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รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงาน

ของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตาม

มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 

การบริหารความเสี่ยง มีความส าคัญและมีความจ าเป็นที่จะช่วยป้องกัน ความสูญเสียที่อาจ

เกิดขึ้นในอนาคตภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน การวิเคราะห์ การประเมิน จัดการและติดตามความเสี่ยง  

เพื ่อป้องกันและควบคุมความเสี ่ยงที ่อาจจะเกิดขึ ้นจนส่งผลกระทบต่อภารกิจของมหาวิทยาลัย  โดยใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ท าการวิเคราะห์ และระบุความเสี่ยง หาแนวทางควบคุม

อย่างต่อเนื่อง และวิเคราะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ทั้งปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก ปัจจัยภายใน และปัจจัย

ภายนอก โดยจ าแนกประเภทความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัยไว้  5 ประเภท รวมจ านวน 8 ประเด็นความเสี่ยง 

รายละเอียดดังนี้ 
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สรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ล าดับ ประเด็นความเสี่ยง 
การประเมินค่าระดับความเสี่ยง สถานะ 

การประเมิน ก่อนมกีิจกรรม หลังมีกิจกรรม 
ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 

1. ความต่อเนื่องการบริหารของหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลยั 

3 x 4 = 12 
(สูง) 

3 x 3 = 9 
(ปานกลาง) 

ลดลง 

ด้านการเงินและทรัพย์สิน (Financial and Asset Risk) 

2. อัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้น้อยกว่า อัตราการเพิม่ขึ้น
ของรายจ่าย 

4 x 5 = 20 
(สูงมาก) 

4 x 4 = 16 
(สูง) 

ลดลง 

ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) 

 -ไม่มี- - - - 
ด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk) 

3. การสญูหาย หรือสูญเสียข้อมูลระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศ 

3 x 5 = 15 
(สูง) 

2 x 5 = 10 
(สูง) 

ลดลง 

4. ระบบสารสนเทศถูกจารกรรมข้อมลูจากภายในและ
ภายนอก 

4 x 5 = 20 
(สูงมาก) 

2 x 5 = 10 
(สูง) 

ลดลง 

5. การเผยแพร่ข้อมลูที่ส่งผลกระทบด้านลบต่อ
ภาพลักษณ์และชื่อเสียงของมหาวทิยาลัย 

3 x 3 = 9 
(ปานกลาง) 

1 x 3 = 3 
(น้อยมาก-น้อย) 

ลดลง 

ด้านบุคลากร (Personnel Risk) 
6. หลักสตูรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 3 x 4 = 12 

(สูง) 
1 x 4 = 4 
(ปานกลาง) 

ลดลง 

ด้านวิบัติภัย/เหตุการณ์ (Event Risk) 

7. การเกิดอัคคภีัย 3 x 5 = 15 
(สูง) 

3 x 2 = 6 
(ปานกลาง) 

ลดลง 

8. การเกิดภัยพิบัต ิ 2 x 5 = 10 
(สูง) 

3 x 3 = 9 
(ปานกลาง) 

ลดลง 
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การบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

การวิเคราะห์ ระบุความเสี่ยง และปัจจัยความเสี่ยง  
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แบบการวิเคราะห์ ระบุความเสี่ยง และปัจจัยความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลยั 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ล าดับ ประเภทความเสี่ยง ความเสี่ยงที่พบ ปัจจัยเสี่ยง 

1. ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความต่อเนื่องการบริหารของหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย 

ปัจจัยเสี่ยงภายใน 
     การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารของหน่วยงานภายใน 

2. ด้านการเงินและทรัพยส์ิน 
(Financial and Asset Risk) 

อัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้น้อยกว่า 
อัตราการเพิ่มขึ้นของรายจ่าย 

ปัจจัยเสี่ยงภายใน 
     การบริหารรายได้-รายจ่าย 
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 
     รายได้ที่ไดร้ับจดัสรรงบประมาณแผ่นดินจากส านักงบประมาณ และรายได้อื่น ๆ ไมเ่พียงพอต่อ
รายจ่าย 

3. ด้านการปฏิบัติงาน (Operation 
Risk) 

การสญูหาย หรือสูญเสียข้อมูลระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศ 

ปัจจัยเสี่ยงภายใน 
1. การเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งาน 
2. ระบบไฟฟ้า อาทิ ไฟดับ ส่งผลกระทบท่ีท าให้ระบบฐานข้อมลูเสยีหาย 
3. อายุการใช้งานของ Hardware 
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 
ภัยพิบัต ิ

ระบบสารสนเทศถูกจารกรรมข้อมลูจาก
ภายในและภายนอก 

ปัจจัยเสี่ยงภายใน 
1. การเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งานภายในมหาวิทยาลยั โดยไมไ่ดร้ับอนุญาต 
2. การถูกบุกรุก ถูกโจรกรรม หรือมผีู้ไม่ประสงค์ดีเข้าคุกคามสร้างความเสียหายต่อระบบฐานข้อมลู

สารสนเทศ จากภายในมหาวิทยาลัย 
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 
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ล าดับ ประเภทความเสี่ยง ความเสี่ยงที่พบ ปัจจัยเสี่ยง 

การถูกบุกรุก ถูกโจรกรรม หรือมผีู้ไม่ประสงค์ดีเข้าคุกคามสร้างความเสียหายต่อระบบฐานข้อมลู
สารสนเทศ จากภายนอกมหาวิทยาลัย 

การเผยแพร่ข้อมลูที่ส่งผลกระทบด้าน
ลบต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของ
มหาวิทยาลยั 

ปัจจัยเสี่ยงภายใน 
     นักศึกษา และบุคลากร เผยแพร่ข้อมูลผา่นช่องทางต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบสร้างความเสียหายต่อ
ช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย 
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 
1. รูปแบบการน าเสนอข่าว ของสื่อในปัจจุบันท่ีต้องการความรวดเร็วและสร้างกระแส ท าให้ ขาด

การตรวจสอบข้อมลู และไม่ค านึงถึงข้อเท็จจริง ส่งผลกระทบด้านลบต่อช่ือเสียงของมหาวิทยาลยั 
2. การเผยแพร่ข้อมลูที่บิดเบือนและปลุกปั่นสร้างความเสียหายให้กับมหาวิทยาลัยจากผู้ที่ไม่หวังดี 

4 ด้านบุคลากร (Personnel Risk) หลักสตูรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูร 

ปัจจัยเสี่ยงภายใน 
การสรรหาอัตราทดแทนอาจารยผ์ูร้ับผิดชอบหลักสตูร หรืออาจารยป์ระจ าหลักสตูร 

5 ด้านวิบัติภยั/เหตุการณ์ (Event 
Risk) 

การเกิดอัคคภีัย ปัจจัยเสี่ยงภายใน 
1. เกิดเพลิงไหม้จากไฟฟ้าลดัวงจรภายในอาคาร 
2. เกิดจากความประมาท ความรูเ้ท่าไม่ถึงการณ์ และการวางเพลิง 
3. วัสดุอุปกรณ์ประกอบอาคาร (เสื่อมสภาพ/การติดตั้งไมส่มบูรณ์) 
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 
1. เกิดเพลิงไหม้จากไฟป่า 
2. เกิดเพลิงไหม้จากฟ้าผ่า 
3. เกิดเพลิงไหม้จากการเข้ามาหาของป่า และล่าสัตวภ์ายในเขตมหาวทิยาลัยจากบุคคลภายนอก 

การเกิดภัยพิบัต ิ ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 
     เกิดภัยพิบัติตามธรรมชาติที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ เช่น พายุ น ้าท่วม แผ่นดินไหว ภัยแล้ง 
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การบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

การประเมินความเสี่ยง  
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แบบประเมินโอกาส ผลกระทบ และระดับความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ล าดับ ความเสี่ยงที่พบ ปัจจัยเสี่ยง 
ประเภท

ความเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ 
ค่ะระดับ

ความเสี่ยง 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
1.  ความต่อเนื่องการบริหารของ

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
ปัจจัยเสี่ยงภายใน 
     การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารของหน่วยงานภายใน 

ด้านกลยุทธ์ 
(Strategic 

Risk) 

3 4 12 สูง 

2.  อัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้
น้อยกว่า อัตราการเพิ่มขึ้นของ
รายจ่าย 

ปัจจัยเสี่ยงภายใน 
     การบริหารรายได้-รายจ่าย 
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 
     รายได้ที่ไดร้ับจดัสรรงบประมาณแผ่นดินจากส านัก
งบประมาณ และรายได้อื่น ๆ ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย 

ด้านการเงิน
และ

ทรัพย์สิน 
(Financial 
and Asset 

Risk) 

4 5 20 สูงมาก 

3.  การสญูหาย หรือสูญเสียข้อมูล
ระบบฐานข้อมลูสารสนเทศ 

ปัจจัยเสี่ยงภายใน 
1. การเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งาน 
2. ระบบไฟฟ้า อาทิ ไฟดับ ส่งผลกระทบที่ท าให้ระบบ
ฐานข้อมูลเสียหาย 
3. อายุการใช้งานของ Hardware 
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 
     ภัยพิบัติ 

ด้านการ
ปฏิบัติงาน 

(Operation 
Risk) 

3 5 15 สูง 

4.  ระบบสารสนเทศถูกจารกรรม
ข้อมูลจากภายในและภายนอก 

ปัจจัยเสี่ยงภายใน ด้านการ
ปฏิบัติงาน 

4 5 20 สูงมาก 
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ล าดับ ความเสี่ยงที่พบ ปัจจัยเสี่ยง 
ประเภท

ความเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ 
ค่ะระดับ

ความเสี่ยง 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
1. การเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งานภายในมหาวิทยาลยั โดยไมไ่ด้
รับอนุญาต 
2. การถูกบุกรุก ถูกโจรกรรม หรือมีผู้ไม่ประสงค์ดเีข้าคุกคาม
สร้างความเสียหายต่อระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศ จากภายใน
มหาวิทยาลยั 
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 

การถูกบุกรุก ถูกโจรกรรม หรือมผีู้ไม่ประสงค์ดีเข้าคุกคาม
สร้างความเสียหายต่อระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศ จาก
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

(Operation 
Risk) 

5.  การเผยแพร่ข้อมลูที่ส่งผล
กระทบด้านลบต่อภาพลักษณ์
และช่ือเสยีงของมหาวิทยาลัย 

ปัจจัยเสี่ยงภายใน 
     นักศึกษา และบุคลากร เผยแพร่ข้อมูลผา่นช่องทางต่าง ๆ 
ที่ส่งผลกระทบสร้างความเสียหายต่อช่ือเสียงของมหาวิทยาลยั 
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 
1. รูปแบบการน าเสนอข่าว ของสื่อในปัจจุบันท่ีต้องการความ
รวดเร็วและสร้างกระแส ท าให้ ขาดการตรวจสอบข้อมลู และ
ไม่ค านึงถึงข้อเท็จจริง ส่งผลกระทบด้านลบต่อช่ือเสียงของ
มหาวิทยาลยั 
2. การเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือนและปลุกปั่นสร้างความเสียหาย
ให้กับมหาวิทยาลยัจากผู้ทีไ่ม่หวังดี 

ด้านการ
ปฏิบัติงาน 

(Operation 
Risk) 

3 3 9 ปานกลาง 
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ล าดับ ความเสี่ยงที่พบ ปัจจัยเสี่ยง 
ประเภท

ความเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ 
ค่ะระดับ

ความเสี่ยง 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
6.  หลักสตูรไม่เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตร 
ปัจจัยเสี่ยงภายใน 

การสรรหาอัตราทดแทนอาจารยผ์ูร้ับผิดชอบหลักสตูร หรือ
อาจารย์ประจ าหลักสตูร 

ด้านบุคลากร 
(Personnel 

Risk) 

3 4 12 สูง 

7.  การเกิดอัคคภีัย ปัจจัยเสี่ยงภายใน 
1. เกิดเพลิงไหม้จากไฟฟ้าลัดวงจรภายในอาคาร 
2. เกิดจากความประมาท ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และการ
วางเพลิง 
3. วัสดุอุปกรณป์ระกอบอาคาร (เสื่อมสภาพ/การติดตั้งไม่
สมบูรณ์) 
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 
1. เกิดเพลิงไหม้จากไฟป่า 
2. เกิดเพลิงไหม้จากฟ้าผ่า 
3. เกิดเพลิงไหม้จากการเข้ามาหาของป่า และล่าสัตว์ภายใน
เขตมหาวิทยาลยัจากบุคคลภายนอก 

ด้านวิบัติภยั/
เหตุการณ์ 

(Event Risk) 

3 5 15 สูง 

8.  การเกิดภัยพิบัต ิ ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 
     เกิดภัยพิบัติตามธรรมชาติที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ เช่น 
พายุ น ้าท่วม แผ่นดินไหว ภัยแล้ง 

ด้านวิบัติภยั/
เหตุการณ์ 

(Event Risk) 

2 5 10 สูง 
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การบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

แผน/แนวทางการจัดการความเสี่ยง  
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แนวทางการจัดการความเสี่ยง และกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ล าดับ ความเสี่ยงที่พบ ปัจจัยเสี่ยง 
แนวทางการ

จัดการความเสี่ยง 
กิจกรรมเพ่ือลดความเสี่ยง 

ก าหนดการ
แล้วเสร็จ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยงาน 
ผู้บริหารที่

ก ากับติดตาม 
1.  ความต่อเนื่องการ

บริหารของ
หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลยั 

ปัจจัยเสี่ยงภายใน 
     การเปลี่ยนแปลง
ผู้บริหารของหน่วยงาน
ภายใน 

 ยอมรับ 
 ลด/ควบคมุ 
 หลีกเลีย่ง 
 กระจาย 

จัดท าแผนทดแทนต าแหน่งผู้บริหาร
มหาวิทยาลยัและหัวหน้าหน่วยงาน 
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในแต่
ละหน่วยงานเพื่อความต่อเนื่อง ใน
การบริหารงาน  

30 ก.ย. 63 แผนทดแทน 
(Succession 
Plan) ต าแหน่ง
หัวหน้า
หน่วยงาน 

มหาวิทยาลัย   
มีระบบการ
พิจารณา
ผู้บริหารของ
หน่วยงานเพื่อ
ทดแทนในกรณี
ที่มีต าแหน่ง 
ว่างลง 

ส่วนการ
เจ้าหน้าที ่

1. รอง
อธิการบดีที่
ก ากับดูแล 
2. หัวหน้าส่วน
การเจ้าหน้าท่ี 

2.  อัตราการเพิ่มขึ้น
ของรายได้น้อยกว่า 
อัตราการเพิ่มขึ้น
ของรายจ่าย 

ปัจจัยเสี่ยงภายใน 
     การบริหารรายได้-
รายจ่าย 
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 
     รายได้ที่ไดร้ับจดัสรร
งบประมาณแผ่นดินจาก
ส านักงบประมาณ และ
รายได้อื่น ๆ ไมเ่พียงพอต่อ
รายจ่าย 

 ยอมรับ 
 ลด/ควบคมุ 
 หลีกเลีย่ง 
 กระจาย 

1. ศึกษาและวิเคราะห์อัตราการ
เพิ่ม/ลดรายได ้
1) วิเคราะห์อตัราการเพิ่มขึ้นของ

รายได้จ าแนกแหล่งรายได ้
2) ศึกษาสัดส่วนรายได้ ตามแหล่ง

รายได ้
3) ศึกษารายละเอียดของรายการ

ในทุกแหล่งรายได ้
2. ศึกษาและวิเคราะห์อัตราการเพิ่ม
ลดของรายจ่าย 

30 ก.ย. 63 (ร่าง) แนว
ทางการเพิ่ม
รายได้ และลด
รายจ่ายให้
เหมาะสม 

บริหารอัตราการ
เพิ่มขึ้นของ
รายได้ให้
เหมาะสมกับ
อัตราการเพิ่มขึ้น
ของรายจ่าย 
ตามแนวทางที่
ได้ศึกษาไว ้

ส่วน
นโยบายและ
แผน 

1. รอง
อธิการบดีที่
ก ากับดูแล 
2. หัวหน้าส่วน
นโยบายและ
แผน 
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ล าดับ ความเสี่ยงที่พบ ปัจจัยเสี่ยง 
แนวทางการ

จัดการความเสี่ยง 
กิจกรรมเพ่ือลดความเสี่ยง 

ก าหนดการ
แล้วเสร็จ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยงาน 
ผู้บริหารที่

ก ากับติดตาม 
1) วิเคราะห์อตัราการเพิ่มขึ้นของ

รายจ่าย จ าแนกตามประเภท
รายจ่าย 

2) ศึกษาสัดส่วนรายจ่ายจ าแนก
ตามประเภทรายจ่าย 

3) ศึกษารายการทีม่ีการใช้จ่าย
สูงสุดและต า่สดุ 

3. เปิดหลักสูตรระยะสั้น (Shot 
Course) 
4. เปิดการสอนรายวิชาออนไลน์ 
(Course Online) 
5. เปิดหลักสูตรอบรม (Reskill 
Upskill) 

3.  การสญูหาย หรือ
สูญเสียข้อมลูระบบ
ฐานข้อมูล
สารสนเทศ 

ปัจจัยเสี่ยงภายใน 
1. การเข้าถึงข้อมูลของ
ผู้ใช้งาน 
2. ระบบไฟฟ้า อาทิ ไฟดับ 
ส่งผลกระทบที่ท าให้ระบบ
ฐานข้อมูลเสียหาย 
3. อายุการใช้งานของ 
Hardware 

 ยอมรับ 
 ลด/ควบคมุ 
 หลีกเลีย่ง 
 กระจาย 

1. จัดท าระเบยีบหรือสิทธ์ิการเข้าถึง
ฐานข้อมูลสารสนเทศ 
2. จัดล าดับความส าคัญของข้อมูล
เพื่อก าหนดวิธีการจดัการที่
เหมาะสมกับข้อมลูแตล่ะประเภท 
3. ท าการบ ารุงรักษา Hardware 4 
ครั้ง/ปี และวางแผนการจัดสรร

30 ก.ย. 63 มีตรวจสอบ
ความสมบรูณ์
ของระบบ
ฐานข้อมูล
สารสนเทศทุก
วันและสรุปผล
การตรวจสอบ

ข้อมูลระบบ
ฐานข้อมูล
สารสนเทศไม่
สูญหาย หรือ
เสียหาย 

ศูนย์บริการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. รอง
อธิการบดี ท่ี
ก ากับดูแล  
2. ผู้อ านวยการ
ศูนย์บริการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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ล าดับ ความเสี่ยงที่พบ ปัจจัยเสี่ยง 
แนวทางการ

จัดการความเสี่ยง 
กิจกรรมเพ่ือลดความเสี่ยง 

ก าหนดการ
แล้วเสร็จ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยงาน 
ผู้บริหารที่

ก ากับติดตาม 
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 
     ภัยพิบัติ 

งบประมาณ เพื่อทดแทนอุปกรณท์ี่
หมดอายุกาใช้งาน 
4. ระบบไฟฟ้าส ารองโดยเครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้า และประสานส่วน
อาคารสถานท่ีตรวจสอบให้มีสภาพ
พร้อมใช้งาน 
5. ตรวจสอบระบบตรวจจับควันไฟ 
และถังดับเพลิงประจ าห้องเป็น
ประจ าทุกปี โดยประสานกับส่วน
อาคารสถานท่ี 
6. มีระบบส ารองข้อมูลกรณเีกิดภยั
พิบัติ (DR-Site) ที่อาคาร S7 

ระบบฯ ทุก 3 
เดือน 

4.  ระบบสารสนเทศถูก
จารกรรมข้อมลูจาก
ภายในและภายนอก 

ปัจจัยเสี่ยงภายใน 
1. การเข้าถึงข้อมูลของ
ผู้ใช้งานภายใน
มหาวิทยาลยั โดยไมไ่ดร้ับ
อนุญาต 
2. การถูกบุกรุก ถูก
โจรกรรม หรือมีผูไ้ม่
ประสงคด์ีเข้าคุกคามสร้าง
ความเสยีหายต่อระบบ

 ยอมรับ 
 ลด/ควบคมุ 
 หลีกเลีย่ง 
 กระจาย 

1. ติดตามและตรวจสอบการเข้าใช้
งานระบบสารสนเทศของผู้ใช้งาน 
2. เปลี่ยนอุปกรณ์ป้องกันการบุกรกุ 
(Firewall) เป็นรุ่นท่ีมีประสิทธิภาพ
มากกว่าเดิม 

30 ก.ย. 63 1. มีการเก็บ
ข้อมูลการเข้าใช้
งานระบบ
สารสนเทศ 
2. มีข้อมูลการ
เก็บประวัติการ
บุกรุกของ
อุปกรณ์ป้องกัน
การบุกรุก 

ระบบ
สารสนเทศ
ปลอดภัยไม่ถูก
จารกรรมข้อมลู
จากภายในและ
ภายนอก 

ศูนย์บริการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. รอง
อธิการบดีที่
ก ากับดูแล  
2. ผู้อ านวยการ
ศูนย์บริการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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ล าดับ ความเสี่ยงที่พบ ปัจจัยเสี่ยง 
แนวทางการ

จัดการความเสี่ยง 
กิจกรรมเพ่ือลดความเสี่ยง 

ก าหนดการ
แล้วเสร็จ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยงาน 
ผู้บริหารที่

ก ากับติดตาม 
ฐานข้อมูลสารสนเทศ จาก
ภายในมหาวิทยาลัย 
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 
     การถูกบุกรุก ถูก
โจรกรรม หรือมีผูไ้ม่
ประสงคด์ีเข้าคุกคามสร้าง
ความเสยีหายต่อระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศ จาก
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

(Firewall) ทุก
เดือน 

5.  การเผยแพร่ข้อมลูที่
ส่งผลกระทบด้านลบ
ต่อภาพลักษณ์และ
ช่ือเสียงของ
มหาวิทยาลยั 

ปัจจัยเสี่ยงภายใน 
     นักศึกษา และ
บุคลากร เผยแพร่ข้อมูล
ผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่ส่งผล
กระทบสร้างความเสียหาย
ต่อช่ือเสียงของ
มหาวิทยาลยั 
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 
1. รูปแบบการน าเสนอข่าว 
ของสื่อในปัจจุบันท่ี
ต้องการความรวดเร็วและ
สร้างกระแส ท าให้ ขาด

 ยอมรับ 
 ลด/ควบคมุ 
 หลีกเลีย่ง 
 กระจาย 

จัดกิจกรรมตามแผนการ
ประชาสมัพันธ์ ประกอบด้วย 
1. จัดท าสื่อและเผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารที่ถูกต้องในช่องทางต่าง ๆ 
เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์อันดีของ
มหาวิทยาลยัสูส่าธารณชนอยู่เสมอ 
2. สร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ใน
มหาวิทยาลยัเพื่อเป็นแกนน าในการ
เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารที่เหมาะสม 
รวดเร็ว 

30 ก.ย. 63 แผนการ
ประชาสมัพันธ์
และส่งเสรมิ
ภาพลักษณ์อันดี
ของ
มหาวิทยาลยั 
 

1. สาธารณชน
รับรู้ข่าวสารที่
ถูกต้องของ
มหาวิทยาลยั 
2. มีเครือข่าย
ด้านการ
ประชาสมัพันธ์ 
3. มี
ความสัมพันธ์อัน
ดีกับสื่อมวลชน 
4. นักศึกษา 
และบุคลากรมี

ส่วนประชา-
สัมพันธ์ 

1. รอง
อธิการบดีที่
ก ากับดูแล 
2. หัวหน้าส่วน
ประชาสมัพันธ ์
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ล าดับ ความเสี่ยงที่พบ ปัจจัยเสี่ยง 
แนวทางการ

จัดการความเสี่ยง 
กิจกรรมเพ่ือลดความเสี่ยง 

ก าหนดการ
แล้วเสร็จ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยงาน 
ผู้บริหารที่

ก ากับติดตาม 
การตรวจสอบข้อมลู และ
ไม่ค านึงถึงข้อเท็จจริง 
ส่งผลกระทบด้านลบต่อ
ช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย 
2. การเผยแพร่ข้อมูลที่
บิดเบือนและปลุกปั่นสร้าง
ความเสยีหายให้กับ
มหาวิทยาลยัจากผู้ทีไ่ม่
หวังดี 

3. จัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ เพือ่
สร้างความสัมพันธ์อันดรีะหว่าง
สื่อมวลชนกับมหาวิทยาลัย 
ข้อเสนอแนะ 
1. ส่วนพัฒนานักศึกษาจัดกิจกรรม
ให้แก่นักศึกษา เพื่อส่งเสรมิความรกั
และภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัย 
2. ส่วนการเจา้หน้าท่ีจัดกิจกรรม
ให้แก่บุคลากร เกีย่วกับการใช้สื่อใน
ยุคปัจจุบัน และกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
ความรักและภาคภูมิใจใน
มหาวิทยาลยั 

ใจรักและ
ภาคภูมิใจใน
มหาวิทยาลยั 

6.  หลักสตูรไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูร 

ปัจจัยเสี่ยงภายใน 
การสรรหาอัตรา

ทดแทนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรือ
อาจารย์ประจ าหลักสตูร 

 ยอมรับ 
 ลด/ควบคมุ 
 หลีกเลีย่ง 
 กระจาย 

1. ส านักวิชาจัดระบบการก ากับ
ติดตามความครบถ้วนของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในทุกภาค
การศึกษา 
2. มหาวิทยาลัยจดัระบบการสอบ
ทานผลการด าเนินงานการก ากับ
มาตรฐานหลักสูตรก่อนการประเมนิ
คุณภาพการศึกษาภายในทุกปี
การศึกษา 

30 ก.ย. 63 ร้อยละของ

หลักสูตรที่เปิด

สอนภายใน

มหาวิทยาลัย

เป็นไปตาม

เกณฑ์

หลักสูตรทุก
หลักสูตรเป็นไป
ตามเกณฑ์
มาตรฐาน
หลักสูตร 

ส่วนประกัน
คุณภาพ
การศึกษา
และพัฒนา
หลักสตูร 

1. รอง
อธิการบดี ที่
ก ากับดูแล 
2. ส่วนประกัน
คุณภาพ
การศึกษาและ
พัฒนา
หลักสตูร 
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ล าดับ ความเสี่ยงที่พบ ปัจจัยเสี่ยง 
แนวทางการ

จัดการความเสี่ยง 
กิจกรรมเพ่ือลดความเสี่ยง 

ก าหนดการ
แล้วเสร็จ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยงาน 
ผู้บริหารที่

ก ากับติดตาม 
มาตรฐาน

หลักสูตร 

7.  การเกิดอัคคภีัย ปัจจัยเสี่ยงภายใน 
1. เกิดเพลิงไหม้จากไฟฟ้า
ลัดวงจรภายในอาคาร 
2. เกิดจากความประมาท 
ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 
และการวางเพลิง 
3. วัสดุอุปกรณป์ระกอบ
อาคาร (เสื่อมสภาพ/การ
ติดตั้งไม่สมบูรณ์) 
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 
1. เกิดเพลิงไหม้จากไฟป่า 
2. เกิดเพลิงไหม้จากฟ้าผ่า 
3. เกิดเพลิงไหม้จากการ
เข้ามาหาของป่า และล่า
สัตว์ภายในเขต
มหาวิทยาลยัจาก
บุคคลภายนอก 

 ยอมรับ 
 ลด/ควบคมุ 
 หลีกเลีย่ง 
 กระจาย 

1. มีการตรวจสอบบ ารุงรักษาวัสดุ
และอุปกรณ์ไฟฟ้า 
2. สร้างความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกับ
การเกิดอัคคภีัยภายในอาคาร เช่น 
การฝึกอบรม การซ้อมหนีภัย 
3. ร่วมมือกับบริษัทรักษาความ
ปลอดภัย เพื่อตรวจสอบ ดูแล การ
ป้องกัน การวางเพลิง 
4. มีการควบคุมการติดตั้งอุปกรณ์
ประกอบอาคาร เพื่อติดตั้งได้อย่าง
ถูกต้องสมบูรณ์ และมีการจัดท า
แผนการตรวจสอบ 
5. ได้จัดบุคลากรนอนเวรเฝ้าระวัง
การเกิดไฟป่าในช่วงฤดูแล้ง ตั้งแต ่1 
ม.ค. – 31 พ.ค. ของทุกปี 
6. จัดบุคลากรในการลาดตะเวนเฝา้
ระวังการเกดิไฟป่าในเวลาท าการ 
และนอกเวลาท าการ 

30 ก.ย. 63 1. มีแผนการ
รณรงค์ และ
ประชา-สัมพันธ์
การเข้ามาหา
ของป่า และล่า
สัตว์ทุกป ี
2. มีการ
ฝึกอบรมและมี
การซ้อมหนีภยั 
เมื่อเกิดอัคคภีัย 
3. มีแผนการ
ตรวจสอบวสัดุ
อุปกรณ์
ประกอบอาคาร 
4. การเกิดเพลิง
ไหม้จากไฟป่า
ลดลง 

ไม่มีการสญูเสีย
ชีวิตและ
ทรัพย์สินภายใน
มหาวิทยาลยัอัน
เกิดจากอัคคีภยั 

ส่วนอาคาร
สถานท่ี 

1. รอง
อธิการบดี ที่
ก ากับดูแลส่วน
อาคารสถานที่ 
2. หัวหน้าส่วน
อาคารสถานท่ี 
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ล าดับ ความเสี่ยงที่พบ ปัจจัยเสี่ยง 
แนวทางการ

จัดการความเสี่ยง 
กิจกรรมเพ่ือลดความเสี่ยง 

ก าหนดการ
แล้วเสร็จ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยงาน 
ผู้บริหารที่

ก ากับติดตาม 
7. ด าเนินการตดิตั้งอุปกรณ์การ
ป้องกันความเสียหายจากฟ้าผ่า 
8. จัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์
หมู่บ้านโดยรอบมหาวิทยาลยัในการ
เข้ามาหาของป่า และล่าสัตว์ภายใน
มหาวิทยาลยั 

5. มีการติดตั้ง
อุปกรณ์ป้องกัน
ฟ้าผ่า 
6. มีแผนการ
รณรงค์ และ
ประชาสมัพันธ์
การเข้ามาหา
ของป่าและล่า
สัตว์ทุกป ี

8.  การเกิดภัยพิบัต ิ ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 
     เกิดภัยพิบัติตาม
ธรรมชาติทีไ่มส่ามารถ
คาดการณ์ได้ เช่น พายุ น ้า
ท่วม แผ่นดินไหว ภัยแล้ง 

 ยอมรับ 
 ลด/ควบคมุ 
 หลีกเลีย่ง 
 กระจาย 

มีแผนเตรียมความพร้อมรับ เมื่อเกิด
ภัยพิบัติตามธรรมชาติอย่างเป็น
ระบบ 

30 ก.ย. 63 มีแผนเตรียม
ความพร้อม 
และ บุคลากรมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
ปฏิบัติตนเมื่อ
เกิดภัย 

บุคลากรมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
ปฏิบัติตนเมื่อ
เกิดภัย 

ส่วนอาคาร
สถานท่ี 

1.รอง
อธิการบดีที่
ก ากับดูแล 
2. หัวหน้าส่วน
อาคารสถานท่ี 
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การบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

สรุปการจัดการความเสี่ยง 
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สรุปการจัดการความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ล าดับ 
ความเสี่ยง 

ที่พบ 
ปัจจัยเสี่ยง 

แนวทางการ
จัดการ 

ความเสี่ยง 
ตัวชี้วัด 

การประเมินค่าระดับความเสี่ยง 
โอกาสและผลกระทบ 

สรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ความเสี่ยงท่ีพบ 

ความเสี่ยงท่ี 
ยังเหลืออยู่หลังการควบคุม 

1.  ความต่อเนื่อง
การบริหารของ
หน่วยงาน
ภายใน
มหาวิทยาลัย 

ปัจจัยเสี่ยงภายใน 
     การเปลี่ยนแปลง
ผู้บริหารของหน่วยงาน
ภายใน 

 ยอมรับ 
 ลด/ควบคมุ 
 หลีกเลีย่ง 
 กระจาย 

แผนทดแทน 

(Succession Plan) 

ต าแหน่งหัวหน้า

หน่วยงาน 

3 x 4 = 12 
(สูง) 

3 x 3 = 9 
(ปานกลาง) 

      ในการพัฒนาระบบและกลไกการพัฒนาบุคลากรใน
ต าแหน่งส าคัญ เช่น คณบดี ผู้อ านวยการ หรือหัวหน้าส่วน
งาน เพื่อความต่อเนื่องในการบริหารงานของหน่วยงาน 
มหาวทิยาลัยด าเนินการสรรหาผู้บริหารระดับคณบดีหรือ
ผู้อ านวยการ โดยวิธีการประกาศรบัสมัครบุคคลภายในและ
ภายนอก และเสนอช่ือผู้สมควรไดร้ับการแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งผู้บริหาร ภายใน 60 วัน ก่อนสิ้นสุดวาระของผู้ด ารง
ต าแหน่งบริหารในขณะนั้น (ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้า
หลวง ว่าด้วย การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
บริหารในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554) 
     ในระดับหัวหน้าหน่วยงาน ด าเนินการประกาศรับสมัคร
บุคคลภายนอกเพื่อเข้าสู่กระบวนการสรรหา อย่างน้อย 90 
วัน รวมถึงการพิจารณาคัดเลือกจากผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้า
ฝ่าย โดยเข้าสู่กระบวนการสรรหาของมหาวิทยาลัย (ระเบียบ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย หลักเกณฑ์การแต่งตั้ง
ผู้อ านวยการส านักงานบริหารกลาง หัวหน้าส่วน หัวหน้าฝ่าย 
พ.ศ. 2561) 
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ล าดับ 
ความเสี่ยง 

ที่พบ 
ปัจจัยเสี่ยง 

แนวทางการ
จัดการ 

ความเสี่ยง 
ตัวชี้วัด 

การประเมินค่าระดับความเสี่ยง 
โอกาสและผลกระทบ 

สรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ความเสี่ยงท่ีพบ 

ความเสี่ยงท่ี 
ยังเหลืออยู่หลังการควบคุม 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ : ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
มหาวิทยาลัยมีการประกาศรับสมัครผู้บริหารในต าแหน่ง 
คณบดี ผู้อ านวยการ หัวหน้าส่วน รวม 14 อัตรา โดยได้
ด าเนินการสรรหาผู้บริหารทางด้านวิทยาศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ และหัวหน้าส่วน รวม 5 ครั้ง ซึ่งสามารถบรรจุ
แต่งตั้งแล้วเสร็จ จ านวน 5 อัตรา   
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ : กระบวนการวางแผนสืบทอดต าแหน่ง 
(Succession Plan) เพื่อสร้างความต่อเนื่องในการบริหาร 
ของต าแหน่งงานที่ส าคัญในหน่วยงาน อยู่ระหว่างการศึกษา
ข้อมูล หากบุคลากรในหน่วยงานนั้น ๆ มีความพร้อมและ
สามารถเข้าสู่กระบวนการสืบทอดต าแหน่งได้ ส่วนการ
เจ้าหน้าที่จะเสนอมหาวิทยาลัยเพือ่พิจารณาต่อไป 

2.  อัตราการเพิ่มขึ้น
ของรายได้น้อย
กว่า อัตราการ
เพิ่มขึ้นของ
รายจ่าย 

ปัจจัยเสี่ยงภายใน 
     การบริหารรายได้-
รายจ่าย 
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 
     รายได้ที่ไดร้ับจดัสรร
งบประมาณแผ่นดินจาก
ส านักงบประมาณ และ

 ยอมรับ 
 ลด/ควบคมุ 
 หลีกเลีย่ง 
 กระจาย 

(ร่าง) แนวทางการ
เพิ่มรายได้ และลด
รายจ่ายใหเ้หมาะสม 

4 x 5 = 20 
(สูงมาก) 

4 x 4 = 16 
(สูง) 

อยู่ระหว่างการก าหนดแนวทางการเพิ่มรายได้ และลด
รายจ่ายใหเ้หมาะสม โดยจะมีการด าเนินการ ดังนี้  

1. สรุปข้อมูลรายรับ รายจา่ย 5 ปีย้อนหลัง  
2. นัดประชุมหารือกับผู้บริหารเพื่อก าหนดแนวทาง
ดังกล่าว ซึ่งก าหนดแล้วเสร็จภายใน วันท่ี 31 ธันวาคม 
2563 
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ล าดับ 
ความเสี่ยง 

ที่พบ 
ปัจจัยเสี่ยง 

แนวทางการ
จัดการ 

ความเสี่ยง 
ตัวชี้วัด 

การประเมินค่าระดับความเสี่ยง 
โอกาสและผลกระทบ 

สรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ความเสี่ยงท่ีพบ 

ความเสี่ยงท่ี 
ยังเหลืออยู่หลังการควบคุม 

รายได้อื่น ๆ ไมเ่พียงพอต่อ
รายจ่าย 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ : หากด าเนินการแล้วเสร็จจะได้ (ร่าง) 
แนวทางการเพิ่มรายได้ และลดรายจ่ายให้เหมาะสม จ านวน 
1 ฉบับ 
ผลลัพธเ์ชิงคุณภาพ : ยังไมส่ามารถประเมินได ้

3.  การสญูหาย 
หรือสูญเสยี
ข้อมูลระบบ
ฐานข้อมูล
สารสนเทศ 

ปัจจัยเสี่ยงภายใน 
1. การเข้าถึงข้อมูลของ
ผู้ใช้งาน 
2. ระบบไฟฟ้า อาทิ ไฟดับ 
ส่งผลกระทบที่ท าให้ระบบ
ฐานข้อมูลเสียหาย 
3. อายุการใช้งานของ 
Hardware 
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 
ภัยพิบัต ิ

 ยอมรับ 
 ลด/ควบคมุ 
 หลีกเลีย่ง 
 กระจาย 

มีตรวจสอบความ

สมบูรณ์ของระบบ

ฐานข้อมูล

สารสนเทศทุกวัน

และสรุปผลการ

ตรวจสอบระบบฯ 

ทุก 3 เดือน 

3 x 5 = 15 
(สูง) 

2 x 5 = 10 
(สูง) 

1. มหาวิทยาลัยมีระบบส ารองข้อมูลกรณีเกดิภัยพิบตัิ (DR-
Site)  ตั้งอยู่ ณ ห้องศูนย์ข้อมูล (Data Center) 
โรงพยาบาลศูนย์การแพทยม์หาวทิยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ = มีระบบสารสนเทศท่ีส าคัญถูกเก็บ
ส ารองไว้ท่ีระบบส ารองข้อมูลกรณเีกิดภัยพิบตัิ (DR-Site) 
2. มีการส ารองข้อมูลระบบสารสนเทศเป็นประจ า 
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ = มีข้อมูลส ารองของระบบสารสนเทศ 
3. มีระบบส ารองไฟฟ้า 
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ = มีระบบส ารองไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน 
และส ารองไฟฟ้าได้จริง กรณีมีปญัหาเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า 

4.  ระบบ
สารสนเทศ ถูก
จารกรรมข้อมลู
จากภายใน และ
ภายนอก 

ปัจจัยเสี่ยงภายใน 
1. การเข้าถึงข้อมูลของ
ผู้ใช้งานภายในมหาวิทยาลัย 
โดยไม่ได้รับอนญุาต 
2. การถูกบุกรุก ถูก
โจรกรรม หรือมีผูไ้ม่ประสงค์

 ยอมรับ 
 ลด/ควบคมุ 
 หลีกเลีย่ง 
 กระจาย 

1. มีการเก็บข้อมูล
การเข้าใช้งานระบบ
สารสนเทศ 
2. มีข้อมูลการเก็บ
ประวัติการบุกรุก
ของอุปกรณ์ป้องกัน

4 x 5 = 20 
(สูงมาก) 

2 x 5 = 10 
(สูง) 

1. มีระบบฐานข้อมลูผู้เข้าใช้งานระบบสารสนเทศ เช่น มี
ข้อมูลผู้เขา้ใช้งานระบบบริการศึกษา เพื่อเป็นการบันทึก
ประวัติการเข้าใช้งานท าให้สามารถท าการตรวจสอบ
ข้อมูลย้อนหลังได้ ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน เป็นต้น 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ = มีข้อมูลผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ 
2. มี Firewall Log เพื่อดูข้อมูลการบุกรุก หรือโจมต ี
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ล าดับ 
ความเสี่ยง 

ที่พบ 
ปัจจัยเสี่ยง 

แนวทางการ
จัดการ 

ความเสี่ยง 
ตัวชี้วัด 

การประเมินค่าระดับความเสี่ยง 
โอกาสและผลกระทบ 

สรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ความเสี่ยงท่ีพบ 

ความเสี่ยงท่ี 
ยังเหลืออยู่หลังการควบคุม 

ดีเข้าคุกคามสรา้งความ
เสียหายต่อระบบฐานข้อมลู
สารสนเทศ จากภายใน
มหาวิทยาลยั 
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 

การถูกบุกรุก ถูก
โจรกรรม หรือมีผูไ้ม่ประสงค์
ดีเข้าคุกคามสรา้งความ
เสียหายต่อระบบฐานข้อมลู
สารสนเทศ จากภายนอก
มหาวิทยาลยั 

การบุกรุก 
(Firewall) ทุกเดือน 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ = มี Firewall Log 

5.  การเผยแพร่
ข้อมูลที่ส่งผล
กระทบด้านลบ
ต่อภาพลักษณ์
และช่ือเสยีงของ
มหาวิทยาลยั 

ปัจจัยเสี่ยงภายใน 
     นักศึกษา และบุคลากร 
เผยแพร่ข้อมลูผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบสร้าง
ความเสยีหายต่อช่ือเสียง
ของมหาวิทยาลัย 
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 
1. รูปแบบการน าเสนอข่าว 
ของสื่อในปัจจุบันท่ีต้องการ

 ยอมรับ 
 ลด/ควบคมุ 
 หลีกเลีย่ง 
 กระจาย 

แผนการ
ประชาสมัพันธ์และ
ส่งเสริมภาพลักษณ์
อันดีของ
มหาวิทยาลยั 

3 x 3 = 9 
(ปานกลาง) 

1 x 3 = 3 
(น้อยมาก-น้อย) 

      ส่วนประชาสัมพันธ์ มีการวางแผนทิศทางในการ
ประชาสมัพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์อันดีของมหาวิทยาลัย
อย่างต่อเนื่อง เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมความรักความภูมิใจใน
มหาวิทยาลยั ผ่านเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ภายใน
มหาวิทยาลยั โดยการจัดกจิกรรม จ านวน 2 ครั้ง 

1. กิจกรรมพบปะเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ (Sip & 
Talk) เพื่อวางแผนหารือทิศทางการประชาสัมพันธ์พันธ์
เพื่อสร้างภาพลักษณ์อันดีของมหาวิทยาลัย 
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ล าดับ 
ความเสี่ยง 

ที่พบ 
ปัจจัยเสี่ยง 

แนวทางการ
จัดการ 

ความเสี่ยง 
ตัวชี้วัด 

การประเมินค่าระดับความเสี่ยง 
โอกาสและผลกระทบ 

สรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ความเสี่ยงท่ีพบ 

ความเสี่ยงท่ี 
ยังเหลืออยู่หลังการควบคุม 

ความรวดเร็วและสร้าง
กระแส ท าให้ ขาดการ
ตรวจสอบข้อมลู และไม่
ค านึงถึงข้อเท็จจริง ส่งผล
กระทบด้านลบต่อช่ือเสยีง
ของมหาวิทยาลัย 
2. การเผยแพร่ข้อมูลที่
บิดเบือนและปลุกปั่นสร้าง
ความเสยีหายให้กับ
มหาวิทยาลยัจากผู้ทีไ่ม่หวังด ี

2.  กิจกรรมอบรมใหค้วามรู้ โดยวทิยากรผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการประชาสมัพันธ์องค์กร เพื่อพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ ์

     ส่งผลให้เครือข่ายนักประชาสมัพันธ์มีความรูค้วามเข้าใจ
ในการประชาสมัพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี สร้างความรัก
ความสามัคคีภายในองค์กรและสามารถน าความรู้ไปเผยแพร่
ส่งต่อให้กับบุคลากรภายในหน่วยงานได้อย่างถูกต้องและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

6.  หลักสตูรไม่
เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูร 

ปัจจัยเสี่ยงภายใน 
การสรรหาอัตราทดแทน

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูร หรืออาจารย์
ประจ าหลักสตูร 

 ยอมรับ 
 ลด/ควบคมุ 
 หลีกเลีย่ง 
 กระจาย 

ร้อยละของ

หลักสูตรที่เปิดสอน

ภายใน

มหาวิทยาลัย

เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตร 

3 x 4 = 12 
(สูง) 

1 x 4 = 4 
(ปานกลาง) 

มหาวิทยาลยัไดม้ีระบบในการก ากบัติดตามหลักสูตรให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร/วิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง 
ดังนี ้

1. ก าหนดขั้นตอนการเสนอปรับปรุงหลักสตูรกรณีที่
กระทบต่อการก ากบัมาตรฐาน ต้องเสนอผ่านความ
เห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิชา
ก่อนเสนอคณะกรรมการพิจารณาหลักสตูรและการ
เรียนการสอน สภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย และแจ้ง
ไปยัง สป.อว. หรือหน่วยงานวิชาการที่เกี่ยวข้อง 
2. จัดระบบตรวจทานผลการด าเนนิงานก ากับมาตรฐาน
ฯ ก่อนการประเมินคณุภาพการศกึษาภายในแต่ละปี
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ล าดับ 
ความเสี่ยง 

ที่พบ 
ปัจจัยเสี่ยง 

แนวทางการ
จัดการ 

ความเสี่ยง 
ตัวชี้วัด 

การประเมินค่าระดับความเสี่ยง 
โอกาสและผลกระทบ 

สรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ความเสี่ยงท่ีพบ 

ความเสี่ยงท่ี 
ยังเหลืออยู่หลังการควบคุม 

การศึกษา เพื่อให้มั่นใจว่าหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 
และประเมินผ่านเกณฑ์การก ากับมาตรฐานหลักสูตร 
3. จัดท าระบบฐานข้อมลูอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าหลักสตูร เพื่อใช้ในการก ากับ 
ติดตามผลการด าเนินงานและเฝ้าระวังกรณผีลงาน
วิชาการใกล้หมดอายุในรอบ 5 ปี  

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ : หลักสูตรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 100% 
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ : หลักสูตรทกุหลักสตูรมรีะบบในการ
ก ากับติกตามที่ชัดเจนและมีฐานข้อมูล เพื่อใช้ในการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลใหทุ้กหลักสูตรผา่น 100% ใน
รอบ 5 ปีการศึกษา 

7.  การเกิดอัคคภีัย ปัจจัยเสี่ยงภายใน 
1. เกิดเพลิงไหม้จากไฟฟ้า
ลัดวงจรภายในอาคาร 
2. เกิดจากความประมาท 
ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และ
การวางเพลิง 
3. วัสดุอุปกรณป์ระกอบ
อาคาร (เสื่อมสภาพ/การ
ติดตั้งไม่สมบูรณ์) 
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 

 ยอมรับ 
 ลด/ควบคมุ 
 หลีกเลีย่ง 
 กระจาย 

1. มีแผนการรณรงค์ 
และประชา-สัมพันธ์
การเข้ามาหาของป่า 
และลา่สตัว์ทุกปี 
2. มีการฝึกอบรม
และมีการซ้อมหนี
ภัย เมื่อเกดิอัคคีภัย 
3. มีแผนการ
ตรวจสอบวสัดุ

3 x 5 = 15 
(สูง) 

3 x 2 = 6 
(ปานกลาง) 

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ : 1. ส่วนอาคารสถานท่ีได้ด าเนินการ 
ตรวจสอบบ ารุงรักษาวสัดุและอุปกรณไ์ฟฟ้าและอุปกรณ์การ
ป้องกันความเสียหายจากฟ้าผ่า (ระบบล่อฟ้า) ตามแผนการ
ด าเนินงานของส่วนอาคารสถานท่ี รวมถึงมีการควบคมุการ
ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบอาคารให้ถูกต้องและเป็นไปตาม
มาตรฐานที่ก าหนดไว้ และมีการรายงานผลการตรวจสอบ
ให้กับผู้บังคับบัญชา อีกทั้งมีการสร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้กับผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเกิดอัคคีภัยภายในอาคาร 
เพื่อให้บุคลากรตระหนักถึงความส าคัญและลดความ
ประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ โดยมีการอบรม/การ
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ล าดับ 
ความเสี่ยง 

ที่พบ 
ปัจจัยเสี่ยง 

แนวทางการ
จัดการ 

ความเสี่ยง 
ตัวชี้วัด 

การประเมินค่าระดับความเสี่ยง 
โอกาสและผลกระทบ 

สรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ความเสี่ยงท่ีพบ 

ความเสี่ยงท่ี 
ยังเหลืออยู่หลังการควบคุม 

1. เกิดเพลิงไหม้จากไฟป่า 
2. เกิดเพลิงไหม้จากฟ้าผ่า 
3. เกิดเพลิงไหม้จากการเข้า
มาหาของป่า และล่าสตัว์
ภายในเขตมหาวิทยาลยัจาก
บุคคลภายนอก 

อุปกรณ์ประกอบ
อาคาร 
4. การเกิดเพลิงไหม้
จากไฟป่าลดลง 
5. มีการติดตั้ง
อุปกรณ์ป้องกัน
ฟ้าผ่า 
6. มีแผนการรณรงค์ 
และประชาสัมพันธ์
การเข้ามาหาของป่า
และลา่สตัว์ทุกปี 

ซ้อมอัคคีภัยภายในอาคาร ปลีะ 2 ครั้ง ครั้งท่ี 1 ในวันที่ 14 
ส.ค. 63 และก าหนดจัดกิจกรรมภายในเดือน ก.ย. 63 ในปีท่ี
ผ่านมาส่วนอาคารสถานท่ีสามารถควบคุมการเกดิอัคคีภยัได้
เป็นอย่างดี จึงยังไม่พบการเกิดอัคคีภัยภายในอาคารของ
มหาวิทยาลยั  
2. การเกิดเหตุไฟป่า พบว่า มีการจัดท าแนวกันไฟเพื่อตั้งรับ
และยับยั้งการเกิดไฟป่า โดยมีการจัดเตรียมบุคลากร, 
รถบรรทุกน ้า และอุปกรณ์ในการดับไฟป่า เพื่อป้องกันการ
เกิดไฟป่า โดยมีก าหนดการเฝา้ระวังตั้งแต่เดือน ก.พ. – มิ.ย. 
2563 มีการเกิดไฟป่าภายในมหาวทิยาลัยในปี 2563 
เกิดขึ้นจ านวน 1 ครั้ง พื้นที่เสียหายประมาณ 4 ไร่ ใช้
บุคลากรในการดับไฟ จ านวน 42 คนใช้รถบรรทุกน ้า 
จ านวน 4 คัน, ใช้น ้าในการดับไฟป่า จ านวน 80,000 ลิตร 
และสาเหตเุกิดจากการเข้ามาหาของป่าบริเวณหน้าวนาศรม 
และมีการรณรงค์และประชาสมัพันธ์ชุมชนโดยรอบ
มหาวิทยาลยัในการงดหาของป่าโดยการติดป้ายประกาศ 
"งดหาของป่าและห้ามล่าสัตว์ในพื้นที่มหาวิทยาลัย" จ านวน 
3 จุด ในพ้ืนท่ี (ประตูหลังมหาวิทยาลัย คานเหล็กกั้นพ้ืนท่ี
ทางเข้าสวนพฤกษศาสตร์ฝั่งวนาศรม ประตูทางขึ้นแทงค์สูง
ทางทิศเหนือ) ในปีท่ีผ่านมาส่วนอาคารสถานท่ีสามารถ
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ล าดับ 
ความเสี่ยง 

ที่พบ 
ปัจจัยเสี่ยง 

แนวทางการ
จัดการ 

ความเสี่ยง 
ตัวชี้วัด 

การประเมินค่าระดับความเสี่ยง 
โอกาสและผลกระทบ 

สรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ความเสี่ยงท่ีพบ 

ความเสี่ยงท่ี 
ยังเหลืออยู่หลังการควบคุม 

ควบคุมไฟป่าได้ตามแผนการเตรียมความพร้อม ในการ
รับมือการเกิดไฟป่าไดเ้ป็นอย่างด ี

8.  การเกิดภัยพิบัต ิ ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 
     เกิดภัยพิบัติตาม
ธรรมชาติทีไ่มส่ามารถ
คาดการณ์ได้ เช่น พายุ น ้า
ท่วม แผ่นดินไหว ภัยแล้ง 

 ยอมรับ 
 ลด/ควบคมุ 
 หลีกเลีย่ง 
 กระจาย 

มีแผนเตรียมความ
พร้อมและบคุลากรมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในการปฏิบัตตินเมื่อ
เกิดภัย 

2 x 5 = 10 
(สูง) 

3 x 3 = 9 
(ปานกลาง) 

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ : ส่วนอาคารสถานท่ี มีการจดัท าแผน
เพื่อเตรียมความพร้อมรับเมื่อเกิดภัยพิบัติตามธรรมชาติ 
เนื่องจากประเทศไทยประสบปญัหาวิกฤตสถานการณภ์ัย
แล้งระดับชาติ โดยเฉพาะภาคเหนอืและอีสานเนื่องจาก
สถานการณ์ฝนท้ิงช่วง ประกอบกับในปัจจุบันปริมาณน ้าใน
อ่างเก็บน ้าที่ใช้ผลิตน ้าประปาของมหาวิทยาลยัลดลงอย่าง
รวดเร็ว โดยปริมาณน ้าคงเหลือคิดเป็น 58% ของปริมาณ
ความจุอ่างเก็บน ้า เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาการใช้น ้าประปา
ภายในมหาวิทยาลัยมจี านวนเฉลี่ย 3,500 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
ดังนั้น หากปริมาณการใช้น ้ายังคงสูงอย่างต่อเนื่อง จะมีผล
ท าให้ปริมาณน ้าดิบในอ่างเก็บน ้าที่ใช้ผลิตน ้าประปาไม่เพียง
พอที่จะใช้ในปี พ.ศ. 2563 ได้ (หากกรณฝีนไมต่กจะใช้น ้าได้
ถึงเดือนพฤษภาคม 2563) มหาวิทยาลัยจึงจัดท ามาตรการ
ประหยดัน ้าและลดการใช้น ้าในสภาวะวิกฤตภยัแล้ง เพื่อให้
บุคลากร และนักศึกษายดึถือ และน าไปปฏิบตัิอย่าง
เคร่งครดั เพื่อให้เกิดการลดใช้น ้าและใช้น ้าอย่างรู้คณุค่า โดย
มีเป้าหมายในการลดการใช้น ้าประปาให้ได้ 30% เพื่อให้
ปริมาณการใช้น ้าในมหาวิทยาลัยเฉลี่ยเหลือจ านวน 2,400 
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ลูกบาสกเ์มตร/วัน ตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
เรื่องมาตรการประหยดัน ้าและลดการใช้น ้าในสภาวะวิกฤต
ภัยแล้ง ประกาศ ณ วันท่ี 6 มกราคม 2563 อีกท้ังได้แต่งตั้ง
คณะท างานจัดหาแหล่งน ้ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตาม
ค าสั่งจังหวัดเชียงราย ท่ี 959/2563 ลงวันท่ี25 กุมภาพันธ์ 
2563 และค าสั่งที่ 2362/2563 ลงวันท่ี 14 พฤษภาคม 
2563 ซึ่งได้ด าเนินการประชุมคณะท างาน จ านวน 2 ครั้ง  

ครั้งท่ี1 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม
อนุสรณ์ 248 ส านักงานเทศบาลต าบลแม่ยาว  
ครั้งที ่2 ได้ด าเนินการประชุมคณะท างาน เมื่อวันท่ี 24 
มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมพญาพิภักดิ์ ศาลากลาง
จังหวัดเชียงราย  

และคณะท างานได้ด าเนินการตามภาระหน้าท่ีดังนี ้
1. คณะท างานได้เข้าด าเนินการส ารวจหาแหล่งน ้าผิวดิน 
และแหล่งน ้าใต้ดินพ้ืนท่ีโดยรอบมหาวิทยาลัย 
2. คณะท างานได้เข้าด าเนินการส ารวจแหล่งน ้าจาก
แม่น ้ากกในจุดที่เหมาะสมในการกอ่สร้างสถานสีูบน ้า 
เพื่อส่งน ้าไปยังมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
3.คณะท างานได้เข้าด าเนินการเขา้ตรวจสอบพื้นที่
บริเวณอ่างเก็บน า้มหาวิทยาลัยแมฟ่้าหลวง จากการ
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ตรวจสอบพบว่าช่วงฤดูแล้งท่ีผ่านมามหาวิทยาลัยได้
ประสบปัญหาระดบัน ้าในอ่างที่ใช้ผลิตน า้ประปาส าหรับ
การอุปโภคบริโภค ลดปริมาณลงเป็นอย่างมาก ดังนั้น 
จึงจ าเป็นต้องด าเนินการขุดบ่อน ้า บริเวณอ่างเก็บน ้า 
เพื่อดึงน ้าใต้ดินมาใช้เตมิในอ่างเก็บน ้ามหาวิทยาลัยแม่
ฟ้าหลวง โดยจะด าเนินการในปีงบประมาณ 2564 
4. การประปาส่วนภูมภิาคสาขาเชียงราย ไดเ้ตรียมความ
พร้อมในการให้บริการน ้าประปา ดังนี ้
     4.1 ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ติดตั้ง
มาตรวดัน ้าขนาด 100 มม. ปัจจุบนัเปิดใช้น ้าประปา 
ปริมาณการใช้เฉลีย่ 4,500-5,000 ลบ.ม/เดือน (6-
7./ชม) การประปาฯ มีความพร้อมในการให้บริการด้วย
ก าลังผลติน ้าประปาคงเหลือประมาณ 700 ลบ.ม/ชม. 
ส่วนอัตราการใช้น ้าปัจจุบันของศูนย์การแพทย์
มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวงอยู่ท่ี 6-7 ลบ.ม./ชม ซึ่งมี
ปริมาณการใช้น ้าเพียง 1% ของก าลังผลติคงเหลือ 

     4.2 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ติดตั้งมาตรวัดน า้ขนาด 
100 มม. ปัจจุบันไม่เปดิใช้น ้าประปา แต่หากทาง
มหาวิทยาลยัจะเปดิใช้ มหาวิทยาลัยจะต้องมีระบบกักเก็บ
น ้าประปา บรเิวณด้านหน้ามหาวทิยาลัยเพื่อกักน ้า ขนาดไม่
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น้อยกว่า 1,500 ลบ.ม. พร้อมระบบสูบจ่ายน ้าประปาเข้า
ระบบ ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ส่วน
อาคารสถานท่ีมีแผนในการเตรยีมความพร้อมในการรับมือ
กับภัยพิบัติตามธรรมชาตไิด้เป็นอย่างดี จึงท าให้มีน ้าใช้เพื่อ
อุปโภคและบรโิภคในปีถัดไป 
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