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แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2565 
โอกาสเกิดความเสีย่ง 
(ค่า L : Likelihood) 

ความรุนแรงหากเกิดความเสี่ยงดังกลา่ว 
(ค่า I : Impact) 

ประเมินความเสี่ยง 
ก่อนใช้มาตรการควบคุม 

(ค่า LxI) 

ปัจจัยเสีย่ง/ 
สาเหตุความเสีย่ง 

กิจกรรมและมาตรการควบคุม 
ความเสี่ยงที่
ยอมรับได ้

ระดับ ความหมาย ระดับ ความหมาย 
ความเสี่ยงด้านยทุธศาสตร์  S1 ประเด็นความเส่ียงที่ 1 :  ผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน (PA) ของบัณฑิตวิทยาลยัไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด (จำนวนหลักสูตรที่มีความร่วมมือกับ Strategic Partnership (หลักสตูร)) (เชื่อมโยงกับ

ความเสี่ยงมหาวทิยาลยัประเด็น S1) 
5 ไม่มีหลักสูตรที่มีความร่วมมือกบั Strategic 

Partnership ในรูปแบบ Double Degree, Joint 
Degree เพิ่มเติม 

5 กระทบต่อความเป็นนานาชาติของหลักสูตรมาก
ที่สุด  

5x3=15  
(สูง) 

1. กระบวนการออกประกาศสนับสนุนด้าน
การเงินล่าช้าเพราะต้องพิจารณาจาก
มหาวิทยาลัย 

2. หลักสูตรอาจจะไม่ให้ความสำคัญ 
3. เปลี่ยนผู้รับผิดชอบโครงการ 
4. มหาวิทยาลัยตา่งชาติไม่ให้ความสนใจ 
 
 
 
 

1. สนับสนุนโครงการ Active MOU จำนวน 
1,125,000 บาท 

2. ให้ความสำคัญต่อหลกัสูตร Strategic 
Partnership ต่อการพิจารณาสนับสนุน
ทุนแบบ Active ของ CMU 
Presidential Scholarship และ 
TA/RA 

3. ทำการประชาสัมพันธ์ชื่นชมหลักสูตร 
4. บัณฑิตวิทยาลัยออกประกาศเอง 

3x3=9 
(ปานกลาง) 

4 มีหลักสูตรที่มีความร่วมมือกับ Strategic 
Partnership ในรูปแบบ Double Degree, Joint 
Degree เพิ่มเติม จำนวน 1 หลักสูตร 

4 กระทบต่อความเป็นนานาชาติของหลักสูตรมาก 

3 มีหลักสูตรที่มีความร่วมมือกับ Strategic 
Partnership ในรูปแบบ Double Degree, Joint 
Degree เพิ่มเติม จำนวน 2 หลักสูตร 

3 กระทบต่อความเป็นนานาชาติของหลักสูตรปาน
กลาง  

2 มีหลักสูตรที่มีความร่วมมือกับ Strategic 
Partnership ในรูปแบบ Double Degree, Joint 
Degree เพิ่มเติม มากกว่า 2 หลักสูตร 

2 กระทบต่อความเป็นนานาชาติของหลักสูตรน้อย  

1 มีหลักสูตรที่มีความร่วมมือกับ Strategic 
Partnership ในรูปแบบ Double Degree, Joint 
Degree เพิ่มเติม มากกว่า 3 หลักสูตร 
 

1 กระทบต่อความเป็นนานาชาติของหลักสูตรน้อย
ที่สุด  

ความเสี่ยงด้านยทุธศาสตร์  S2 ประเด็นความเส่ียงที่ 2 :  ผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน (PA) ของบัณฑิตวิทยาลยัไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด (หลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่มีผลงานตีพิมพ์ร่วมกับนานาชาติ International joint 
publications (%หลักสูตร)) (เชื่อมโยงกับความเสีย่งมหาวิทยาลัยประเด็น S1) 

5 หลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่มีผลงานตีพิมพร์่วมกับ
นานาชาติไม่เกินร้อยละ 5 

5 กระทบต่อความเป็นนานาชาติของผลงานตีพิมพ์
มากที่สุด  

5x3=15 
(สูง) 

1. ไม่มีการเก็บรวบรวม/บันทกึข้อมูลการ
ตีพิมพ์ร่วม 

2. หลักสูตรไม่ให้ความตระหนักถึง
ความสำคัญของการตีพิมพ์ร่วม 

1. ปรับแบบฟอร์มให้นกัศึกษายืนยันว่ามีการ
เก็บข้อมูลตีพิมพ์ร่วมหรือไม่ 

2. จัดทำโครงการสนับสนุนการตีพิมพ์
ร่วมกับมหาวิทยาลัยตา่งประเทศ  

3. จัดทำโครงการสืบค้นข้อมูลการตีพิมพ์
ร่วม (งานบริการและงานพัฒนา
คุณภาพนักศึกษา) 

2x3=6 
(น้อย) 

4 หลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่มีผลงานตีพิมพร์่วมกับ
นานาชาติมากกว่าร้อยละ 5 

4 กระทบต่อความเป็นนานาชาติของผลงานตีพิมพ์
มาก 

3 หลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่มีผลงานตีพิมพร์่วมกับ
นานาชาติมากกว่าร้อยละ 7 

3 กระทบต่อความเป็นนานาชาติของผลงานตีพิมพ์
ปานกลาง  

2 หลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่มีผลงานตีพิมพร์่วมกับ
นานาชาติมากกว่าร้อยละ 10 

2 กระทบต่อความเป็นนานาชาติของผลงานตีพิมพ์
น้อย  

1 หลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่มีผลงานตีพิมพร์่วมกับ
นานาชาติมากกว่าร้อยละ 15 

1 กระทบต่อความเป็นนานาชาติของผลงานตีพิมพ์
น้อยที่สุด  
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โอกาสเกิดความเสีย่ง 
(ค่า L : Likelihood) 

ความรุนแรงหากเกิดความเสี่ยงดังกลา่ว 
(ค่า I : Impact) 

ประเมินความเสี่ยง 
ก่อนใช้มาตรการควบคุม 

(ค่า LxI) 

ปัจจัยเสีย่ง/ 
สาเหตุความเสีย่ง 

กิจกรรมและมาตรการควบคุม 
ความเสี่ยงที่
ยอมรับได ้

ระดับ ความหมาย ระดับ ความหมาย 
ความเสี่ยงด้านยทุธศาสตร์  S3 ประเด็นความเส่ียงที่ 3 :  ผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน (PA) ของบัณฑิตวิทยาลยัไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด (จำนวนหลักสูตร Interdisciplinary (หลกัสูตร/โปรแกรม)) (เชื่อมโยงกับความเสี่ยง

มหาวิทยาลัยประเด็น S1) 
5 มีหลักสูตร/โปรแกรม Interdisciplinary น้อยกวา่ 4 

หลักสูตร 
5 กระทบต่อความมีชือ่เสียงของ มช.ต่อการมี

หลักสูตรที่ทันสมัยมากและการบูรณาการความรู้
ระดับมาก 

5x2=10 
(ปานกลาง) 

1. การบริหารจัดการหลักสูตรยาก 
2. มีความเป็นเจ้าของสูงมาก 
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่มี เพราะ

ยังมีภาระงานติดอยู่กับหลักสูตรต่างๆ  
4. แต่ละคณะไม่ทราบว่ามีหลกัสูตรอะไรอยู ่

1. งานสหวิทยาการและประกันคุณภาพ
การศึกษาพัฒนาระบบบรหิารจัดการ
หลักสูตรให้ง่ายต่อการบริหารจัดการ 

2. สร้างความมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการหลักสูตรแบบสหสาขาวิชา 

3. สร้างระบบรายงานหลักสูตรที่พัฒนาใหม่
ในขั้นตอนที่  1 ต่อทีป่ระชุม
คณะกรรมการบริหารวิชาการ เพื่อเอื้อต่อ
การบรูณาการหลักสูตร 

4. โครงการประสานงานระหวา่งหลักสตูรที่
มีความใกล้เคียงกันเพื่อการบูรณาการ
หลักสูตร 

3x2=6 
(น้อย) 

4 มีหลักสูตร/โปรแกรม Interdisciplinary มากกวา่ 4 
หลักสูตร 

4 กระทบต่อความมีชือ่เสียงของ มช.ต่อการมี
หลักสูตรที่ทันสมัยปานกลางและการบูรณาการ
ความรู้ระดับมาก 

3 มีหลักสูตร/โปรแกรม Interdisciplinary มากกวา่ 7 
หลักสูตร 

3 กระทบต่อความมีชือ่เสียงของ มช.ต่อการมี
หลักสูตรที่ทันสมัยปานกลางและการบูรณาการ
ความรู้ระดับปานกลาง 

2 มีหลักสูตร/โปรแกรม Interdisciplinary มากกวา่ 10 
หลักสูตร 

2 กระทบต่อความมีชือ่เสียงของ มช.ต่อการมี
หลักสูตรที่ทันสมัยปานกลางและการบูรณาการ
ความรู้ระดับน้อย 

1 มีหลักสูตร/โปรแกรม Interdisciplinary มากกวา่ 15 
หลักสูตร 

1 กระทบต่อความมีชือ่เสียงของ มช.ต่อการมี
หลักสูตรที่ทันสมัยน้อยและการบูรณาการความรู้
ระดับน้อย 
 
 

ความเสี่ยงด้านการปฏบิัตงิาน O1 ประเด็นความเส่ียงที่ 4 : กระบวนการดำเนินงานด้านสารสนเทศไม่สามารถตอบสนอง/ดำเนินการได้ตามปกติ (เชื่อมโยงกับความเสีย่งมหาวิทยาลัยประเด็น O2, O3) 

5 พบข้อผิดพลาด หรือมีการขอแก้ไขข้อมลูใน
ฐานข้อมูล >20 ครั้ง/ป ี

5 ถูกเจาะระบบ/เสียหาย/ผิดพลาด ส่งผลไม่
สามารถดำเนินการของบัณฑิตวิทยาลยั 

4x2=8 
(ปานกลาง) 

 

1. ขาดการเชื่อมโยงข้อมูลกับทะเบียน (มี
การแก้ไขขอ้มูลของนักศึกษาที่สำนัก
ทะเบียนแล้วไม่แจ้งข้อมูลบัณฑิต
วิทยาลยั) 

2. ระบบฐานข้อมูลเดิม (ฐานมว่ง) ไม่รองรับ
การดำเนินงานในปัจจุบัน 

3. เจ้าหน้าที่ลงข้อมูลผิด ไม่มีการตรวจสอบ
ข้อมูล 

4. ไม่มีการตรวจสอบและ Update ข้อมูล
อย่างสม่ำเสมอ 

1. เช่ือมโยงฐานข้อมูลอาจารย์กับกองบคุคล 
2. การใช้ข้อมูลคุณสมบัติอาจารย์ประจำ

หลักสูตรจาก CMU MIS เท่านั้น (งาน
บริการออกประกาศ) 

3. พัฒนาระบบ Grad database 
4. จัด KM เกี่ยวกับการใช้งานระบบ

ฐานข้อมูลต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ที่เกีย่วขอ้ง 

2x2=4 
(น้อยมาก) 

4 พบข้อผิดพลาด หรือมีการขอแก้ไขข้อมลูใน
ฐานข้อมูล 11 – 20 ครั้ง/ป ี

4 เสียหาย/ผิดพลาดไม่สามารถดำเนินการได้
ส่วนมาก 

3 พบข้อผิดพลาด หรือมีการขอแก้ไขข้อมลูใน
ฐานข้อมูล 6 -10 ครั้ง/ป ี

3 เสียหาย/ผิดพลาดไม่สามารถดำเนินการได้
บางส่วน 

2 พบข้อผิดพลาด หรือมีการขอแก้ไขข้อมลูใน
ฐานข้อมูล 1-5 ครั้ง/ป ี

2 ไม่สามารถใช้งานได้เป็นบางครั้ง 

1 ไม่พบข้อผิดพลาด  1 ระบบงานใช้ได้ปกติ 
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โอกาสเกิดความเสีย่ง 
(ค่า L : Likelihood) 

ความรุนแรงหากเกิดความเสี่ยงดังกลา่ว 
(ค่า I : Impact) 

ประเมินความเสี่ยง 
ก่อนใช้มาตรการควบคุม 

(ค่า LxI) 

ปัจจัยเสีย่ง/ 
สาเหตุความเสีย่ง 

กิจกรรมและมาตรการควบคุม 
ความเสี่ยงที่
ยอมรับได ้

ระดับ ความหมาย ระดับ ความหมาย 

ความเสี่ยงด้านการปฏบิัตงิาน O2 ประเด็นความเส่ียงที่ 5 : การไม่สามารถรับบริการที่บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ได้ เนื่องจากการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด-19 (เชื่อมโยงกับความเสี่ยงมหาวิทยาลัยประเด็น O1) 

5 ความล่าช้าของการบริการและ/หรือมขีอ้ร้องเรียน 
จำนวน >30 ครั้ง/ป ี

5 ไม่สามารถดำเนินการตาม Service Spec. และ
ส่งผลต่อผู้รับบริการในระดับรุนแรงมาก 

5x2 
(ปานกลาง) 

1.  คณะส่งหลักสูตรล่าช้า และส่งมาในช่วง
สุดท้ายของรอบเวลาการปรับปรุงจึงทำ
ให้มีปริมาณงานมาก 

2.  ระบบเบิกจา่ยทุนมกีระบวนการหลาย
ขั้นตอน 

 
 
 
 
 
 

1. พัฒนาระบบการจัดสรรงบประมาณทุน
และการเบิกจ่ายทุน 

2. วิเคราะห์ความสามารถในการให้บริการ
ของงานหลักสูตร และทบทวน Service 
Spec.  

 
 
 

2x2=4 
(น้อยมาก) 

4 ความล่าช้าของการบริการและ/หรือมขีอ้ร้องเรียน 
จำนวน <30 ครั้ง/ป ี

4 ไม่สามารถดำเนินการตาม Service Spec. และ
ส่งผลต่อผู้รับบริการในระดับรุนแรง 

3 ความล่าช้าของการบริการและ/หรือมขีอ้ร้องเรียน 
จำนวน <20 ครั้ง/ป ี

3 ไม่สามารถดำเนินการตาม Service Spec. และ
ส่งผลต่อผู้รับบริการในระดับน้อย 

2 ความล่าช้าของการบริการและ/หรือมขีอ้ร้องเรียน 
จำนวน <10 ครั้ง/ป ี

2 ไม่สามารถดำเนินการตาม Service Spec.  

1 ไม่เกิดความล่าช้าของการบริการและ/หรือไม่มีข้อ
ร้องเรียน 
 
 
 
 

1 สามารถดำเนินการได้ตามปกต ิ

ความเสี่ยงด้านการปฏบิัตงิาน O3 ประเด็นความเส่ียงที่ 6 : อุบัตภิัยในอาคารและบริเวณโดยรอบ 

5 เกิดเหตุอุบัติภัยที่บัณฑิตวิทยาลยั จำนวน >5 ครั้ง/ปี  5 มีการสูญเสียทรัพย์สิน 100,000 บาทขึ้นไป หรือ
มีการเจ็บป่วยถึงชีวิต  

2x2=4 
(น้อยมาก) 

1. ไม่มีมาตรการป้องกันอุบัตภิัยภายใน
อาคารและแนวปฏิบัติกรณีเกิด
สถานการณ์ฉุกเฉิน 

2. ขาดการสร้างความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับ
อุบัติภัยภายในและภายนอกอาคาร และ
แนวปฏบิัติกรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน 

3. ไม่มีป้ายแจ้งเตือนจุดเสี่ยง 
4. ไม่มีการอบรมและซักซ้อมหนีไฟ 2 ปี

ต่อเนื่อง 

1. กำหนดมาตรการป้องกันอบุัติภยัภายใน
อาคารและแนวปฏิบัติกรณีเกิด
สถานการณ์ฉุกเฉินให้ชัดเจน  

2. ประชาสัมพันธ์ใหบุ้คลากรรับทราบและ
จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนัก
เกี่ยวกบัมาตรการป้องกันอุบัตภิัยภายใน
อาคารและแนวปฏิบัติกรณีเกิด
สถานการณ์ฉุกเฉิน 

3. ติดต้ังป้ายจุดรวมพล และจัดทำป้าย
กำกับแจ้งเตือน จุดเสี่ยง ทั้งภายในและ
ภายนอกอาคาร  

4. จัดอบรมและซักซ้อมหนีไฟ 
 
 
 
 
 

1x1=1 
(น้อยมาก) 

4 เกิดเหตุอุบัติภัยที่บัณฑิตวิทยาลยั จำนวน 4-5 ครั้ง/ปี 4 มีการสูญเสียทรัพย์สิน 10,001-100,000 บาท 
หรือมีการเจ็บปว่ยสาหัสถึงขั้นพกังาน  

3 เกิดเหตุอุบัติภัยที่บัณฑิตวิทยาลยั จำนวน 3 ครั้ง/ปี 3 มีการสูญเสียทรัพย์สิน 5,001-10,000 บาท หรือ
มีการเจ็บป่วยปานกลางถึงขั้นหยุดงานชัว่คราว  

2 เกิดเหตุอุบัติภัยที่บัณฑิตวิทยาลยั จำนวน 1- 2 ครั้ง/
ปี 

2 มีการสูญเสียทรัพย์สิน น้อยกวา่ 5,000 บาท 
หรือมีการเจ็บปว่ยเล็กนอ้ย  

1 ไม่มีการเกิดเหตุอุบัติภัยทีบ่ัณฑิตวิทยาลัยเลย  1 ไม่มีการสูญเสียทรัพย์สิน หรอืไม่มีการเจ็บป่วย 
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โอกาสเกิดความเสีย่ง 
(ค่า L : Likelihood) 

ความรุนแรงหากเกิดความเสี่ยงดังกลา่ว 
(ค่า I : Impact) 

ประเมินความเสี่ยง 
ก่อนใช้มาตรการควบคุม 

(ค่า LxI) 

ปัจจัยเสีย่ง/ 
สาเหตุความเสีย่ง 

กิจกรรมและมาตรการควบคุม 
ความเสี่ยงที่
ยอมรับได ้

ระดับ ความหมาย ระดับ ความหมาย 

ความเสี่ยงด้านการเงิน F1 ประเด็นความเส่ียงที่ 7 : การบริหารงบประมาณขาดประสิทธิภาพ (เชื่อมโยงกับความเสี่ยงมหาวิทยาลยัประเด็น F1) 

5 รายได้ลดลงต่อเนื่องมากกว่า 3 ปีขึ้นไป 5 นำเงินสะสมมาใช้  3x2=6 
(น้อย) 

1. รายได้ที่ได้รับการจัดสรรจากการ
ลงทะเบียนของนักศึกษาลดลงเนื่องจาก
มหาวิทยาลัยมีนโยบายลดค่าธรรมเนียม
การศึกษา 

2.  นักศึกษาสหสาขาวิชาลดลง 
 

1. กำหนดมาตรการบริหารจัดการรายได้
และค่าใช้จ่ายของสหสาขาวิชา 

2. ผลักดันให้เกิดหลักสูตรสหสาขาวิชาที่มี
ความหลากหลายและเป็นที่ต้องการ 

3. เพิ่มข่องทางการประชาสัมพันธ์รับสมคัร
นักศึกษาของสหสาขาวิชา 

4. สนับสนุนทุนการศึกษาให้นกัศึกษาสห
สาขาวิชา 

2x2=4 
(น้อยมาก) 

4 รายได้ลดลงต่อเนื่องติดกัน 2 ปี 4 ไม่สามารถสนับสนุนโครงการตามพันธกจิได้ 

3 รายได้ลดลง 3 ไม่สามารถสนับสนุนโครงการตามพันธกจิได้บาง
พันธกิจ 

2 รายได้เท่าเดิม 2 ลดงบประมาณโครงการ/กิจกรรมประจำบาง
กิจกรรม 

1 รายได้เพิ่มขี้น 1 ดำเนินการได้ตามปกต ิ

ความเสี่ยงด้านการเงิน F2 ประเด็นความเส่ียงที่ 8 : การจัดสรรเงินสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมบัณฑิตศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด  

5 ไม่มีงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมบัณฑิตศึกษา 5 ยุติโครงการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรม
บัณฑิตศึกษา 

2x2=4 
(น้อยมาก) 

1. รายได้ของบัณฑิตวิทยาลยัไม่เพียงพอต่อ
การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรม
บัณฑิตศึกษา 

2. ไม่มีแผนแสวงหารายได้อย่างเป็นรูปธรรม 

1. ขอรับงบประมาณจากมหาวิทยาลัยเพื่อ
สนับสนุนโครงการตามพันธกจิเพิ่มขึ้น 

2. สร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชัน้นำ
เพื่อขอทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงาน
ของนักศึกษา 

1x1=1 
(น้อยมาก) 

4 งบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนต่างๆ ลดลง
มากกว่า 30% 

4 ชะลอโครงการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรม
บัณฑิตศึกษา 

3 งบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนต่างๆ ลดลง
มากกว่า 10%  

3 นำเงินสะสมมาใช้เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม
กิจกรรมบัณฑิตศึกษา 

2 งบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนต่างๆ ลดลง  2 ลดจำนวนเงินสนับสนุนกิจกรรมบัณฑิตศึกษา 

1 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทนุต่างๆ 
ตามปกต ิ

1 ดำเนินการได้ตามปกต ิ

ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ C1 ประเด็นความเส่ียงที่ 9 : เกิดการทุจริตในระบบบัณฑิตศึกษา (เชื่อมโยงกับความเสีย่งมหาวิทยาลัย C1, C2) 

5 เกิดขึ้นมากกว่า 5 กรณีขึ้นไปต่อป ี 5 ถอดถอนใบปริญญา 3x3=9 
(ปานกลาง) 

เกิดการทุจริตในระบบบัณฑิตศึกษา 1. จัดทำระบบตรวจสอบและยืนยันโดย
อาจารย์ที่ปรึกษาและสาขาวิชา 

2. ส่งเสริมให้มีการวัดผลการศึกษาที่
นอกเหนือจากการสอบ (เช่น ให้ทำ 
project การทดสอบยอ่ย) บัณฑิต
วิทยาลยัควรออกแนวปฏิบัต ิ

3. ทบทวนหลักเกณฑ์การสำเร็จการศึกษา
ให้เหมาะสม  

4. เพิ่มการให้ความรู้เกีย่วกับจริยธรรมและ
วินัยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในวัน
ปฐมนิเทศ 

3x2=6 
(น้อย) 

4  - 4 พ้นสภาพ 

3 เคยเกิดขึ้นในระหว่างป ี 3 มีการลงโทษทางวินยั 

2  - 2 ว่ากลา่วตักเตือน 

1 ไม่เกิดขึ้นเลย 1 ไม่มีการดำเนินการทางวินยั 

 


