติ
อย่างต่อเนื่อง 

5. ตรวจสอบ ทดสอบ อุปกรณ์ดับเพลิง ระบบน้ าดับเพลิง 
และระบบอุปกรณ์ไฟฟ้า ทุก 6 เดือน 

6. ตรวจสอบประมาณการการปรับปรุงอาคาร และสิ่งปลูก
สร้างเดิมให้เป็นไปตาม พรบ.ควบคุมอาคารฯ 

7. ก าหนดพื้นท่ีต้องห้ามส าหรับจอดรถดับเพลิงรับน้ า ณ จุด
หัวจ่ายน้ าดับเพลิงของส่วนกลางและส่วนงาน 

8. ก าหนดให้ร้านค้าและผู้ประกอบการที่ใช้ก๊าซ ต้องมีถังเคมี
ดับเพลิงท่ีมีสภาพดีพร้อมใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ถัง ประจ า 
ณ สถานท่ีประกอบการ 

1 4 4 
 

สูง 

1 3 การลด/
การ
ควบคุม
ความเสี่ยง 

จ านวนครั้ง
การเกิด
อัคคีภัย 

4.4 อุบัติภัยใน
ห้องปฏิบัติการ 

 
 
 

ด้านความ
ปลอดภัย
ต่อชีวิต
และ
ทรัพย์สิน 
(E) 

1. การใช้สารเคมี, ความร้อน, 
เสียง อาจก่อให้เกิดอันตราย
ต่อผู้ปฏิบัติงาน และชุมชน
โดยรอบ 

2. ยังไม่มีแนวปฏิบัติท่ีจะก าหนด
มาตรฐานการปฏิบัติในระดับ
มหาวิทยาลัย 

3. มหาวิทยาลัยมีหน่วยวิจัยซ่ึงมี
ห้องวิจัยของนักวิจัยเอง อยู่
ตามส่วนงาน ท าให้การก ากับ
ดูแลได้ไม่สมบูรณ์ครบถ้วน 

3 4 12 
 

สูง 

1. สร้างแนวปฏิบัติและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
การปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการอย่างเคร่งครัด ตาม
หลักเกณฑ์มาตรฐานห้องปฏิบัติการสากล 

2. บริหารจัดการการก าจัดของเสียท่ีเกิดขึ้นในห้องปฏิบัติการ
อย่างถูกวิธี ตามหลักวิชาการการก าจัดของเสีย
ห้องปฏิบัติการ  

3. ส ารวจและตรวจสอบ จัดท าฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการแยก
ประเภทห้องปฏิบัติการในระดับต่าง ๆ ท่ีต้องเฝ้าระวัง 

4. ก าหนดมาตรการป้องกันและแนวทางปฏิบัติ เมื่อการเกิด
อุบัติเหตุและเหตุฉุกเฉินท่ีเกิดขึ้นอันเน่ืองจาก
ห้องปฏิบัติการให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์มาตรฐาน
สารเคมี ความร้อน เสียง และชีวภาพ ฯลฯ 

 

2 4 8 
 

สูง 

1 7 การลด/
การ
ควบคุม
ความเสี่ยง 

 



ค ำอธิบำยตัวย่อ  
L = ค่าโอกาสความเส่ียง  R1 = ระดับความเส่ียงที่มอียู่ ยังไมไ่ด้ควบคุมความเส่ียง          
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ประเด็นความเสีย่ง 
(1) 
 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

(2) 

ปัจจัยเสี่ยง/ 
สาเหตุความเสี่ยง 

(3) 

การประเมิน 
ค่าความเสี่ยงก่อน 
มีกิจกรรมควบคุม 

(4) 

การจดัการความเสีย่ง/ 
กิจกรรมการควบคุม 

(5) 

ระดบัความ 
เสี่ยงที่เหลืออยู ่

 (6) 

ระดบั 
ความเสี่ยง 
ที่ยอมรบัได ้

(7) 

ผลต่าง 
 
 

(8)  = 

วิธีการ
จัดการความ

เสี่ยง 
(9) 

สัญญาณ 
เตือนภยั 

(10) 

   L I R1=LxI  L I R2=LxI  R2 - (7)   

4.5 การโจรกรรม
ทรัพย์สิน 

ด้านความ
ปลอดภัย
ต่อชีวิต
และ
ทรัพย์สิน 
(E) 

1. อาคารสถานท่ีและท่ีอยู่อาศัย 
ส่วนใหญ่เป็นอาคารเปิด ท า
ให้การรักษาความปลอดภัย
เป็นไปได้ยาก 

2. ระบบตรวจตราของหน่วย 
รักษาความปลอดภัยไม่
เพียงพอและกระท าได้ไม่
ท่ัวถึง 

3. มีการใช้จักรยานมากขึ้น โดย
ไม่มีท่ีจอดอย่างปลอดภัย 
 
 

3 3 9 

 

สูง 

1. ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดระเบียบการใช้รถใน
พื้นท่ีมหาวิทยาลัย (ศปร.) ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ี
อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น 

2. จัดเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยตรวจตราพื้นท่ี
มหาวิทยาลัยอย่างเข้มงวด และประสานการท างานกับ
เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยของส่วนงานให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

3. ปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกันการถูกโจรกรรมทรัพย์สิน
อย่างต่อเนื่องให้เท่าทันสถานการณ์ปัจจุบัน 

4. ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด อันเป็นเครื่องมือช่วยการ
ปฏิบัติงาน และด าเนินการบ ารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง 

5. ท าประกันทรัพย์สินท่ีมีความส าคัญและมีมูลค่าสูง กับ
ผู้ประกอบการฯ 

6. ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างให้ท่ัวพื้นท่ีมหาวิทยาลัย 
7. ติดป้าย ประกาศ เตือน บุคลากรและผู้รับบริการให้

ระมัดระวังทรัพย์สินสูญหาย 
8. จัดสถานท่ีจอดรถจักรยาน และจักรยานยนต์ท่ีมีระบบ

รักษาความปลอดภัยและเข้มงวด 

3 3 9 
 

สูง 

1 8 การลด/
การ
ควบคุม
ความเสี่ยง 

จ านวน
ทรัพย์สินท่ีถูก
โจรกรรมมาก
ขึ้น 

4.6 ปริมาณน้ าผลิต
ประปาไม่เพียงพอ 

ด้านความ
ปลอดภัย
ต่อชีวิต
และ
ทรัพย์สิน 
(E) 

1. กรณีเกิดภัยแล้ง ฝนท้ิงช่วงท า
ให้มีน้ าในการผลิตน้ าประปา
ไม่เพียงพอ 

2. การเปิดภาคการศึกษาตาม
แบบAEC 

3. คุณภาพน้ าธรรมชาติต้นทางมี
คุณภาพลดลง 

2 4 8 
 

สูง 

1. ตรวจสอบปริมาณน้ า พร้อมวางแผนการใช้น้ าอย่าง
ต่อเนื่อง 

2. จัดท าแผนส ารองการใช้น้ าในช่วงฤดูแล้ง เพื่อรองรับการ
เปิดภาคการศึกษาตามแบบ AEC 

3. ขุดลอกตะกอนหน้าอ่างเก็บน้ าอ่างแก้วให้สามารถเพิ่ม
ปริมาณการกักเก็บน้ าได้เพ่ิมขึ้น 

4. ปรับปรุงระบบสูบน้ าดิบให้มีปริมาณเพียงพอกับการผลิต
น้ าประปา 

5. ด าเนินการเชื่อมต่อน้ าประปาส่วนภูมิภาคเข้ากับระบบท่อ
จ่ายน้ าประปาของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นน้ าประปาส ารอง 
กรณีมหาวิทยาลัยไม่มีน้ าดิบส าหรับผลิตน้ าประปา 

6. สร้างอ่างเก็บน้ าแห่งท่ี 2 (อ่างเก็บน้ าตาดชมพู) 
 

2 3 6 
 

ปาน 
กลาง 

6 0 การลด/
การ
ควบคุม
ความเสี่ยง 

ระดับน้ าใน
อ่างเก็บน้ า 
อ่างแก้ว 



ค ำอธิบำยตัวย่อ  
L = ค่าโอกาสความเส่ียง  R1 = ระดับความเส่ียงที่มอียู่ ยังไมไ่ด้ควบคุมความเส่ียง          
I = ค่าผลกระทบตามประเภทความเส่ียง  R2 = ระดับความเส่ียงเหลืออยู่ เป็นความเส่ียงหลังจากมีการควบคุมโดยกิจกรรมหรือระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน                14 

ประเด็นความเสีย่ง 
(1) 
 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

(2) 

ปัจจัยเสี่ยง/ 
สาเหตุความเสี่ยง 

(3) 

การประเมิน 
ค่าความเสี่ยงก่อน 
มีกิจกรรมควบคุม 

(4) 

การจดัการความเสีย่ง/ 
กิจกรรมการควบคุม 

(5) 

ระดบัความ 
เสี่ยงที่เหลืออยู ่

 (6) 

ระดบั 
ความเสี่ยง 
ที่ยอมรบัได ้

(7) 

ผลต่าง 
 
 

(8)  = 

วิธีการ
จัดการความ

เสี่ยง 
(9) 

สัญญาณ 
เตือนภยั 

(10) 

   L I R1=LxI  L I R2=LxI  R2 - (7)   

4.7 ระบบท่อน้ าประปา
และระบบท่อน้ า
ช ารุด 

ด้านความ
ปลอดภัย
ต่อชีวิต
และ
ทรัพย์สิน 
(E) 

1. ระบบท่อน้ า AC เดิมช ารุด
และแตกบ่อยครั้ง 

2. ระบบปั้มช ารุดและหมดอายุ
การใช้งาน 
 

2 5 10 

 

สูงมาก 

1. ปรับปรุง เปล่ียนท่อจ่ายน้ าประปาจากท่อแบบ AC เป็น
ท่อ HDPE ท้ังหมดในมหาวิทยาลัย 

2. ปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ าประปาให้มีลักษณะการจ่าย
น้ าประปาเป็นแบบ Loop เพื่อลดการหยุดจ่ายน้ าประปา 
กรณีมีการซ่อมแซมท่อจ่ายน้ าประปาช ารุด 

3. ท าแผนการดูแล บ ารุงรกัษาเครื่องยนต์ เครื่องจักรและปั๊มสูบ
น้ า และวัสด-ุอุปกรณ์ ระบบผลิตน้ าประปาและระบบจ่าย
น้ าประปา รวมท้ังการหาแหล่งน้ าดิบส าหรับผลิตน้ าประปา
อย่างต่อเน่ือง 

 

1 5 5 
 

สูง 

4 1 การลด/
การ
ควบคุม
ความเสี่ยง 

ปริมาณน้ าท่ี
รั่วไหล 

4.8 ระบบไฟฟ้าและ
ระบบส ารองไฟฟ้าไม่
เพียงพอกับความ
ต้องการใช้ของ
มหาวิทยาลัย 

 

 

 

ด้านความ
ปลอดภัย
ต่อชีวิต
และ
ทรัพย์สิน 
(E) 

1. ระบบไฟฟ้ามีการ
เปลี่ยนแปลงแหล่งจ่ายไฟฟ้า 
22KVA จากการไฟฟ้า เป็น
ระบบของมหาวิทยาลัย ยังมี
ความไม่แน่นนอนในการ
ด าเนินการ 

2. ความต้องการไฟฟ้าใน
มหาวิทยาลัยสูงขึ้นเรื่อยๆจน
ค่าดัชนีการใช้ไฟฟ้าเกิน
จ านวนท่ีพรบ.ก าหนด 
 

2 4 8 

 

สูง 

1. บริหารจัดการสถานีจ่ายกระแสไฟฟ้าย่อย มหาวิทยาลัย
ในการให้บริการกระแสไฟฟ้าแก่ส่วนงานอย่างต่อเนื่อง 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับติดตาม การใช้พลังงานเพื่อ
การประหยัดพลังงานตามโครงการการใช้ไฟฟ้าจาก
พลังงานทดแทนหรือมาตรการอนุรักษ์พลังงาน 

3. ดูแล บ ารุงรักษา สายส่ง หม้อแปลง พร้อมอุปกรณ์ดักสัตว์ 
บริเวณจุดติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 

4. ติดตั้งอุปกรณ์ตัดต่อ ระบบวงจรกระแสไฟฟ้าย่อย เพื่อ
ป้องกันการดับของระบบวงจรไฟฟ้าท้ังมหาวิทยาลัย 

5. ก าหนดแผนการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยแห่งท่ี 2 เพื่อ
ส ารองการใช้กระแสไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นในอนาคต 

 

2 4 8 
 

สูง 

6 2 การลด/
การ
ควบคุม
ความเสี่ยง 

ค่าใช่จ่าย
ไฟฟ้าท่ีสูงขึ้น 

              

       
 

       



ค ำอธิบำยตัวย่อ  
L = ค่าโอกาสความเส่ียง  R1 = ระดับความเส่ียงที่มอียู่ ยังไมไ่ด้ควบคุมความเส่ียง          
I = ค่าผลกระทบตามประเภทความเส่ียง  R2 = ระดับความเส่ียงเหลืออยู่ เป็นความเส่ียงหลังจากมีการควบคุมโดยกิจกรรมหรือระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน                15 

ประเด็นความเสีย่ง 
(1) 
 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

(2) 

ปัจจัยเสี่ยง/ 
สาเหตุความเสี่ยง 

(3) 

การประเมิน 
ค่าความเสี่ยงก่อน 
มีกิจกรรมควบคุม 

(4) 

การจดัการความเสีย่ง/ 
กิจกรรมการควบคุม 

(5) 

ระดบัความ 
เสี่ยงที่เหลืออยู ่

 (6) 

ระดบั 
ความเสี่ยง 
ที่ยอมรบัได ้

(7) 

ผลต่าง 
 
 

(8)  = 

วิธีการ
จัดการความ

เสี่ยง 
(9) 

สัญญาณ 
เตือนภยั 

(10) 

   L I R1=LxI  L I R2=LxI  R2 - (7)   

4.9 ประสิทธิภาพของ
ระบบบ าบัดน้ าเสีย
ยังไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานของ
กฎหมาย 

 
 

ด้านความ
ปลอดภัย
ต่อชีวิต
และ
ทรัพย์สิน 
(E) 

1. ระบบบ าบัดน้ าเสียที่มีอยู่
ปัจจุบันมีการเสื่อมสภาพตาม
อายุการใช้งาน 

2. ระบบท่อรวบรวมน้ าเสียมีการ
เสื่อมสภาพตามอายุการใช้
งาน 

3. น้ าเสียมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น
ตามการพัฒนาและขยายตัว
ของมหาวิทยาลัย 
 

 

2 5 10 

 

สูงมาก 

1. พัฒนา ปรับปรุง วัสดุ-อุปกรณ์ เครื่องจักรกล ระบบบ าบัด
น้ าเสีย (ฝั่งสวนดอก) ท่ีเสื่อมสภาพให้ทันกับสถานการณ์
ปัจจุบัน  

2. ปรับปรุง แนวท่อรวบรวมน้ าเสียท่ีเสื่อมสภาพ จากท่อ
แบบ AC เป็นท่อแบบ PVC 

3. ก าหนดแผนการก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียแห่งท่ี 3 
เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับน้ าเสียท่ีเพิ่มขึ้นในปัจจุบันและอนาคต 

4. ก าหนดมาตรการการท้ิงน้ าเสียท่ีระบายออกจากส่วนงานเข้าสู่
ระบบบ าบัดน้ าเสียให้ถูกต้องตามหลักวชิาการ 

5. มหาวิทยาลัยประกาศ มาตรการก าหนดการระบายท้ิงน้ าเสีย
ออกจากส่วนงาน ให้ถือปฏิบัติให้เป็นไปตาม พรบ. ส่งเสริม
และรกัษาสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 

6. พัฒนา ปรับปรุง วัสดุ-อุปกรณ์ เครือ่งจักรกล ระบบบ าบัดน้ า  
(แม่เหยีะ) ท่ีเสื่อมสภาพใหก้ลับมาใช้งานได้ตามปกต ิ

7. ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ ปรับปรุง เปลี่ยนระบบแนวท่อน้ า
เสียของคณะ ในขอบเขตโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ให้ถูกต้องปลอดภัย ตามหลักวิชาการ 

2 5 10 
 

สูงมาก 

4 6 การลด/
การ
ควบคุม
ความเสี่ยง 

 

4.10  มลภาวะที่เกิดจาก
ขยะ 

 
 

ด้านความ
ปลอดภัย
ต่อชีวิต
และ
ทรัพย์สิน 
(E) 

1. มีขยะเพิ่มปริมาณมากขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 

2. การบริหารจัดการยังไม่
ครอบคลุมท้ังมหาวิทยาลัย 

3. ท าลายสิ่งแวดล้อมด้วยกลิ่น 
ทัศนียภาพและภูมิทัศน์ของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

2 4 8 

 

สูง 

1. ขยายจุดรวบรวม และพักขยะให้เพียงพอ 
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกส่วนงานมีการคัดแยกขยะ เพื่อลด

ปริมาณขยะ และสามารถน ากลับมาใช้อีก 
3. ส่งเสริมธนาคารขยะ และจัดกิจกรรมรณรงค์ขยะ 

Recycle 
4. จัดท าการบริหารจัดการขยะโดยส่วนกลาง 
5. ก าหนดมาตรการ ระเบียบ ควบคุมการทิ้งขยะมีพิษ 

สารเคมีและวัสดุชีวภาพ 
6. มหาวิทยาลัยประกาศมาตรการการบริหารจัดการขยะ

ของส่วนงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 

2 4 8 
 

สูง 

4 4 การลด/
การ
ควบคุม
ความเสี่ยง 

ปริมาณขยะท่ี
เพิ่มขึ้น 



ค ำอธิบำยตัวย่อ  
L = ค่าโอกาสความเส่ียง  R1 = ระดับความเส่ียงที่มอียู่ ยังไมไ่ด้ควบคุมความเส่ียง          
I = ค่าผลกระทบตามประเภทความเส่ียง  R2 = ระดับความเส่ียงเหลืออยู่ เป็นความเส่ียงหลังจากมีการควบคุมโดยกิจกรรมหรือระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน                16 

ประเด็นความเสีย่ง 
(1) 
 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

(2) 

ปัจจัยเสี่ยง/ 
สาเหตุความเสี่ยง 

(3) 

การประเมิน 
ค่าความเสี่ยงก่อน 
มีกิจกรรมควบคุม 

(4) 

การจดัการความเสีย่ง/ 
กิจกรรมการควบคุม 

(5) 

ระดบัความ 
เสี่ยงที่เหลืออยู ่

 (6) 

ระดบั 
ความเสี่ยง 
ที่ยอมรบัได ้

(7) 

ผลต่าง 
 
 

(8)  = 

วิธีการ
จัดการความ

เสี่ยง 
(9) 

สัญญาณ 
เตือนภยั 

(10) 

   L I R1=LxI  L I R2=LxI  R2 - (7)   

4.11 ความไม่ปลอดภัย
และอุบัติเหตุจาก
การจราจร 

 

 

ด้านความ
ปลอดภัย
ต่อชีวิต
และ
ทรัพย์สิน 
(E) 

1. ถนนมีการช ารุดปริมาณมาก 
เนื่องจากขาดแคลน
งบประมาณในการบ ารุงรักษา 

2. ผู้ใช้เส้นทางสัญจรขาดความ
รับผิดชอบ ความรู้และความ
เข้าใจการปฏิบัติตามกฎ
จราจร 

3. นโยบายไม่ชัดเจน 
4. หอพักนักศึกษาไม่เพียงพอ 

นักศึกษาพักนอก
มหาวิทยาลัยและการใช้
ยานพาหนะจึงเพิ่มปริมาณ
มากขึ้น 

3 3 9 

 

สูง 

1. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการใช้รถและมาตรการบังคับ
การฝ่าฝืนระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจัดระเบียบ
การใช้รถในพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัย และประกาศอื่น ๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง 

2. ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ อบรมให้ความรู้ ปลูกฝังความ
เข้าใจเครื่องหมายจราจรให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่าง
ถูกต้อง 

3. รณรงค์ก าหนดเขตควบคุมวินัยจราจร โดยการสวมใส่
หมวกนิรภัยอย่างเข้มงวดและต่อเน่ือง 

4. ปรับปรุงระบบสัญญาณจราจร เครื่องหมาย ป้ายบังคับ
ต่างๆ ให้เห็นเด่นชัด รวมท้ังท่ีจอดรถ 

5. จ ากัดปริมาณการใช้รถในพื้นท่ีมหาวิทยาลัย เพื่อลดการ
เกิดอุบัติเหตุ โดยการก าหนดให้มีใบอนุญาตผ่านเข้า-ออก 

6. ตั้งงบประมาณในการดูแล บ ารุงรักษา ซ่อมแซม สภาพ
พื้นผิวถนนอย่างต่อเน่ืองทุก 4 ปี 

7. เพิ่มทางเดินเท้าและระบบขนส่งมวลชน (ขสมช.) ภายใน
พื้นท่ีมหาวิทยาลัยมากขึ้น 

3 3 9 
 

สูง 

4 5 การลด/
การ
ควบคุม
ความเสี่ยง 

จ านวนการ
เกิดอุบัติเหตุ
ด้าน
การจราจร 

4.12 ธรณีพิบัติภัยจาก
แผ่นดินไหว 

 

 

 

ด้านความ
ปลอดภัย
ต่อชีวิต
และ
ทรัพย์สิน 
(E) 

การเกิดแผ่นดินไหว 1 5 5 

 

สูง 

1. ตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างและระบบสาธารณูปโภคต่างๆ 
อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 

2. ก าหนดแผนการอบรมเพื่อรองรับการเกิดแผ่นดินไหว 
3. ตั้งงบประมาณ ตรวจสอบและประมาณการ ซ่อมแซม 

ดูแลบ ารุงรักษาอาคารประจ าปี ให้เป็นไปตาม พรบ.
ควบคุมอาคารฯ 

4. ก าหนดให้มีแผนการฝึกซ้อม เพื่อรองรับเหตุแผ่นดินไหว 
ของส่วนงานและส่วนกลาง 

5. ก าหนดแผนจ าลองสถานการณ์ฉุกเฉินการเกิดเหตุ
แผ่นดินไหว เพื่อรองรับเหตุแผ่นดินไหวท่ีอาจจะเกิดขึ้น
จริงในอนาคต 

1 5 5 
 

สูง 

2 3 การลด/
การ
ควบคุม
ความเสี่ยง 

จ านวนและ
ความถี่ของ
แผ่นดินไหว
เพิ่มขึ้น 



ค ำอธิบำยตัวย่อ  
L = ค่าโอกาสความเส่ียง  R1 = ระดับความเส่ียงที่มอียู่ ยังไมไ่ด้ควบคุมความเส่ียง          
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ประเด็นความเสีย่ง 
(1) 
 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

(2) 

ปัจจัยเสี่ยง/ 
สาเหตุความเสี่ยง 

(3) 

การประเมิน 
ค่าความเสี่ยงก่อน 
มีกิจกรรมควบคุม 

(4) 

การจดัการความเสีย่ง/ 
กิจกรรมการควบคุม 

(5) 

ระดบัความ 
เสี่ยงที่เหลืออยู ่

 (6) 

ระดบั 
ความเสี่ยง 
ที่ยอมรบัได ้

(7) 

ผลต่าง 
 
 

(8)  = 

วิธีการ
จัดการความ

เสี่ยง 
(9) 

สัญญาณ 
เตือนภยั 

(10) 

   L I R1=LxI  L I R2=LxI  R2 - (7)   

5.1 มหาวิทยาลัยถูก
ฟ้องร้อง/ร้องเรียน 

ด้าน
กฎระเบียบ 
ข้อบังคับ  
(C) 

1. ความไม่พึงพอใจในผลการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยที่
คู่ความมีส่วนได้ส่วนเสียใน
ผลประโยชน์น้ัน 

3 3 9 

 

สูง 

1. จัดอบรมเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
หรือกฎหมายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องให้บุคลากร 

2. มาตรการส่งเสริมจริยธรรมในเชิงรุก 
3. ด าเนินการให้มีศูนย์ไกล่เกลี่ยและสมานฉันท์เพื่อให้

สามารถด าเนินการในเรื่องการระงับข้อพิพาทได้อย่าง
จริงจัง 

4. วิเคราะห์ สรุปบทเรียนจากกรณีท่ีมหาวิทยาลัยถูก
ฟ้องร้อง หรือกรณีการด าเนินการสอบสวนทางวินัย เพื่อ
เป็นบทเรียนส าหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยและบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง 

5. ด าเนินการกิจกรรมควบคุมท่ีมีอยู่อย่างต่อเนื่อง 
6. ผลักดันการด าเนินงานของศูนย์ไกล่เกลี่ยและสมานฉันท์

ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 

3 3 9 
 

สูง 

4 5 การลด/
การ
ควบคุม
ความเสี่ยง 

เมื่อเกิดคดี
ความฟ้องร้อง
ขึ้นใหม่ในแต่
ละปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค ำอธิบำยตัวย่อ  
L = ค่าโอกาสความเส่ียง  R1 = ระดับความเส่ียงที่มอียู่ ยังไมไ่ด้ควบคุมความเส่ียง          
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ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และน้อย 
 
 

ตัวอย่าง ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 
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                                   โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (L) 
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