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บทน า 

 ตำมที่คณะกรรมกำรตรวจเงนิแผ่นดนิ ได้ก ำหนดใหม้หำวิทยำลัยจัดวำงระบบกำรควบคุมภำยในใหเ้ป็นไปตำมมำตรฐำนทีก่ ำหนด ประกอบกับได้มกีำรน ำระบบ

กำรบริหำรควำมเส่ียงมำใช้ในกระบวนกำรบริหำรกำรศึกษำ ซึ่งเป็นกำรขยำยขอบข่ำยของกำรควบคุมภำยใน ดังนั้น มหำวิทยำลัยจึงมนีโยบำยให้มกีำรบูรณำกำรระบบ

กำรควบคุมภำยในเข้ำกับระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ในเรื่องกำรควบคุมภำยใน และกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่จะช่วยให้มหำวิทยำลัย

บรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมแผนยุทธศำสตร์ และแนวทำงในกำรบริหำรงำนตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ไดอ้ย่ำงมีคุณภำพและประสทิธิภำพต่อไป 

 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ จึงได้จัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 โดยพิจำรณำจำกควำมเสี่ยง 5 ด้ำนหลัก 

ดังนี้ 

1. ควำมเส่ียงดำ้นยุทธศำสตร์ (Strategic Risk) 

2. ควำมเส่ียงดำ้นกำรปฏบิัติงำน  (Operational Risk)  

3.  ควำมเส่ียงดำ้นกำรเงิน  (Financial Risk) 

4 . ควำมเส่ียงดำ้นควำมปลอดภัยต่อชีวิตและทรพัย์สิน (Environmental Health and Safety Risk) 

5.  ควำมเส่ียงดำ้นกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) 

 

 

   

 

 

 

 

 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงและกำรควบคุมภำยใน 

   มหำวิทยำลัยเชียงใหม ่

   ธันวำคม 2558 
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โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

 มหำวิทยำลัยเชียงใหม ่ก ำหนดกำรบริหำรควำมเส่ียงทั่วทั้งองค์กร 2 ระดับ ดังนี้ 

 1. ระดับมหำวิทยำลัย 

 2. ระดับคณะ ส ำนัก สถำบัน วิทยำลัย บัณฑิตวิทยำลัย ส ำนักงำนมหำวิทยำลัย และสว่นงำนวิชำกำรภำยใน  

 

แผนผังโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สภามหาวทิยาลัย 

อธกิารบด ี

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ 

ระดับมหาวทิยาลยั 

คณบดี/ผูอ้ านวยการ 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ 

ระดับคณะ/ส านัก/สถาบัน/วทิยาลัย/บัณฑิตวิทยาลยั/สว่นงานวชิาการภายใน/ส่วนงานอื่น 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

และบริหารความเสี่ยง 

ส านักงาน 

การตรวจสอบภายใน 
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นโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 

 เพื่อให้มหำวิทยำลัยเชียงใหม่มีระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในที่มีประสิทธิภำพ โดยมีกำรบริหำรปัจจัยควำมเสี่ยงและกำรด ำเนินกำรตำม

กิจกรรมควบคุม และมีกระบวนกำรด ำเนินงำนดำ้นต่ำงๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกำสที่องค์กรจะเกดิควำมเสียหำย หรือขำดประสิทธภิำพในกำรปฏิบัติงำน รวมทั้งเพื่อ

จักให้ระดับควำมเส่ียงและขนำดของควำมเสียหำยที่อำจจะเกดิขึน้ใหอ้ยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ทั้งนี้ กำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในดังกล่ำวจะค ำนึงถึง

กำรบรรลุเป้ำหมำยขององค์กรตำมแผนยุทธศำสตร์ และแนวทำงในกำรบริหำรมหำวิทยำลัยที่ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกสภำมหำวิทยำลัย โดยมุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำม

ตัวชี้วัดและเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ รวมทั้งเพื่อเป็นกำรส่งเสริมให้องค์กรมีระบบบริหำรจัดกำรที่ดี (Good Governance) มหำวิทยำลัยจึงก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรควำม

เส่ียงและกำรควบคุมภำยใน ดังนี้ 

1. กำรบริหำรควำมเส่ียงและกำรควบคุมภำยในเป็นกำรด ำเนินกำรที่ส ำคัขขององค์กรโดยครอบคลุมพันธกิจทุกด้ำน 

2. กำรบริหำรควำมเส่ียงและกำรควบคุมภำยในจะต้องมีระบบกำรด ำเนินกำรตำมมำตรฐำน 

3. กำรบูรณำกำรควำมเส่ียงไปกับกำรควบคุมภำยใน เพื่อป้องกันควำมเสียหำยในด้ำนต่ำงๆ 

4. ผู้บริหำรและบุคลำกรทุกระดับมีส่วนร่วมในกิจกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงและกำรควบคุมภำยใน 

5. กำรปฏิบัติในกำรบริหำรควำมเส่ียงและกำรควบคุมภำยในให้ถอืเป็นภำรกิจที่ต้องปฏิบัติตำมปกติ 

6. กำรติดตำมและประเมนิผลกำรบริหำรควำมเส่ียงและกำรควบคุมภำยในจะด ำเนินกำรอย่ำงเหมำะสม สม่ ำเสมอและต่อเนื่องตำมสถำนกำรณ์และเวลำ 

7. ใชเ้ทคโนโลยีสำรสนเทศเป็นเครื่องมือสนับสนุนกำรบริหำรควำมเส่ียงและกำรควบคุมภำยในให้สมบูรณ์ 
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หน้าที่และความรับผิดชอบตามโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

ผู้เก่ียวข้อง หน้าที่และความรับผดิชอบ 

สภามหาวิทยาลัย 1. ก ำกับและส่งเสริมใหม้ีกำรบริหำรควำมเส่ียงและกำรควบคุมภำยใน 
2. ให้ควำมเห็นชอบแผนบริหำรควำมเส่ียงและกำรควบคุมภำยใน 

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความ
เสี่ยง 

1. ก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงและกำรควบคุมภำยในใหไ้ด้รับกำรปฏิบตัิทั่วทั้งองค์กร 
2. ทบทวนและเสนอแนะแผนกำรบริหำรควำมเส่ียงและกำรควบคุมภำยในต่อสภำมหำวิทยำลัย  

อธิการบด ี 1. ก ำหนดกรอบกำรบรหิำรควำมเส่ียงและกำรควบคุมภำยในใหไ้ด้รับกำรปฏิบัตทิั่วทั้งองค์กร 
2. ให้ควำมเห็นชอบแผนกำรบริหำรควำมเส่ียงและกำรควบคุมภำยในของมหำวิทยำลัย  
3. ติดตำมควำมเส่ียงที่ส ำคัขและก ำกับกำรบริหำรควำมเส่ียงและกำรควบคุมภำยใน 
4. เสนอรำยงำนผลกำรบริหำรควำมเส่ียงและกำรควบคุมภำยในต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและบริหำรควำมเส่ียง  

คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน ระดับมหาวทิยาลัย 

1. ก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำนบริหำรควำมเส่ียงและกำรควบคมุภำยใน 
2. รวบรวม/ระบ/ุวิเครำะห์และประเมนิควำมเส่ียง 
3. จัดท ำแผนบริหำรควำมเส่ียงและกำรควบคุมภำยในระดับมหำวิทยำลัย 
4. จัดท ำคู่มือกำรบริหำรควำมเส่ียงและกำรควบคุมภำยใน 
5. เสนอแผนกำรบริหำรควำมเส่ียงและกำรควบคุมภำยในระดับมหำวทิยำลัยต่ออธิกำรบดเีพื่อใหค้วำมเห็นชอบ 

คณบด/ีผู้อ านวยการ 1. สง่เสริมใหม้ีกำรบริหำรควำมเส่ียงและกำรควบคุมภำยในส่วนงำน 
2. ก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำนบริหำรควำมเส่ียงและกำรควบคุมภำยในของส่วนงำน 
3. ให้ควำมเห็นชอบแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในของส่วนงำน 
4.  เสนอแผนกำรบริหำรควำมเส่ียงและกำรควบคุมภำยในต่อประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงฯ 

มหำวิทยำลัย เพื่อน ำเสนออธกิำรบดตี่อไป 
คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในระดับคณะ/ส านัก/สถาบัน/
วทิยาลัย/บัณฑติวทิยาลัย/ส านักงาน
มหาวทิยาลัย และส่วนงานวิชาการภายใน 

1. น ำนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงและกำรควบคุมภำยในสูก่ำรปฏบิัต ิ
2. รวบรวม/ระบ/ุวิเครำะห์/ประเมนิควำมเส่ียง 
3. จัดท ำแผนบริหำรควำมเส่ียงและกำรควบคุมภำยใน 
4. จัดท ำรำยงำนผลกำรบริหำรควำมเส่ียงและกำรควบคุมภำยในเสนอต่อคณบด/ีผู้อ ำนวยกำร 

ส านักงานการตรวจสอบภายใน 1. สอบทำนและประเมนิประสทิธิผลของกระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียงและกำรควบคุมภำยใน 
2. จัดท ำรำยงำนผลกำรสอบทำนกำรบริหำรควำมเส่ียงและกำรควบคุมภำยในเสนอต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ

และบริหำรควำมเส่ียง 
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สารสนเทศแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

จ านวนทั้งหมด 22 ประเด็นความเสี่ยง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ควำมเส่ียงด้ำนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) 

1 

4 

3 
1 

1 
11 

1 

ควำมเส่ียงด้ำนกำรปฏบิัตงิำน (Operational Risk) 

ควำมเส่ียงด้ำนควำมปลอดภัยต่อชวีติและทรัพยสิ์น 
(Environmental Health and Safety Risk) 

ควำมเส่ียงด้ำนกำรเงิน (Financial Risk) ควำมเส่ียงด้ำนยุทธศำสตร์ (Strategic Risk) 
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CMU-RM3 

ชื่อส่วนงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (ความเสี่ยงระดับสูงและสูงมาก) ประจ าปีงบประมาณ 2559 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

ประเด็นความเสี่ยง 
(1) 

การจัดการความเสี่ยง/ 
กจิกรรมการควบคุมที่มีอยู ่

(2) 

การประเมิน 

(3) 
ความเสี่ยงที่ยังมอียู่ 

(4) 
การจัดการความเสี่ยง/ 

กจิกรรมการควบคุมเพิ่มเตมิ 
(5) 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผดิชอบ 

(6) 

หมาย 
เหต ุ
(7) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่       

ความเสี่ยง
ด้าน
ยุทธศาสตร์ 
(S) 

1.1  กำรที่จะไม่บรรลุ
ตำมเปำ้หมำยและ
วิสัยทัศน์ของแผน
ยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัย 

 - ยุทธศำสตร์ด้ำน
กำรศึกษำ 

 -ยุทธศำสตร์ด้ำน
กำรวจิัย 

 -ยุทธศำสตร์ด้ำน
กำรบรหิำรจัดกำร 

 -ยุทธศำสตร์ด้ำน
ส่ิงแวดล้อม 

1. ใชร้ะบบกำรติดตำมประเมินผลโดยใชต้วัชี้วัดเพื่อกำรจัดท ำ
รับรองกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
2559 (PA) เป็นเครื่องมือในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำ
กำรศึกษำมหำวิทยำลัยเชยีงใหม ่

2. จัดสรรงบประมำณโครงกำรเพื่อพัฒนำศักยภำพด้ำนกำร
เรียนกำรสอนและกำรวิจัย (งบ PA) สนับสนุนกำรด ำเนินงำน
ของส่วนงำนเพื่อให้บรรลุตำมเปำ้หมำยของแผนกลยุทธ์
มหำวิทยำลัย 

3. จัดสรรงบประมำณตำมยุทธศำสตร์เพื่อกำรขับเคลื่อนกำร
ด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมเปำ้หมำย อำท ิงบประมำณเพื่อ
ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรวิจัย งบประมำณเพื่อขับเคลื่อน
กำรรับใชส้ังคม 

4. ปรับยุทธศำสตร์กำรบริหำรมหำวิทยำลัยใหส้อดคล้องกับ
ควำมเห็นของสภำมหำวิทยำลยัและบริบทที่เปลี่ยนแปลง 
ดังนี ้
  - ปรับวิสัยทัศน์ให้กระชับและชัดเจน 
  - ปรับเปำ้ประสงค์และตัวชี้วัดกลยุทธ์ 

5. ติดตำมประเมินผลแผนฯ 11 พ.ศ. 2555-2559 (ฉบับ
ปรับปรุงปี 2559) กำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัย 

6. ประเมินผลกำรเป็นมหำวิทยำลัยในก ำกับของรัฐเพื่อ
ปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำรให้เป็นไปตำมเจตนำรมณ์ในกำร
เป็นมหำวิทยำลัยเพื่อกำรพัฒนำสังคม 

7. น ำ TQA/EdPEx มำใชใ้นกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำ
กระบวนกำรท ำงำน 

8.มีระบบเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในยุทธศำสตร์ของ
มหำวิทยำลัยแกผู่้บริหำรและบุคลำกรทุกคน 

9.สนับสนุนให้ทุกส่วนงำนหำรำยได้เพื่อกำรพ่ึงพำตนเอง 
10.วิเครำะห์นโยบำยรัฐบำล/แหล่งทุนและจัดท ำโครงกำรให้

สอดคล้อง 

ได้ด ำเนินกำรตำม
กจิกรรมควบคุมตำมที่
ก ำหนดไว้ในแผนควำม
เสี่ยงฯ แต่มีปัจจัยเสี่ยง
ด้ำนอื่นเพ่ิมขึน้คือ 
1. กำรสื่อสำร
ยุทธศำสตร์ยังไม่ชัดเจน
และยังไม่สำมำรถสร้ำง
ควำมตระหนักของ
บุคลำกรในกำรมีส่วน
ร่วม 
   - บุคลำกรไม่รู้
ทศิทำง 
   - บุคลำกรรู ้แต่ไม่มี
ควำมตระหนัก 
   - บุคลำกรรู ้แต่ไม่รู้
วิธีกำรหรอืชอ่งทำงกำร
เข้ำไปมีส่วนร่วม 
2. มหำวิทยำลัยและ
สถำบันกำรศึกษำอื่น  ๆ
ทัง้ในและต่ำงประเทศ 
เร่งพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำเข้ำสู่ระดับ
สำกลมำกขึน้ 

1. กำรจัดล ำดับ QS 
Asian University 
Rankings ลดลง 
2. สำขำท่ีได้รับกำรจัด
อันดับ 1-100 ของโลก 
มีจ ำนวนลดลง 

1. ปรับตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับทศิทำงของ
ประเทศและของ QS Asian University 
Rankings 

2. สร้ำงกลไกในกำรสื่อสำรเพ่ือถ่ำยทอด
ยุทธศำสตร์ให้ครอบคลุมและท่ัวถงึทุกส่วน
งำนและบุคลำกรของมหำวทิยำลัย 

3. สร้ำงกลไกในกำรส่งเสริมให้บุคลำกรมี
ควำมตระหนักและมีส่วนร่วมในกำร
ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย 

4. สร้ำงกลไกในกำรปลูกฝังค่ำนิยม e-CMU 
ของมหำวิทยำลัย  ให้ทั่วถงึทุกส่วนงำน 

ปีงบประมำณ 2559  (1 
ต.ค. 58 - 30 ก.ย. 59) 
1. รองอธกิำรบดีฝำ่ย
แผนงำน บรหิำรกำรเงนิ
และทรัพย์สิน 
2. รองอธกิำรบดีฝำ่ย
บรหิำรฯ  
3. กองแผนงำน 
4. กองบริหำรงำนบุคคล 
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ประเภท 
ความเสี่ยง 

ประเด็นความเสี่ยง 
(1) 

การจัดการความเสี่ยง/ 
กจิกรรมการควบคุมที่มีอยู ่

(2) 

การประเมิน 

(3) 
ความเสี่ยงที่ยังมอียู่ 

(4) 
การจัดการความเสี่ยง/ 

กจิกรรมการควบคุมเพิ่มเตมิ 
(5) 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผดิชอบ 

(6) 

หมาย 
เหต ุ
(7) 

ความเสี่ยง
ด้าน
ปฏบิัติงาน 
(O) 

2.1 คุณภำพผู้ท่ีจะเข้ำ
ศึกษำต่อใน
มหำวิทยำลัย 

1.ปรับปรุงวิธีกำรรับนักศึกษำในรูปแบบที่หลำกหลำย เชน่ 
เข้ำไปติดต่อนักเรียนที่มีผลกำรเรียนดีตั้งแต่ต้น เป็นต้น 

2. เปิดรับนักศึกษำผ่ำนโครงกำรพิเศษต่ำง  ๆเพ่ิมขึน้ เพื่อ
คัดเลือกนักเรียนดีและเกง่เข้ำมำเรียน 

3. มุ่งควำมสนใจในกำรับนักเรียนจำกโรงเรียนนำนำชำติใน
จังหวัดเชยีงใหม่เพ่ิมมำกขึน้ 

4.จัดกจิกรรมประชำสัมพันธ์ในรูปแบบต่ำง  ๆให้นักเรียนรู้จัก
มหำวิทยำลัยเชยีงใหม่ในแงม่มุที่น่ำประทับใจมำกขึน้ 

5.ส ำรวจควำมต้องกำรของผู้เรียนเกี่ยวกับสำขำวิชำที่ต้องกำร  
6.เปิดหลักสูตรสำขำวิชำที่มีอัตลักษณ ์จุดเด่นและ

สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำด/ผู้เรียน 

นักศึกษำที่เข้ำศกึษำ
ในมหำวิทยำลัยยังมี
คุณภำพลดลง 

กลไกกำรคัดเลือกไม่
สำมำรถคัดสรร
นักศึกษำที่มีคุณภำพ
พอกับควำมต้องกำรได้ 

1. มีโครงกำรรับนักศึกษำเรียนดีเพ่ิมขึน้  อำท ิ
คณะแพทยศำสตร์  คณะเภสัชศำสตร์ เป็นต้น 

2.มุ่งควำมสนใจในกำรับนักเรียนจำกโรงเรียน
นำนำชำติจำกทุกภูมิภำคเพ่ิมมำกขึน้ 

3. มีกำรประชำสัมพันธ์หลักสูตรและคณะ
ต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัยให้มำกขึน้ คือ กำร
จัดงำน CMU Open House  

4. สภำมหำวิทยำลัย สภำวชิำกำร ให้
นโยบำยกำรเปิดหลักสูตรต่ำงๆ และ
ด ำเนินกำรร่วมกับบัณฑิตวิทยำลัย ในส่วน
ที่เก่ียวข้องต่อไป 

ปีงบประมำณ 2559 
1.รองอธกิำรบดีฝำ่ย
วิชำกำรฯ 
2.ส ำนักพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ 
3. ส ำนักทะเบยีนและ
ประมวลผล 
4. คณะ/วิทยำลัย 

 

2.2 กำรลดลงของ
นักศึกษำระดับ
บัณฑิตศึกษำที่เข้ำ
ศึกษำต่อใน
มหำวิทยำลัย 
เชียงใหม่ 

1.จัดประชุมสัมมนำร่วมระหว่ำงคณะ/วิทยำลัย/บัณฑิต
วิทยำลัย เพื่อให้ทรำบถงึสถำนภำพของหลักสูตรและ
จ ำนวนนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ 

2. จัดกจิกรรม Road Show ตระเวนไปตำมภูมิภำคต่ำง  ๆเพื่อ
ประชำสัมพันธ์และดึงดูดผู้ท่ีจะเข้ำศึกษำต่อใน
มหำวิทยำลัย 

3. เพ่ิมจ ำนวนรับนักศึกษำต่ำงชำติมำกขึน้ เพื่อชดเชย
นักศึกษำภำยในประเทศที่มีจ ำนวนลดลง 

4.เปิดหลักสูตรนำนำชำติเพ่ิมขึน้ เพื่อรองรับกำรเปิดรับ
นักศึกษำต่ำงชำติ 

5. วำงกรอบนโยบำยและแนวทำงในกำรยุบรวม ยกเลิก หรอื
ปิดหลักสูตรสำขำที่ไม่สอดคลอ้งกับควำมต้องกำรของ
ตลำดและผู้เรียนอย่ำงเป็นรูปธรรม 

6.เน้นกำรเปิดสอนหลักสูตรสำขำวิชำใหม่เฉพำะที่สอดคล้อง
กับควำมต้องกำรของตลำดและผู้เรียนอย่ำงแทจ้ริง 

จ ำนวนของผู้ท่ีจะเข้ำ
ศึกษำต่อใน
มหำวิทยำลัย ยังคงมี
จ ำนวนน้อยและ
ลดลง 

ผลกำรรับเข้ำศึกษำจริง
ของปีกำรศึกษำ 2558 
ยังลดลง เนื่องจำกแต่
ละคณะได้ตั้งเป้ำหมำย
กำรรับนักศึกษำเข้ำไว้
สูงมำก 

1. จัดกิจกรรม Road Show เพ่ือ
ประชำสัมพันธห์ลักสูตรอื่นๆ เพ่ิมเติม จำก
กำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ 2558 ที่
ผ่ำนมำ 

2. โครงกำรสนับสนุนทุนกำรศึกษำส ำหรับ
นักศึกษำกลุ่มประเทศอำเซียน (ด ำเนินกำร
ต่อเนื่องจำกปีงบประมำณ 2559) 

3. จัดทุนกำรศึกษำส ำหรับนักศกึษำระดับ
บัณฑิตศึกษำทุกปี 

ปีงบประมำณ 2559 
1. รองอธกิำรบดีฝำ่ย
วิชำกำรฯ 
2. บัณฑิตวิทยำลยั 
3.คณะ/วิทยำลัย 
4.ส ำนักพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ 
5.ส ำนักทะเบยีนและ
ประมวลผล 

 

2.3 มหำวิทยำลัยไม่
สำมำรถตำมทัน
องค์ควำมรู้และ
วิทยำกำรด้ำนกำร
วิจัยในบำงสำขำที่
มีควำมก้ำวหน้ำ
อย่ำงรวดเร็ว
(ควำมเสี่ยงใหม)่ 

- นักวิจัยยังมีองค์
ควำมรู้และเทคโนโลย ี
ที่ยังก้ำวไม่ทันกับ
ควำมกำ้วหน้ำทำง
วิชำกำรและ
เทคโนโลยีของโลกใน
บำงสำขำที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่ำง
รวดเร็ว 

1. งำนวิจัยที่เสนอขอทุน
วิจัยจำกแหล่งทุน
ภำยนอกได้รับจัดสรรไม่
เป็นไปตำมแผนที่ก ำหนด 
2. ผู้วจิัยยังไม่สำมำรถ
กำ้วทันองค์ควำมรู้ทำง
วิชำกำรและเทคโนโลยี
ของโลกสมัยใหม่ในบำง
สำขำได้ 

1. มีกลุ่มวิจัยหรอืมีกำรจัดตั้งกลุ่มวิจัยและกำร
ท ำงำนวิจัยร่วมกันเพื่อพัฒนำงำนวิจัยและใช้
ทรัพยำกรร่วมกัน 

2. มีกำรถำ่ยทอดควำมรู้สมยัใหม่ให้ผูว้ิจัยอย่ำง
ต่อเนื่อง 

3. กำรก ำหนดโจทย์วิจัยให้สอดคล้องกับกระแส
ควำมต้องกำรของประเทศและของโลก 

4. มหำวิทยำลัยมีระบบ KM ด้ำนกำรวิจัย  
5. Talent Mobility 
6. มีอุปกรณ์และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

ปีงบประมำณ 2559 
1. รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัย
และบริกำรวิชำกำร 
2. ศูนย์บริหำรงำนวิจัย 
3. ส่วนงำนต่ำงๆ 
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ประเภท 
ความเสี่ยง 

ประเด็นความเสี่ยง 
(1) 

การจัดการความเสี่ยง/ 
กจิกรรมการควบคุมที่มีอยู ่

(2) 

การประเมิน 

(3) 
ความเสี่ยงที่ยังมอียู่ 

(4) 
การจัดการความเสี่ยง/ 

กจิกรรมการควบคุมเพิ่มเตมิ 
(5) 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผดิชอบ 

(6) 

หมาย 
เหต ุ
(7) 

2.4 ระบบสำรสนเทศ
ถูกจำรกรรม
ข้อมูลจำกภำยใน/
ภำยนอก 

1.กำรควบคุมและจ ำกัดสิทธิของผู้ใชต้ำมอ ำนำจหน้ำที่และ
ควำมรับผิดชอบ 

2.ผู้ดูแลระบบเปลี่ยนรหัสผ่ำนฐำนข้อมูลเป็นประจ ำทุกเดือน 
3.ติดตั้งระบบ/โปรแกรมเพื่อป้องกันกำรเข้ำถงึข้อมูล 
4.ขอควำมร่วมมือให้ผูป้ฏิบัติงำนเปลี่ยนรหัสผ่ำนทุก 3 เดือน 
5. มีแผนรักษำควำมปลอดภัย 
6. ทดสอบระบบกำรปอ้งกันกำรเข้ำถงึข้อมูลเป็นประจ ำทุก

เดือน 
7. ผู้บังคับบัขชำมีกำรติดตำมแนวปฏิบัติท่ีก ำหนดไว้อย่ำง

สม่ ำเสมอ 

สถำนะของระบบ
กำรปอ้งกันระบบ
เครือข่ำยและระบบ
ส ำรองข้อมูลและ
กำรกู้คืนข้อมูล ของ
มหำวิทยำลัยอยู่ใน
กำรบรหิำรจัดกำรที่
สำมำรถควบคุมได ้

กำรท ำงำนอยู่บน Web 
based  ยังมีโอกำสถูก
จำรกรรมข้อมูลอยู่ 
และอำจมีวิธีกำรจำร
กรรมข้อมูลในรูปแบบ
ใหม่ๆ ได ้

1. เพ่ิมควำมเคร่งครัดในกำรด ำเนินกจิกรรม
ควบคุมที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึน้ 
และท ำให้ระดับควำมเสี่ยงที่เกิดขึ้นอยู่ใน
ระดับที่ควบคุมได้หรอืลดลงต่อไป 

ปีงบประมำณ 2559 
1.รองอธกิำรบดีฝำ่ย
บรหิำรฯ 
2.ส ำนักบริกำร
เทคโนโลยสีำรสนเทศ 
3.ส ำนักงำนมหำวิทยำลัย 
4. ส่วนงำนต่ำงๆ 

 

2.5 ข้อมูลทำง Social 
media ที่ส่งผล
กระทบต่อ
ภำพลักษณแ์ละ
ชื่อเสียงของ
มหำวิทยำลัย 

1.มีกำรชี้แจงข้อเท็จจรงิจำกผู้ท่ีเกี่ยวข้องผ่ำนเครอืข่ำย
สื่อมวลชนของมหำวิทยำลัย 

2. มอบหมำยใหห้น่วยงำนหรอืบุคคลที่จะรับผดิชอบใน
กำรตอบข้อเท็จจริงหรือให้ข้อมูลที่เป็นทำงกำรต่อ
สำธำรณชนอย่ำงทันท่วงที/ทันกำรณ์ 

3. ผู้รับผดิชอบกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย ต้องให้
ข้อมูลหรือขอ้เท็จจรงิต่อผูร้ับผดิชอบในกำรให้ข้อมูล
ต่อสำธำรณชนอย่ำงต่อเนื่อง 

มีจ ำนวนกำรน ำเสนอ
ข้อมูลทำง social media 
หลำยประเด็นอย่ำง
ต่อเนื่อง และส่งผล
กระทบต่อชื่อเสียงและ
ภำพลักษณ์ของ
มหำวิทยำลัย 

ยังมีกำรน ำเสนอข้อมูล
ทำง social media 
หลำยประเด็นอย่ำง
ต่อเนื่อง และส่งผล
กระทบต่อชื่อเสียงและ
ภำพลักษณข์อง
มหำวิทยำลัยอยู ่

1. งำนประชำสัมพันธ์ด ำเนินกำรตำมแนว
ปฏิบัติในกำรประสำนงำนกำรให้ข้อมูล
สัมภำษณ์และกำรแถลงข่ำวของ
มหำวิทยำลัย ให้เป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพมำกขึน้ 

ปีงบประมำณ 2559 
1.ผู้ช่วยอธกิำรบดีฝำ่ย
สื่อสำรองค์กรฯ 
2.กองกลำง (งำน
ประชำสัมพันธ์) 
3.ส่วนงำนต่ำงๆ 

 

2.6 ข้อมูลที่ใชใ้นกำร
บรหิำรจัดกำร
มหำวิทยำลัย อำจ
ไม่ถูกต้อง ไม่
รวดเร็วแม่นย ำ 
และไม่ปลอดภยั
(ควำมเสี่ยงใหม)่ 

-  ฐำนข้อมลูต่ำง  ๆใน
ระบบยังไม่ถูกต้องและ
ไม่ได้ update ข้อมูล
อย่ำงต่อเนื่อง ส่งผล
ให้ระบบฐำนข้อมูล
สนับสนุนกำรตัดสนิใจ 
(BI) ของมหำวิทยำลัย
ไม่ถูกต้องตำมไปด้วย 

1. ไม่สำมำรถน ำข้อมูลจำก
ระบบ CMU-MIS และระบบ 
BI ไปใชป้ระกอบ กำร
ตัดสินใจของผู้บริหำรได้ 
2. ข้อมูลในระบบไม่
ถูกต้องจึงท ำให้ผูใ้ช้
ข้อมูลขำดควำมเชื่อถอื/
ควำมเชื่อมั่น 

1. มหำวิทยำลัยด ำเนินกำรจัดกลไกเพื่อ
ขับเคลื่อนกำรจัดกำรฐำนข้อมูลให้ถูกตอ้ง
และต่อเนื่อง 

2. มหำวิทยำลัยและทุกส่วนงำนต้องใชข้้อมูล
จำกฐำนข้อมูลเดียวกันในกำรปฏิบัติงำน 

ปีงบประมำณ 2559 
1.รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำรฯ 
2. คณะกรรมกำรขับเคลื่อน
ระบบฐำนข้อมูลของ
มหำวิทยำลัย 
3.ส ำนักงำนสภำ
มหำวิทยำลัย 
4.ส่วนงำนต่ำงๆ 

 

2.7 กำรบรหิำรจัดกำร
องค์ควำมรู้ 
(knowledge 
management) 
และกำรถ่ำยทอด
องค์ควำมรู้ ใน
ระดับองค์กร
(ควำมเสี่ยงใหม)่ 

- มีบุคลำกรที่มีควำมรู้
และประสบกำรณใ์น
กำรท ำงำนเกษยีณอำยุ
รำชกำรทุกปี แต่กำร
ถำ่ยทอดหรือกำร
จัดท ำ KM ที่ได้จำก
บุคคลเหล่ำนั้นยังมี
น้อยหรือไม่ม ี

องค์ควำมรู้ของ
บุคลำกรสูขไปพร้อม
กับกำรเกษยีณอำยุ
รำชกำรหรือไม่ได้มีกำร
ถำ่ยทอดในลักษณะรุ่น
ต่อรุ่น 

1. ก ำหนดนโยบำยที่ส่งเสริมใหทุ้กส่วนงำนต้อง
จัดท ำ KM 

2. สร้ำงแรงจูงใจให้บุคลำกรจัดท ำ KM ของตน 
เชน่ ใชป้ระกอบกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงนิเดือน 
และเป็นเงื่อนไขในกำรจ่ำยค่ำตอบแทนเมื่อ
เกษยีณอำยุรำชกำร เป็นต้น 

3. สนับสนุนให้บุคลำกรขอก ำหนดต ำแหน่ง
ช ำนำขกำร และต ำแหน่งที่สูงกว่ำช ำนำขกำร 

4. มีกำรประกวดรำงวัล KM ระดับ
มหำวิทยำลัยอย่ำงต่อเนื่อง 

ปีงบประมำณ 2559 
1. รองอธกิำรบดีฝำ่ย
บรหิำรฯ 
2. ส ำนักงำนสภำ
มหำวิทยำลัย 
3. ส่วนงำนต่ำงๆ 
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ประเภท 
ความเสี่ยง 

ประเด็นความเสี่ยง 
(1) 

การจัดการความเสี่ยง/ 
กจิกรรมการควบคุมที่มีอยู ่

(2) 

การประเมิน 

(3) 
ความเสี่ยงที่ยังมอียู่ 

(4) 
การจัดการความเสี่ยง/ 

กจิกรรมการควบคุมเพิ่มเตมิ 
(5) 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผดิชอบ 

(6) 

หมาย 
เหต ุ
(7) 

ความเสี่ยง
ด้านการเงิน 
(F) 

3.1 อัตรำกำรเพ่ิมขึน้
ของรำยได้ นอ้ย
กวำ่อัตรำเพ่ิมขึน้
ของรำยจ่ำยจำก
เงินรำยได้ (ควำม
เสี่ยงใหม)่ 

- ส่วนงำนวิชำกำรและ
ส่วนงำนวิชำกำร
ภำยในยังมีอัตรำกำร
เพ่ิมขึน้ของรำยได้ 
น้อยกวำ่อัตรำ
เพ่ิมขึน้ของรำยจ่ำย
จำกเงินรำยได้ 

รำยได้สุทธิของส่วน
งำนวิชำกำรและส่วน
งำนวิชำกำรภำยในบำง
หน่วยงำนลดลง 

1. จัดท ำกำรวิเครำะห์และประมำณกำร
รำยรับและรำยจ่ำยอย่ำงต่อเนื่อง 

2. วำงมำตรกำรและวิธีกำรในกำรบรหิำร
กำรเงินรำยรับและรำยจ่ำยควบคู่กันไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

3. บรหิำรจัดกำรทรัพย์สินของมหำวิทยำลัย
อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึน้ 

ปีงบประมำณ 2559     
(1 ต.ค.58-30 ก.ย. 59) 
1. รองอธกิำรบดีฝำ่ย
แผนงำน บรหิำรกำรเงนิ
และทรัพย์สิน 
2. กองคลัง 
3. กองแผนงำน 
4. ส ำนักงำนบริหำรและ
จัดกำรทรัพย์สิน 
5. ส่วนงำนวิชำกำร 
6.ส่วนงำนวชิำกำรภำยใน 

 

ความเสี่ยง
ด้านความ
ปลอดภัย
ต่อชวีิตและ
ทรัพย์สิน 
(E) 

-ควำมปลอดภยัด้ำน
อำคำรและสถำนที่ 
4.1 กำรช ำรุดของตัว

อำคำร สำยไฟ 
และอุปกรณไ์ฟฟ้ำ
เนื่องจำกขำด
งบประมำณใน
กำรดูแลรักษำ 

1. มีแผนกำรซอ่มแซมอำคำรและระบบไฟฟ้ำทุกๆ 4 ปี 
โดยมหำวิทยำลยัออกแนวทำงก ำกับกำรตั้ง
งบประมำณในกำรบ ำรุงรักษำและซอ่มแซมอำคำร 
สำยไฟและอุปกรณไ์ฟฟ้ำ ทั้งในส่วนกลำงและส่วนงำน 

2. จัดตั้งงบประมำณ และตรวจสอบบ ำรุงรักษำอำคำร 
รวมทั้งสำยไฟและอุปกรณไ์ฟฟ้ำประจ ำปี ให้เป็นไป
ตำมกฎหมำยอำคำรควบคุม พรบ. ตรวจสอบอำคำร 

ยังไม่ได้ด ำเนินกำร
จัดกำรควำมเสี่ยง
หรือกจิกรรมควบคุม
ที่มีอยู่ท่ีก ำหนดไว ้

สภำพของอำคำร บำง
อำคำร รวมถงึสำยไฟ
และอุปกรณไ์ฟฟ้ำของ
มหำวิทยำลัยเก่ำแก่
และทรดุโทรม 

ด ำเนินกำรตรวจสอบควำมแข็งแรงของ
อำคำรและสภำพควำมปลอดภัยของระบบ
ไฟฟ้ำตำมแผนกำรซอ่มแซมอำคำรและ
ระบบไฟฟ้ำตำมระยะเวลำท่ีก ำหนดไว้อย่ำง
ต่อเนื่อง 

ปีงบประมำณ 2559 (30 
กันยำยน 2559) 
1. คณบดีคณะ
วิศวกรรมศำสตร์ 
ปฏิบัติกำรแทน
อธกิำรบดีในงำนฝ่ำย
กำยภำพฯ 
2. ผู้ช่วยอธกิำรบดีฝำ่ย
กำยภำพและสิ่งแวดล้อม 
3. กองอำคำรสถำนที่
และสำธำรณูปกำร (งำน
ออกแบบฯ) 
4. ส่วนงำนต่ำงๆ 

 

  4.2 กำรเกิดวำตภัย
ท ำให้ต้นไม้ล้ม/ทับ
อำคำร และไฟฟ้ำ
ดับ 

1. ให้มีแผนงบประมำณและแผนปฏิบัติประจ ำปีอย่ำง
ต่อเนื่อง 
2.Pruning ต้นไม้เพื่อปอ้งกันกำรล้ม 
3. ขอควำมร่วมมือกับส่วนงำนในกำรตัดแต่งก่ิงไม้ใน
บรเิวณที่จอดรถและบรเิวณอำคำรของแต่ละส่วนงำน 
4.ส ำรวจและตัดแต่งตน้ไม้ประจ ำปี โดยเฉพำะส่วนที่ใกล้
กับอำคำรและแนวสำยไฟฟ้ำ 

ยังไม่ได้ด ำเนินกำร
จัดกำรควำมเสี่ยง
หรือกจิกรรมควบคุม
ที่มีอยู่ท่ีก ำหนดไว ้

มักเกิดลมพำยุในฤดู
แล้งและฤดูฝน 

1. Pruning ต้นไม้เพื่อปอ้งกันกำรล้มอย่ำง
ต่อเนื่อง 
2. ส ำรวจและตัดแต่งตน้ไม้ประจ ำปี
โดยเฉพำะส่วนที่ใกล้กับอำคำรและแนว
สำยไฟฟ้ำอย่ำงต่อเนื่อง 

ปีงบประมำณ 2559 (30 
กันยำยน 2559) 
1. คณบดีคณะ
วิศวกรรมศำสตร์ 
ปฏิบัติกำรแทน
อธกิำรบดีในงำนฝ่ำย
กำยภำพฯ 
2. ผู้ช่วยอธกิำรบดีฝำ่ย
กำยภำพและสิ่งแวดล้อม 
3. กองอำคำรสถำนที่
และสำธำรณูปกำร (งำน
อำคำร) 
4. ส่วนงำนต่ำงๆ 
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ประเภท 
ความเสี่ยง 

ประเด็นความเสี่ยง 
(1) 

การจัดการความเสี่ยง/ 
กจิกรรมการควบคุมที่มีอยู ่

(2) 

การประเมิน 

(3) 
ความเสี่ยงที่ยังมอียู่ 

(4) 
การจัดการความเสี่ยง/ 

กจิกรรมการควบคุมเพิ่มเตมิ 
(5) 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผดิชอบ 

(6) 

หมาย 
เหต ุ
(7) 

 4.3 ด้ำนอัคคภีัย 1. จัดท ำแผนฝึกอบรมป้องกันและบรรเทำอัคคีภัยอย่ำง
สม่ ำเสมอ 

2. มหำวิทยำลัยควรมีแนวปฏิบัติและประชำสัมพันธแ์นว
ปฏิบัติให้บุคลำกรและส่วนงำนทรำบอย่ำงท่ัวถึงและ
สม่ ำเสมอ 

3.ตรวจสอบสิ่งปลูกสร้ำงเดิม ให้ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำม
กฎหมำยควบคุมอำคำรก ำหนดอย่ำงสม่ ำเสมอ 

4. ด ำเนินกำรติดตั้งระบบน้ ำดับเพลิง  และตรวจสอบ
ของเดิม ให้ทั่วทัง้มหำวิทยำลัย 

5.ตรวจและทดสอบระบบดับเพลิงทุกๆ 6 เดือน 
6.ตรวจและทดสอบระบบไฟฟ้ำทุกๆปี 
7.กัน้ที่จอดรถไว้ส ำหรับรถดับเพลิง 
8.ให้ร้ำนค้ำที่มีก๊ำซต้องมีถังเคมีส ำหรับดับเพลิงอย่ำง

น้อย 1 ถัง 
9. ให้ท ำระบบปอ้งกันอัคคีภยัในส่วนกลำงเพ่ือปอ้งกัน

อัคคีภยัเพ่ือครอบคลุมไปถึงส่วนงำนให้ครบถ้วน 
10. มหำวิทยำลัยควรมีแนวปฏิบัติและตอบสนองต่อ

นโยบำยเพลิงไหม้ของมหำวทิยำลัย พร้อมทั้ง
ประชำสัมพันธใ์ห้ส่วนงำนทรำบอย่ำงท่ัวถงึ ซึ่งแนว
ปฏิบัติต้องครอบคลมุในสว่นของระบบอำคำรต่ำง ๆ 
ติดตั้งระบบดับเพลิงและตรวจสอบอย่ำงสม่ ำเสมอ 

11. สร้ำงแนวปฏิบัติ ซึ่งต้องมีแนวทำงและหลักกำรเบือ้
ต้นเรื่องควำมรู้ในกำรดับเพลิง 

12. ให้ทุกส่วนงำนวำงแผนปอ้งกันอัคคีภยัและมีกำร
ฝึกซอ้มอย่ำงสม่ ำเสมอ 

ยังไม่ได้ด ำเนินกำร
จัดกำรควำมเสี่ยง
หรือกจิกรรมควบคุม
ที่มีอยู่ท่ีก ำหนดไว ้

1. กำรที่ไม่ได้ตรวจเช็ค
กจิกรรมควบคุม
อย่ำงชัดเจน 

2. ปัขหำเรื่องกำรขำด
แคลนอุปกรณ์เพื่อ
กำรใชง้ำนปอ้งกัน
อัคคีภยั 

1. มหำวิทยำลัยจะตอ้งประกำศ 
ประชำสัมพันธ ์แนวปฏิบัติอย่ำงต่อเนื่อง 

2. ส่งบุคลำกรไปอบรมกำรตรวจสอบ
อำคำรนั้นยังท ำไม่ได้ ตอ้งท ำแผนกำร
ตรวจสอบอำคำรท่ีอยู่ในส่วนกลำง
ทัง้หมด 

3. ท ำกำรตรวจสอบระบบจ่ำยน้ ำดับเพลิง
และจัดท ำแผนติดตั้งให้สำมำรถ
ตอบสนองต่อสถำนกำรณไ์ด้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึน้ 

4. ต้องท ำแผนกัน้พื้นที่จอดรถส ำหรับกำร
ดับเพลิง ณ บรเิวณ จุดจ่ำยน้ ำดับเพลิง 

5. จัดท ำประกำศมหำวทิยำลัยให้ร้ำนค้ำที่
ใชก้ำ๊ซเชื้อเพลิงมีถังเคมีส ำหรับดับเพลิง 

6. ออกประกำศให้ส่วนงำนทบทวนหรือ
จัดท ำระบบอัคคีภัยให้ครบถว้น หำก
เป็นไปได้ให้ตั้งหน่วยดับเพลิงหรอืร่วมมือ
กับหน่วยดับเพลิงภำยนอก 

7. ท ำแนวปฏิบัติกำรปอ้งกันอัคคีภยัให้
ครอบคลุมส่วนงำนเป็นอย่ำงน้อยปีละ
ครั้ง 

8. มีแผนฉุกเฉนิและท ำกำรซอ้มแผนตำม
รอบระยะเวลำท่ีก ำหนด 

ปีงบประมำณ 2559 
(30 กันยำยน 2559) 
1. คณบดีคณะ
วิศวกรรมศำสตร์ 
ปฏิบัติกำรแทน
อธกิำรบดีในงำนฝ่ำย
กำยภำพฯ 
2. ผู้ช่วยอธกิำรบดีฝำ่ย
กำยภำพและ
สิ่งแวดล้อม 
3. กองอำคำรสถำนที่
และสำธำรณูปกำร (งำน
ออกแบบ และงำน
ธุรกำร) 
4. ส่วนงำนต่ำงๆ 

 

 4.4 ควำมเสี่ยงใน
ห้องปฏบิัติกำร 
(สำรเคมี ควำม
ร้อน  เสยีง ทำง
ชวีภำพ) 

1. สร้ำงแนวปฏิบัติงำนให้ทุกคนยดึปฏิบัติ 
2. กำรสร้ำงมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรให้เป็นไปตำม
มำตรฐำน 
3. จัดกำรของเสียในห้องปฏบิัติกำรอย่ำงเคร่งครัด 
4. ให้มีกำรปฏิบัติใชก้จิกรรมควบคุมในทุก
ห้องปฏบิัติกำรทัง้ท่ีขึ้นทะเบียนและหอ้งปฏิบัติกำรที่ไม่
ขึน้ทะเบยีนกับส่วนงำนและมหำวิทยำลัย 

- ยังไม่มีแนวทำงท่ีชัดเจน
ในกำรก ำจัดของเสียที่มี
พิษและเป็นอันตรำยให้
ออกไปจำก
มหำวิทยำลัย 

1. กำรด ำเนินกำรก ำกับกิจกรรมควบคุมใน
ห้องปฏบิัติกำร โดยมีกำรด ำเนินกำรควบคุม
จำกศูนย์บริหำรงำนวิจัย 

ปีงบประมำณ 2559 (30 
กันยำยน 2559) 
1. คณบดีคณะ
วิศวกรรมศำสตร์ 
ปฏิบัติกำรแทน
อธกิำรบดีในงำนฝ่ำย
กำยภำพฯ 
2. ผู้ช่วยอธกิำรบดีฝำ่ย
กำยภำพและสิ่งแวดล้อม 
3. ศูนย์บริหำรงำนวิจัย 
4. คณะกรรมกำรร่ำง
แนวปฏิบัติ 
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ประเภท 
ความเสี่ยง 

ประเด็นความเสี่ยง 
(1) 

การจัดการความเสี่ยง/ 
กจิกรรมการควบคุมที่มีอยู ่

(2) 

การประเมิน 

(3) 
ความเสี่ยงที่ยังมอียู่ 

(4) 
การจัดการความเสี่ยง/ 

กจิกรรมการควบคุมเพิ่มเตมิ 
(5) 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผดิชอบ 

(6) 

หมาย 
เหต ุ
(7) 

 4.5 ด้ำนกำรโจรกรรม
ทรัพย์สิน 

1.จัดตั้งศูนย์รักษำควำมปลอดภัยและจัดระเบียบกำรใช้
รถในพื้นที่มหำวิทยำลัย (ศปร.) 

2.จัดเจ้ำหน้ำท่ีรักษำควำมปลอดภยัตรวจตรำพืน้ที่
มหำวิทยำลัยอย่ำงเข้มงวด และประสำนกำรท ำงำนกับ
เจำ้หน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยของส่วนงำนให้เป็นไป
ในทิศทำงเดียวกัน 

3.ปรับปรุงแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรถูกโจรกรรม
ทรัพย์สินอย่ำงสม่ ำเสมอ 

4.ติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิดเพ่ือชว่ยรักษำควำม
ปลอดภัยของทรัพย์สิน 

5.ท ำประกันทรัพย์สินที่มีควำมส ำคัข/มูลค่ำสูง 
6.ติดตั้งไฟฟ้ำแสงสว่ำงเพ่ิมเติมตำมเส้นทำงท่ีมีควำม

สว่ำงไม่เพียงพอ 
7.ติดประกำศแจ้งผู้ใช้บริกำรให้ระวังทรัพย์สินสูขหำย 
8.มีที่ส ำหรับจอดรถจักรยำนยนต์และระบบรักษำควำม

ปลอดภัย 

ยังไม่ได้ด ำเนินกำร
จัดกำรควำมเสี่ยง
หรือกจิกรรม
ควบคุมที่มีอยู่ท่ี
ก ำหนดไว้ในบำง
กจิกรรม 

1. บุคลำกรและ
นักศึกษำยังประมำท
ในกำรรักษำและดูแล
ทรัพย์สินของตนเอง
ในพื้นที่สำธำรณะ 

2. เจำ้หน้ำที่รักษำ
ควำมปลอดภยัใน
ส่วนกลำงยังมี
จ ำนวนจ ำกัด ท ำให้
กำรดูแลยังไม่
ครอบคลุมทั่วถึง 
และกำรรักษำควำม
ปลอดภัยอยู่ระหว่ำง
กำรบูรณำกำรให้
เป็นรูปแบบเดียวกัน
ทัง้มหำวิทยำลัย 

ด ำเนินกำรตำมแผนกำรควบคุมให้เข้มข้น
และเคร่งครัดมำกขึน้ 

ปีงบประมำณ 2559 (30 
กันยำยน 2559) 
1. รองอธกิำรบดีฝำ่ย
บรหิำรฯ 
2. กองกลำง 
3. ศูนย์รักษำควำม
ปลอดภัยฯ 
4. ส่วนงำนต่ำงๆ 

 

-ด้ำนสำธำรณูปโภค 
4.6  ปรมิำณน้ ำผลิต

ประปำไม่เพียงพอ 

1.ตรวจสอบกำรด ำเนินกำรและ และวำงแผนรองรับ
ปรมิำณน้ ำอย่ำงสม่ ำเสมอ 

2.เตรียมแผนส ำรองน้ ำล่วงหนำ้ไว้ใชใ้นฤดูแล้งเตรียมรับ AEC 
3.จัดท ำระบบดูดน้ ำจำกคลองชลประทำนใหม่ 
4. ติดตั้งเครื่องเติมอำกำศ 
5.ให้คณะ ส่วนงำนมีแผนส ำรองน้ ำ 
6. ขุดลอกอ่ำงเก็บน้ ำอ่ำงแก้วให้ได้ปรมิำณกักเก็บสูงสุด

ในฤดูฝน 
7.ขุดลอกหน้ำเขื่อนเพ่ือลดปริมำณตะกอนในอ่ำง 
8.ตรวจสอบกำรด ำเนินกำรและ และวำงแผนรองรับ

ปรมิำณน้ ำอย่ำงสม่ ำเสมอ 
9. ซอ่มแซมระบบทอ่น้ ำประปำท่ีมีกำรรั่วไหลทั้งใน

ส่วนกลำงและส่วนงำน 
10. ให้ส่วนงำนที่มีกำรใชน้้ ำเพื่อกำรอุปโภค ไปหำแหล่ง

น้ ำที่มีควำมเหมำะสม เช่น กำรหำแหล่งน้ ำเพ่ือใชใ้น
กำรเกษตร  

11. ฝั่งสวนสักควรมีน้ ำส ำรองเพื่อใชใ้นหน้ำแล้ง 
12. พิจำรณำร่วมกับกำรประปำส่วนภูมิภำคเรื่องกำรท ำ

ระบบน้ ำส ำรอง 

ยังไม่ได้ด ำเนินกำร
จัดกำรควำมเสี่ยง
หรือกจิกรรมควบคุม
ที่มีอยู่ท่ีก ำหนดไว ้

1. น้ ำประปำมกีำร
รั่วไหลจำกระบบและ
ไม่มีกำรตรวจสอบ
มิเตอร์อย่ำง
สม่ ำเสมอ 

2. ปรมิำณของ
นักศึกษำและ
บุคลำกรของ
มหำวิทยำลัยในช่วง
หน้ำแล้งมีจ ำนวน
มำกขึน้ เนื่องจำก
กำรเปิดภำคเรียน
ตำม AEC  

3. มีกำรใชน้้ ำประปำไม่
เหมำะสมกับประเภท
กำรใชง้ำน 

1. ท ำแผนขุดลอกหน้ำเขื่อนอ่ำงแก้ว 
2. ด ำเนินกำรปรับปรุงระบบสูบน้ ำให้พร้อม

ใชง้ำนได้ทันที 
3. ท ำกำรซอ่มแซมทอ่น้ ำประปำอย่ำง

ต่อเนื่อง 
4. สร้ำงอ่ำงเก็บน้ ำส ำรองเพ่ิมขึ้น (อ่ำงเก็บ

น้ ำตำดชมพู) 

ปีงบประมำณ 2559 (30 
กันยำยน 2559) 
1. คณบดีคณะ
วิศวกรรมศำสตร์ 
ปฏิบัติกำรแทน
อธกิำรบดีในงำนฝ่ำย
กำยภำพฯ 
2. ผู้ช่วยอธกิำรบดีฝำ่ย
กำยภำพและสิ่งแวดล้อม 
3. กองอำคำรสถำนที่
และสำธำรณูปกำร (งำน
บรกิำรสำธำรณูปกำรฯ) 
4. สว่นงำนต่ำงๆ 
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ประเภท 
ความเสี่ยง 

ประเด็นความเสี่ยง 
(1) 

การจัดการความเสี่ยง/ 
กจิกรรมการควบคุมที่มีอยู ่

(2) 

การประเมิน 

(3) 
ความเสี่ยงที่ยังมอียู่ 

(4) 
การจัดการความเสี่ยง/ 

กจิกรรมการควบคุมเพิ่มเตมิ 
(5) 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผดิชอบ 

(6) 

หมาย 
เหต ุ
(7) 

4.7  ระบบทอ่
น้ ำประปำและ
ระบบทอ่น้ ำช ำรุด 

1.ท ำจัดแผนงบประมำณในกำรเปลี่ยนท่อประปำเดิมจำก
ทอ่ AC เป็นท่อ HDPE ให้ครบถ้วนทั้งมหำวิทยำลัย 

2. วำงแผนจัดท ำระบบทอ่ประปำเป็น loop ให้สำมำรถ
จ่ำยทดแทนกำรได้ในกรณีท่ีต้องมีกำรซอ่มบ ำรุง 

3.จัดท ำแผนบ ำรุงปั้มน้ ำประจ ำปีและจัดตั้งงบประมำณ
เปลี่ยนปั้มน้ ำในกรณทีี่ปั้มช ำรุด 

4. น ำน้ ำที่ได้รับกำรบ ำบัดแล้ว มำใช้ในกำรอุปโภคต่อไป 

ยังไม่ได้ด ำเนินกำร
จัดกำรควำมเสี่ยง
หรือกจิกรรม
ควบคุมที่มีอยู่ท่ี
ก ำหนดไว้ 

1. น้ ำประปำมกีำร
รั่วไหลจำกระบบและ
ไม่มีกำรตรวจสอบ
มิเตอร์อย่ำง
สม่ ำเสมอ 

2. ปรมิำณของ
นักศึกษำและ
บุคลำกรของ
มหำวิทยำลัยในช่วง
หน้ำแล้งมีจ ำนวน
มำกขึน้ เนื่องจำก
กำรเปิดภำคเรียน
ตำม AEC 

3. มีกำรใชน้้ ำประปำไม่
เหมำะสมกับประเภท
กำรใชง้ำน 

 

1. ด ำเนินกำรเปลี่ยนท่อประปำอย่ำงต่อเนื่อง 
2. วำงแผนจัดท ำทอ่น้ ำประปำให้เป็น Loop 

อย่ำงต่อเนื่อง 
3. วำงแผนจัดตั้งงบประมำณบ ำรุงรักษำ

เครื่องจักรกลและเครื่องสูบน้ ำอย่ำง
ต่อเนื่อง 

ปีงบประมำณ 2559 (30 
กันยำยน 2559) 
1. คณบดีคณะ
วิศวกรรมศำสตร์ 
ปฏิบัติกำรแทน
อธกิำรบดีในงำนฝ่ำย
กำยภำพฯ 
2. ผู้ช่วยอธกิำรบดีฝำ่ย
กำยภำพและสิ่งแวดล้อม 
3. กองอำคำรสถำนที่
และสำธำรณูปกำร (งำน
ออกแบบ และงำน
ธุรกำร) 
4. ส่วนงำนต่ำงๆ 
 

 

4.8 ระบบไฟฟ้ำและ
ระบบส ำรองไฟฟ้ำ 

1.หำแนวทำงและจัดท ำระบบในกำรส ำรองไฟฟ้ำ 
2.หำแนวทำงและจัดท ำระบบในกำรบรหิำรจัดกำรระบบ

ของโรงไฟฟ้ำย่อยของมหำวิทยำลัย 
3. มีคณะกรรมกำรก ำกับติดตำมกำรใชพ้ลังงำน 
4.มีแผนลดกำรใชพ้ลังงำนในอำคำร เพื่อกำรประหยัดพลังงำน 
5. ให้ส่วนงำนมีสว่นร่วมในกำรประหยัดพลังงำนอย่ำง

แข็งขันโดยเฉพำะระบบปรับอำกำศ 
6.มหำวิทยำลัยพิจำรณำโครงกำร กำรใชไ้ฟฟ้ำจำก

พลังงำนทดแทนหรอืมำตรกำรอนุรักษพ์ลังงำน 
7.ด ำเนินกำรจัดท ำระบบไฟฟ้ำใหม่ และด ำเนินกำร

พัฒนำสถำนีไฟฟ้ำย่อยแหลง่ท่ี 2 
8. วำงแผนส ำรองระบบไฟฟ้ำในอนำคต 
9. กำรดูแลสำยส่งและหม้อแปลงเพ่ิมเติม  รวมทั้งกำร

ติดตั้งอุปกรณ์ดักสัตว์บริเวณหม้อแปลง 
10. ท ำอุปกรณ์ตัดต่อระบบวงจรไฟฟ้ำให้เป็นระบบย่อย 

เพ่ือปอ้งกันกำรดับของวงจรทัง้ระบบ 

ยังไม่ได้ด ำเนินกำร
จัดกำรควำมเสี่ยง
หรือกจิกรรม
ควบคุมที่มีอยู่ท่ี
ก ำหนดไว้ 

1. ปรมิำณกำรใชไ้ฟฟ้ำ
ในมหำวิทยำลัยมี
อัตรำเพ่ิมขึน้อย่ำง
ต่อเนื่อง 

2. ดัชนีกำรใชไ้ฟฟ้ำต่อ
คน และในส่วนงำน
ต่ำงๆ มีสูงขึ้น 

3. กระแสไฟฟ้ำขัดข้อง
บอ่ยครั้ง เนื่องจำก
กำรลัดวงจรด้วย
สำเหตุต่ำงๆ 

1. ด ำเนินแผนกำรประหยัดพลังงำนใน
มหำวิทยำลัยและติดตำมก ำกับในชั้น
มหำวิทยำลัยจนถงึช้ันส่วนงำนอย่ำง
ต่อเนื่อง 

2. ด ำเนินกำรของบประมำณและสร้ำงสถำนี
ไฟฟ้ำย่อยแห่งที่ 2 

3. ดูแลสำยส่งหม้อแปลงและตดิตั้งอุปกรณ์
ดักสัตว์อย่ำงต่อเนื่อง 

4. ท ำแผนอุปกรณ์ตัดต่อวงจรไฟฟ้ำให้เป็น
ระบบย่อยอย่ำงต่อเนื่อง 

ปีงบประมำณ 2559 (30 
กันยำยน 2559) 
1. คณบดีคณะ
วิศวกรรมศำสตร์ 
ปฏิบัติกำรแทน
อธกิำรบดีในงำนฝ่ำย
กำยภำพฯ 
2. ผู้ช่วยอธกิำรบดีฝำ่ย
กำยภำพและสิ่งแวดล้อม 
3. กองอำคำรสถำนที่
และสำธำรณูปกำร (งำน
บรกิำรสำธำรณูปกำรฯ) 
4. ส่วนงำนต่ำงๆ 
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ประเภท 
ความเสี่ยง 

ประเด็นความเสี่ยง 
(1) 

การจัดการความเสี่ยง/ 
กจิกรรมการควบคุมที่มีอยู ่

(2) 

การประเมิน 

(3) 
ความเสี่ยงที่ยังมอียู่ 

(4) 
การจัดการความเสี่ยง/ 

กจิกรรมการควบคุมเพิ่มเตมิ 
(5) 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผดิชอบ 

(6) 

หมาย 
เหต ุ
(7) 

4.9 ระบบบ ำบัดน้ ำเสยี 1.จัดท ำแผนเปลีย่นอุปกรณ์และพัฒนำระบบบ ำบดัใหม้ี
ควำมทันสมัยมำกขึ้น 

2.จัดท ำแผนปรับปรุงระบบทอ่น้ ำเสีย 
3.จัดท ำระบบน้ ำเสียเพิม่ขึน้อกีหนึ่งชุด 
4.มีข้อก ำหนดใหส้่วนงำนและรำ้นคำ้ท ำสขัขำกับทำง

มหำวิทยำลัยในกำรดูแลระบบบ ำบัดน้ ำเสยี 

ยังไม่ได้ด ำเนินกำร
จัดกำรควำมเสีย่ง
หรือกจิกรรมควบคุม
ที่มีอยู่ที่ก ำหนดไว ้

1. ขดีควำมสำมำรถใน
กำรรองรับน้ ำของโรง
รับน้ ำเสียทีม่ีอยู่ อำจ
ไม่สำมำรถรองรับน้ ำ
เสียของมหำวิทยำลยั
ได้ในอนำคต 

2. ในกำรขยำยตัวของ
สิ่งกอ่สรำ้งใหม่ๆ  
ไม่ได้ค ำนึงถงึระบบ
บ ำบัดน้ ำเสยี 

1. จัดท ำแผนของโรงบ ำบัดน้ ำเสียเพื่อขอ
งบประมำณจำกมหำวิทยำลัย 

2. ออกประกำศเพื่อก ำกับสว่นงำนให้ดูแล
ปรมิำณน้ ำเสียจำกส่วนงำนอย่ำงเหมำะสม 

3. วำงแผนปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์และ
เคร่ืองจักรกลระบบบ ำบัดน้ ำเสีย (แม่เหียะ) ที่
เส่ือมสภำพ 

4. จัดท ำแผนร่วมกับคณะแพทยศำสตร์ในกำร
ปรับปรุงแนวท่อน้ ำเสียให้มีประสิทธิภำพ
บ ำรุงรักษำได้สะดวก 

ปีงบประมำณ 2559 (30 
กันยำยน 2559) 
1. คณบดีคณะ
วิศวกรรมศำสตร ์ 
2. ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝำ่ย
กำยภำพและสิ่งแวดล้อม 
3. กองอำคำรสถำนทีฯ่ (งำน
บรกิำรสำธำรณูปกำร) 
4. ส่วนงำนต่ำงๆ 

 

4.10 กำรก ำจัดขยะ 1.ขยำยจุดรวมขยะให้ครอบคลุมปรมิำณขยะที่เกิดขึน้ 
2.ส่งเสรมิและสนับสนุนให้มีกำรคัดแยกขยะเพื่อลดปริมำณ

ขยะที่ต้องก ำจัด 
3.ส่งเสรมิธนำคำรขยะ 
4.จัดท ำแนวทำงกำรจัดกำรในกำรจัดกำรขยะสว่นกลำง 
5.ออกระเบียบในกำรควบคุมขยะมีพิษ สำรเคมี และวัสดุชีวภำพ 
6. ให้ส่วนงำนส่งเสริมและสนับสนุนจัดสถำนที่ให้มีกำรคัดแยกขยะ 

เพื่อลดปริมำณขยะที่ต้องก ำจัดและที่พร้อมไปใช้ใหม่ และควรให้
ทุกส่วนงำนมีส่วนร่วมในกำรแยกขยะ 

7. ควรมีกำรรณรงคก์จิกรรม Recycle ในทุกสว่นงำนและ
ส่วนกลำงของมหำวิทยำลัย 

ยังไม่ได้ด ำเนินกำร
จัดกำรควำมเสี่ยง
หรือกจิกรรมควบคุม
ที่มีอยู่ท่ีก ำหนดไว ้

ยังไม่มีระบบที่ดีในกำร
จัดกำรขยะท่ีเป็นพิษ 
โดยเฉพำะในพื้นที่สวน
สัก 

 1.ท ำแผนขยำยจดุรวมขยะให้ครอบคลุมทุกส่วนงำน 
2.สนับสนุนให้มีกำรคัดแยกขยะ ลดปรมิำณขยะใน
ส่วนงำน 

3. ให้สรำ้งที่ท ำกำรของธนำคำรขยะและแปรรูปขยะ 
4. ท ำประกำศแนวทำงกำรจัดกำรขยะจำกส่วนกลำง 
5.ต่อเนื่องจำกกจิกรรมควบคุมที่มีอยู ่ข้อ 6-7 
เพิ่มเติมในส่วนขยะชีวมวลมีปรมิำณมำกสมควรมี
แผนในกำรพัฒนำจัดกำรแปรสภำพขยะให้เป็นสิง่ที่
มีประโยชน์เช่น กำรผลติพลังงำน แล้วน ำเสนอ
มหำวิทยำลัยเพื่อของบประมำณ 

ปีงบประมำณ 2559 (30 
กันยำยน 2559) 
1.คณบดคีณะ
วศิวกรรมศำสตร์ ปฏิบัติกำร
แทนอธิกำรบดีในงำนฝ่ำย
กำยภำพฯ 
2. ผู้ช่วยอธิกำรบดฝี่ำย
กำยภำพและสิ่งแวดล้อม 
3. กองอำคำรสถำนที่ฯ 
(งำนอำคำร) 
4. ส่วนงำนต่ำงๆ 

 

4.11 ด้ำนควำม
ปลอดภัยและ
ปอ้งกันอุบัติเหตุ
กำรจรำจร 

1.ออกประกำศมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ เรื่องกำรใชร้ถและ
มำตรกำรบังคับฝ่ำฝนืระเบียบมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ว่ำ
ด้วยกำรจัดระเบียบกำรใชร้ถในพืน้ที่มหำวิทยำลยั 
เชียงใหม่และประกำศอืน่ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2.ประชำสัมพันธ์/รณรงคใ์ห้ปฏิบัติตำมกฎหมำยและ
เครื่องหมำยจรำจรอยำ่งต่อเนื่อง รวมทั้งจดัอบรม
เผยแพร่ควำมรู้ควำมเข้ำใจและปลูกฝังวินยัจรำจร 

3.ก ำหนดเขตควบคุมวินยัจรำจร และด ำเนนิกำรรณรงค์
กำรใส่หมวกนิรภัยอย่ำงเข้มขน้และต่อเนือ่ง 

4.ปรับปรุงระบบสัขขำณจรำจร เครื่องหมำย ป้ำยบังคับ
ต่ำงๆ รวมทัง้พัฒนำพืน้ที่จอดรถ 

5.จ ำกัดจ ำนวนรถในพืน้ที่มหำวิทยำลัย เพื่อลดควำมเสี่ยง
ในกำรเกิดอุบตัิเหต ุโดยก ำหนดจำกพื้นที ่ทั้งในส่วนที่
อนุขำตและไมอ่นุขำตให้รถผ่ำน 

6.จัดสรรงบประมำณในกำรดแูลและรักษำสภำพถนน
ภำยในมหำวิทยำลยั รวมทั้งมแีผนบ ำรุงซ่อมแซมถนน
ทำงเข้ำและทำงจักรยำนทุกๆ 4 ป ี

7.เพิ่มทำงเดนิเทำ้และระบบขนส่งมวลชนในมหำวิทยำลยัให้
มำกขึ้น 

8.จัดท ำระบบรองรับนักทอ่งเที่ยว 

ยังไม่ได้ด ำเนินกำร
จัดกำรควำมเสี่ยง
หรือกจิกรรมควบคุม
ที่มีอยู่ท่ีก ำหนดไว ้

1. กำรขับขี่ยำนพำหนะ
ของบุคลำกรและ
นักศึกษำ ยังฝำ่ฝืน
กฎระเบียบจรำจร 

2. ผู้ใช้รถและถนนมี
จ ำนวนเพิ่มมำกขึ้น 
สืบเนื่องจำก
กจิกรรมและปริมำณ
นักศกึษำท่ีเพ่ิมขึน้ 

ด ำเนินกำรตำมแผนกำรควบคุมให้เข้มข้น
และเคร่งครัดมำกขึน้ 

ปีงบประมำณ 2559 (30 
กันยำยน 2559) 
1. รองอธกิำรบดีฝำ่ย
บรหิำรฯ 
2. กองกลำง 
3. ศูนย์รักษำควำม
ปลอดภัยฯ 
4. กองอำคำรสถำนที่
และสำธำรณูปกำร 
5. กองพัฒนำนักศึกษำ 
6. กองแผนงำน 
7. ส่วนงำนต่ำงๆ 
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ประเภท 
ความเสี่ยง 

ประเด็นความเสี่ยง 
(1) 

การจัดการความเสี่ยง/ 
กจิกรรมการควบคุมที่มีอยู ่

(2) 

การประเมิน 

(3) 
ความเสี่ยงที่ยังมอียู่ 

(4) 
การจัดการความเสี่ยง/ 

กจิกรรมการควบคุมเพิ่มเตมิ 
(5) 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผดิชอบ 

(6) 

หมาย 
เหต ุ
(7) 

4.12 แผน่ดินไหว 1. มีกำรตรวจสอบสิ่งปลูกสร้ำงและระบบสำธำรณูปโภค
ต่ำง ๆ อย่ำงสม่ ำเสมอ 
2. มีแผนกำรอบรมรองรับกำรเกิดแผ่นดินไหว 
3. จัดตั้งงบประมำณ และตรวจสอบบ ำรุงรักษำอำคำร
ประจ ำปี ให้เป็นไปตำมกฎหมำยอำคำรควบคุม พรบ. 
ตรวจสอบอำคำร 
4. จัดแผนฝึกซอ้มเพ่ือรับมอืในกรณีกำรเกิดแผ่นดินไหว
ในทั้งส่วนงำนและส่วนกลำง 
 

- อัตรำกำรเกิด
แผน่ดินไหวมีเพ่ิมมำก
ขึน้ 

1. แผนรองรับสถำนกำรณ์ฉุกเฉนิ เพ่ือ
รองรับกรณเีกิดแผ่นดินไหว 

2. ท ำแผนตรวจสอบอำคำร สิ่งก่อสร้ำง ให้
เป็นไปตำมกฎหมำยอำคำรควบคุม พรบ.
ตรวจสอบอำคำร 

3. มกีำรฝึกซอ้มอย่ำงต่อเนื่อง 

ปีงบประมำณ 2559 (30 
กันยำยน 2559) 
1. คณบดีคณะ
วิศวกรรมศำสตร์ 
ปฏิบัติกำรแทน
อธกิำรบดีในงำนฝ่ำย
กำยภำพฯ 
2. ผู้ช่วยอธกิำรบดีฝำ่ย
กำยภำพและสิ่งแวดล้อม 
3. กองอำคำรสถำนที่
และสำธำรณูปกำร (งำน
ออกแบบ) 
4. ส่วนงำนต่ำงๆ 

 

ความเสี่ยง
ด้าน
กฎระเบียบ 
ข้อบังคับ 
(C) 

5.1 มหำวิทยำลัยถูก
ฟ้องรอ้ง/ร้องเรียน 

1. จัดอบรมเก่ียวกับหลักธรรมำภบิำล กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ หรอืกฎหมำยต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องให้บุคลำกร 
2. มำตรกำรส่งเสริมจริยธรรมในเชงิรุก 
3. ด ำเนินกำรให้มีศูนย์ไกล่เกลี่ยและสมำนฉันทเ์พ่ือให้
สำมำรถด ำเนินกำรในเรื่องกำรระงับข้อพิพำทได้อย่ำง
จริงจัง 
4. วิเครำะห์ สรุปบทเรียนจำกกรณีท่ีมหำวิทยำลัยถูก
ฟ้องรอ้ง หรือกรณีกำรด ำเนินกำรสอบสวนทำงวินัย เพ่ือ
เป็นบทเรียนส ำหรับผูบ้รหิำรมหำวิทยำลัยและบุคลำกรที่
เก่ียวข้อง 

อัตรำกำรร้องเรียน
และฟ้องรอ้ง
มหำวิทยำลัยยังเกดิ
ขึน้อยู่อย่ำงต่อเนื่อง 

ข้อร้องเรยีน/คดคีวำมที่
มหำวิทยำลัยถูกฟ้องยัง
มีจ ำนวนค่อนข้ำงมำก 

1. ด ำเนินกำรกิจกรรมควบคมุที่มีอยู่อย่ำง
ต่อเนื่อง 
2. ผลักดันกำรด ำเนินงำนของศูนย์ไกล่เกลี่ย
และสมำนฉันท์ให้เกดิผลอยำ่งเป็นรูปธรรม
มำกยิ่งขึน้ 

ปีงบประมำณ 2559 
1. ผู้ช่วยอธกิำรบดีฝำ่ย
บรหิำรท่ัวไปและ
กฎหมำย 
2. กองกฎหมำย 
3. กองบริหำรงำนบุคคล 
4. ส่วนงำนต่ำงๆ 

 

 

 

 

(ศาสตราจารย ์ดร.ไพโรจน์  วิริยจาร)ี 
รองอธิการบดฝี่ายบรหิารและทรัพยากรบุคคล 

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 

 
 

 (ศาสตราจารย์คลินกิ นายแพทย์นเิวศน์  นันทจิต)  
อธิการบดมีหาวทิยาลัยเชียงใหม ่
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ระดับของความเสีย่ง (Degree of Risk) ก าหนดเกณฑ์ไว ้4 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และน้อย 

 

 

ตัวอย่ำง ตำรำงระดับของควำมเส่ียง (Degree of Risk) 

                   

 

                  5     

                      4                 

                       3                  

                       2 

                       1 

       1        2        3         4        5   

                                   โอกำสที่จะเกิดควำมเส่ียง (L) 
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