
วันที่ 22 มนีาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล 

แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
  

 ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์  วริิยจารี 
รองอธิการบดฝี่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล 

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มช. 

การประชุมชี้แจง 



ประกอบด้วย...... 

1. แผนการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน มช. ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2559 

2. หลักเกณฑ์การประเมินแผนการบริหารความเส่ียงและการ
ควบคุมภายใน มช. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 

3. สรุปจ านวนประเด็นความเส่ียงต่างๆ ของส่วนงาน จ ำแนกตำม
ประเภทควำมเส่ียง (ด้ำน S/O/F/E/C) และระดับควำมเส่ียง (น้อย 
ปานกลาง สูง สูงมาก) 

2 

เอกสารประกอบการประชุม 
เพื่อใช้เป็นแนวทางการด าเนินงาน 

หมายเหตุ : เอกสารตามข้อ 1 และข้อ 2 มหาวิทยาลัยได้จัดส่งเป็นไฟล์ให้กับผู้เข้าร่วมประชมุทุกทา่น
ทาง e-mail เรียบร้อยแล้ว เพื่อใช้ประกอบการด าเนินงานต่อไป! 



เพื่อให้ทุกส่วนงานมีความรู้และความเข้าใจที่ตรงกัน ดังน้ี 

1. รับรู้และเข้าใจภาพรวมแผนการบริหารความเสี่ยง
และกำรควบคุมภำยใน มช. ประจ ำปี 2559 

2. สำมำรถน าแผนการบริหารความเสี่ยงฯ มช. ปี 2559 
เชื่อมโยงสู่การจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงฯ ของ
ส่วนงานได้อย่ำงครบถ้วนและมีควำมสอดคล้องกัน 

3. รับรู้และเข้าใจปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดจำกกำรด ำเนินงำน
จัดท ำแผนกำรบริหำรควำมเส่ียงฯ ที่ผ่ำนมำร่วมกัน 
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วัตถุประสงค์ของการประชุม 
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สรุปภาพรวมจ านวนและระดับความเสี่ยงตามแผนการบรหิารความเสี่ยงฯ
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

จ านวน 22 ประเด็นความเสี่ยง 

   1                                                                            1  

           
       1     
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1                 
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ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
(ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559) 

1. การไม่สามารถรักษาความเป็นเลิศด้านวิชาการไว้ได้ก็เป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งของมหาวิทยาลัย เช่น จำกผลกำร
ประเมินกำรบรหิำรงำนของคณบดี พบว่ำ คณะบำงคณะท่ีเคยสร้ำงควำมเป็นเลิศด้ำนวิชำกำรในอันดับต้นๆ ของประเทศ แต่ผล
จำกกำรบริหำรงำนของคณบดีท ำให้ควำมเป็นเลิศลดลง สะท้อนให้เห็นว่ำกำรด ำเนินกำรเพื่อรักษำควำมเป็นเลิศด้ำนวิชำกำร
ของมหำวทิยำลัยอำจจะมีควำมเส่ียงอยู่ 

2. จ านวนนักศึกษาที่ไม่สามารถส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร อำจจะเป็นควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับยุทธศำสตร์ด้ำนกำรจัด
กำรศึกษำ ซึ่งมหำวิทยำลัยควรมีกำรวเิครำะหค์วำมเสี่ยงในประเด็นน้ี เพื่อหำแนวทำงในกำรบรหิำรจัดกำรต่อไป 

3. ประเด็นความเสี่ยงเรื่องการลดลงของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็น
ปรำกฏกำรณ์ที่เกิดขึ้นกับมหำวิทยำลัยส่วนใหญ่ในประเทศไทย เนื่องจำกมีกำรแข่งขันกำรเปิดรับนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ
มำกขึ้น ดังนั้น มหำวิทยำลัยควรมีกิจกรรมควบคุมคุณภำพกำรศึกษำที่ประกอบด้วยกำรปิดหลักสูตรที่ไม่จ ำเป็นหรือไม่เป็นที่
นิยมและกำรปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำทั้งระบบอย่ำงจริงจัง รวมทั้งกำรเพิ่มจุดดึงดูดควำมสนใจเพื่อเพิ่มจ ำนวน
นักศึกษำให้มำกข้ึน 

4. กิจกรรมควบคุมประเด็นความเสี่ยงเรื่องอัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้น้อยกว่าอัตราเพิ่มขึ้นของรายจ่ายจากเงินรายได้ 
รายละเอียดของกิจกรรมยังไม่ชัดเจน มหำวิทยำลัยควรมีกิจกรรมควบคุมที่ชัดเจน เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง
เป็นไปอย่ำงมีประสทิธภิำพมำกยิ่งขึ้น  

5. หากมหาวิทยาลัยมีกระบวนการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ รวมทั้งการประเมินผลหรือติดตามผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ อย่างจริงจัง ซึ่งจะสำมำรถท ำให้ควำมเสี่ยงลดระดับลงได ้
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(ต่อ) ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

6. ประเด็นความเสี่ยงด้านความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นเรื่อง เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน 
(Infrastructure) อำจจะเน่ืองมำจำกมหำวิทยำลัยไม่ได้ขอจัดสรรงบประมำณส ำหรับกำรปรับปรุงโครงสร้ำงพื้นฐำนทั้งระบบ
มำนำนแล้ว ดังนั้น มหำวิทยำลัยควรขอจัดสรรงบประมำณในลักษณะนี้โดยระบุกิจกรรมที่จะด ำเนินกำรในโครงสร้ำงพื้นฐำน
แต่ละประเภท เพื่อให้กำรจัดกำรควำมเส่ียงสำมำรถด ำเนินกำรได้ท้ังระบบ 

7.  มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาความเสี่ยงให้ครอบคลุมในเรื่องการบริหารจัดการบุคลากร โดยเฉพาะบุคลากรสาย
วิชาการ ดังน้ี 

 7.1 กำรกระจำยอ ำนำจยังไม่ท่ัวถึง 

 7.2 ควำมยืดหยุ่นของกำรบรหิำรงำนเป็นท่ีพอใจส ำหรับบุคคลที่มหำวทิยำลัยต้องกำรหรือไม่ 

 7.3 ควำมสำมำรถในกำรชักจูงใจบุคลำกรชั้นดใีห้อยู่กับมหำวทิยำลัย 

 7.4 ควำมสำมำรถในกำรชักชวนบุคลำกรที่มีควำมสำมำรถพิเศษให้เข้ำมำอยู่ในมหำวิทยำลัย 

 7.5 ควำมสำมำรถในกำรปอ้งกันหรอืชะลอกำรไหลออกของบุคลำกรที่มหำวทิยำลัยต้องกำร 
 

นายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวสรุปว่า มหาวิทยาลัยอาจมอบหมายให้รองอธิการบดีที่เกี่ยวข้องน าประเด็นความเสี่ยง
ในด้านต่าง ๆ ไปบริหารจัดการ โดยการจัดต้ังทีมท างานร่วมกับรองหัวหน้าส่วนงานท่ีเกี่ยวข้องในแต่ละประเด็น เพื่อให้
การบริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวทิยาลัยเป็นระบบมากขึ้น 

 

 



การจัดท า/ปรับปรุงแผนการบรหิารความเสี่ยงฯ ของส่วนงาน จะประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ 

1. ประเด็นความเสี่ยง มช. ที่ทุกส่วนงานจะต้องก าหนดไว้ในแผนการบริหารความเสี่ยงฯ 
ของส่วนงาน จ านวน 2 ประเด็นความเสี่ยง ได้แก่ 

 การบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM) และการถ่ายทอดองค์ความรู้ใน 

ระดับองค์กร 

 อัคคภีัย 

2. ประเด็นความเสี่ยง มช. ที่ส่วนงานจะต้องวิเคราะห์/พิจารณาตัดสินใจบนฐานข้อมูล
หรือบริบทจริงของส่วนงานนั้นๆ เอง ว่า “ประเด็นความเสี่ยงใดของมหาวิทยาลัย มี
ความสอดคล้องกับความเสี่ยงที่มอียู่หรือที่จะเกิดขึ้นในอนาคตกับส่วนงาน”  

3. ประเด็นความเสี่ยงที่เป็นของส่วนงานเอง ที่หากส่วนงานไม่ด าเนินการแก้ไขหรือ
จัดการความเสี่ยงอย่างเร่งด่วน/จริงจัง จะส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์ ผล
การด าเนนิงาน หรือการไม่บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย/วิสัยทัศน์ของส่วนงาน 
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แนวปฏิบัติในการเชื่อมโยงแผนการบริหารความเส่ียงฯ 
มช. สู่การจัดท าแผนการบริหารความเส่ียงฯ ของส่วนงาน 



 จากการท่ีมหาวิทยาลัยมีนโยบายให้ทุกส่วนงาน จะต้องจัดท า
แผนการบริหารความเส่ียงฯ ในระบบออนไลน์ผ่าน CMU-MIS 
ของมหาวิทยาลัย  

 ปี 2559 มีผลการด าเนินงาน ดังน้ี 
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สรุปผลการด าเนินงานจัดท าแผนการบริหารความเส่ียง
และการควบคุมภายในของส่วนงาน ปี 2559 

จ านวนส่วนงาน
ทั้งหมดของ
มหาวิทยาลัย 

ด าเนินการแล้วเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ  

(บันทึกข้อมูลยังไม่สมบูรณ์) 

42 (ส่วนงาน) 41  1 



 ปัญหาส าคัญๆ ที่พบและบางส่วนได้ด าเนนิการแก้ไขแล้ว อาทิ 

1. ระบบการบริหารความเสี่ยงฯ (CMU-RM) ไม่สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ใช้งาน และค่อนข้างยากในการด าเนินการ (ได้ปรับปรุงระบบ CMU-RM แล้ว) 

2. บุคลากรไม่เข้าใจแบบฟอร์ม CMU-RM1 , CMU-RM2 , CMU-RM3 และ
แบบฟอร์มการติดตามผลการด าเนินงาน รายไตรมาส (ได้จัดท าค าอธิบาย
แบบฟอร์มต่างๆ แล้ว) 

3. บุคลากรของส่วนงานไม่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยงฯ (ได้จัด
ประชุมชี้แจงและอบรมแล้ว) 

4. ระบุประเด็นความเสี่ยงไม่ได้หรือไม่รู้จะค้นหาความเสี่ยงจากที่ไหน ! (ได้จัด
ประชุมชีแ้จง/อบรมแล้ว และมีตัวอย่างแผนฯ ระดับมหาวิทยาลัย) 

5. ไม่มีหลักเกณฑ์การประเมินผลแผนการบรหิารความเส่ียงฯ (ได้จัดท าหลักเกณฑ์ฯ 
ระดับมหาวิทยาลัยเป็นตัวอย่างแล้ว) 
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สรุปปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดจาก 
การจัดท าแผนการบริหารความเส่ียงฯ ท่ีผ่านมา 



6. ขาดการเชื่อมโยงระหว่างแผนการบริหารความเสี่ยงฯ ระดับมหาวิทยาลัยกับระดับส่วน
งาน (วันนี้...จึงเรียนเชิญทุกท่านมาประชุมชี้แจงร่วมกัน ส าหรับในปี 2560 แผนระดับ
มหาวทิยาลัย จะด าเนินการใหแ้ล้วเสร็จไม่เกินไตรมาสที่ 1) 

7. แผนการบริหารความเสี่ยงฯ ของส่วนงานต่างๆ มหาวิทยาลัยยังไม่ได้เข้าไปดูแล 
สนับสนุน และช่วยเหลือเท่าที่ควร หรือยังไม่ได้น ามาใช้ประโยชน์ในเชิงการบริหาร
จัดการ (ปัจจุบันมหาวทิยาลัยเริ่มวเิคราะห์ภาพรวมความเสี่ยงของทุกส่วนงาน เพ่ือก าหนดใน
เชิงนโยบายและให้การช่วยเหลือ หากเกินก าลังของส่วนงาน เช่น ความเสี่ยงอาคารเรียนเก่า 
ช่วยผลักดันการของบประมาณให ้/ สายไฟช ารุดมาก ใหเ้งินช่วยเหลือซ่อมแซม / นักศึกษาติด
ยาเสพตดิ จะใหร้องอธกิารบดีที่รับผดิชอบเข้าไปร่วมแก้ไข ฯลฯ) 

8. ผู้บริหารระดับสูงของส่วนงานบางส่วนยังไม่เข้าใจหรือให้ความสนใจเรื่องแผนการ
บริหารความเสี่ยงฯ ของส่วนงานน้อยกว่าที่ควรจะเป็น จงึท าให้ประเด็นความเสี่ยงของ
ส่วนงานไม่ใช่เป็นความเสี่ยงที่แท้จรงิ เพราะผู้ปฏิบัติงานที่ท าให้ ส่วนใหญ่จะมองถึงแค่
ระดับปัญหาเฉพาะหน้าหรอืการควบคุมภายในเท่านั้น (จึงเป็นปัญหาใหญ่ที่พบ! ในระดับ
ส่วนงาน) 
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(ต่อ) สรุปปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดจาก 
การจัดท าแผนการบริหารความเส่ียงฯ ท่ีผ่านมา 



 ปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงฯ ของส่วนงาน ปี 2559 ให้มีควำมสอดคล้องกับแผน
บริหำรควำมเสี่ยงฯ ของมหำวิทยำลัย (ตามแนวปฏิบัติขา้งต้น) 

 จัดท าหลักหลักเกณฑ์การประเมินแผนการบริหารความเสี่ยงฯ ของส่วนงาน ปี 
2559 ให้มีควำมสอดคล้องกับประเด็นควำมเสี่ยงของส่วนงำน (ดังตัวอย่างหลักเกณฑ์ฯ 
ของมหาวิทยาลัย) เพ่ือให้กำรประเมินค่ำควำมเสี่ยงมีควำมน่ำเช่ือถือ 

 ด าเนินงานตาม “การจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ (ช่องที่ 2) และ
ที่เพิ่มเติม (ช่องที่ 5)” ตำมแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงฯ ของส่วนงำน (หรือที่ปรำกฏใน 
CMU-RM3) เพ่ือให้ระดับควำมเสี่ยงลดลง 

 ติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงฯ เป็นรายไตร
มาส ในระบบ CMU-RM โดยพิจำรณำจำก (1) ผลกำรจัดกำรควำมเสี่ยง/กิจกรรมกำร
ควบคุมควำมเสี่ยงที่มีอยู่และที่เพิ่มเติม และ (2) กำรประเมินผลแผนตำมหลักเกณฑ์ฯ ที่
ก ำหนด (จะมีหนังสือแจ้งเป็นทางการให้ด าเนนิการรอบไตรมาสที่ 1+2 , 3 และ 4 ต่อไป) 
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สรุปส่ิงที่ส่วนงาน 
จะต้องกลับไปด าเนินการต่อไป 



 ขอขอบคุณผู้บรหิารและเจ้าหน้าท่ีจากทุกส่วนงาน 
ท่ีร่วมมือกันจัดท าแผน ด าเนินงานตามแผน และประเมินผล

แผนการบรหิารความเส่ียงฯ อย่างต่อเน่ือง 
...ส่งผลให้แผนท้ังระดับมหาวิทยาลัยและส่วนงาน 

มีความสมบูรณ์/ถูกต้องเพ่ิมข้ึน... 
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...สอบถามและแลกเปล่ียน... 

Thank you….. 


