
 
 

 

 

 

 

 
 

แผนการบริหารความเส่ียง สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค 
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นโยบายการบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 

 

 

 

  



 

วัตถปุระสงคการบรหิารความเส่ียง 
 

 

1. เพ่ือใหมหาวิทยาลัยดํารงอยูไดอยางมีคุณคาและยัง่ยืน 

2. เพ่ือบรรลุพันธกิจ วัตถุประสงค และเปาหมายที่สําคัญของมหาวิทยาลัยอยางมีคุณภาพ ทั้งในปจบนั และในอนาคต ดวยการบริหารจัดการอยางมีธรรมาภิบาล  

3. เพ่ือลดความสูญเสียและความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต เกินกวาระดับที่มหาวิทยาลยัยอมรับไดทั้งในดานการดําเนินงาน ดานยุทธศาสตร ดานชือ่เสยีง ดานความปลอดภัยในชีวิต 

และทรัพยสิน ดานการเงิน และดานกฎระเบียบ 

 

ขอบเขตการบริหารความเส่ียง ครอบคลุมความเสี่ยง 5 ดานประกอบดวย 

 

ความเส่ียงดานยุทธศาสตร (Strategy Risk) 

ความเส่ียงดานปฏิบัติงาน (Operation Risk) 

ความเส่ียงดานการเงนิ (Financial Risk) 

ความเส่ียงดานกฎ ระเบยีบ และขอบงัคบั (Compliance Risk) 

ความเส่ียงดานชื่อเสยีง (Reputation Risk) 

 

  



แผนการบริหารความเส่ียง สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ประเภทความเส่ียง: ดานยุทธศาสตร (Strategy Risk) 
ประเด็นความเส่ียง กิจกรรม/มาตรการควบคุมความเส่ียง หนวยงานที่รับผิดชอบ 

1.กลยุทธไมสอดคลองตอการ

เปล่ียนแปลง 

1. ทวนสอบการกําหนดกลยุทธเทียบกับเปาหมาย งานประกันคุณภาพ 

 2. วิเคราะห Gap Analysis 

3. ทบทวน/ปรับปรุงกลยุทธ เปาหมายของตัวช้ีวัด รวมทั้งพิจารณาปรับแผนปฏิบัติประจําปเม่ือสภาวการณภายในหรือภายนอกเปล่ียนไป 

2.ความไมคลองตัวในการปรับตัวใหทัน

ตอการเปล่ียนแปลงไดอยางรวดเร็ว 

(Lack of Agility) 

1. สรางวัฒนธรรมการทํางานที่ใหเกิดความคลองตัวที่มุงตอบสนองความตองการของลูกคาเพื่อการบริหารจัดการที่เปนเลิศ CMU Excellence Management System ฝายอํานวยการ ฝายวิจัยและ

พัฒนานวัตกรรม และงาน

พัฒนาธุรกิจ 

 

2. สรางระบบนิเวศที่เอื้อตอการบูรณาการองคความรู ในการจัดการศึกษา วิจัย และนวัตกรรม ผานการสรางแพลตฟอรมที่เหมาะสม 

3. การทบทวนกระบวนการทํางานและลดข้ันตอนการทํางาน (Work process) 

4. สงเสริมใหมีการทํางานรวมกับภาคเอกชน 

5. ปรับปรุงกฎระเบียบใหใหเกิดความคลองตัวและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

3.บุคลากรขาดทกัษะ สมรรถนะ ที่

จําเปนตอการบรรลุยุทธศาสตร 

1.การกําหนดสมรรถนะของบุคลากร (Core Competency, Functional Competency) งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

2.การสรรหาบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง 

3.การพัฒนาบุคลากรตามแนวทางการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 

4.การพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพรอมเขาเพื่อเขาสูตําแหนงบริหาร/ตําแหนงที่สูงข้ึน 

5.การสงเสริมใหบุคลากรมีความผูกพันที่ดีตอองคกร 

6.แผนการรกัษาทรัพยากรบคุคล 

 

  



ประเภทความเส่ียง: ดานปฏิบัติงาน (Operation Risk) 
ประเด็นความเส่ียง กิจกรรม/มาตรการควบคุมความเส่ียง หนวยงานที่รับผิดชอบ 

1.การแพรระบาดของโรคโควิด-19 

ระลอกใหม ๆ 

1.พัฒนาการวิจัยและการใหบริการวิชาการ Online รวมถึงหลักสูตรการอบรม Online  ฝายบริการวิชาการ ฝายวิจัย

และพัฒนานวัตกรรม และ

ฝายอํานวยการ  

2.ฉีดวัคซีนใหกับบคุลากร นักศึกษา และผูที่เกี่ยวของใหทั่วถึง 

3.ใชมาตรการการปองกันอยางเขมงวด ไดแก เวนระยะหาง (Social Distancing) สวมหนากากอนามัย เจลแอลกอฮอลลางมือ ระบบคัดกรองวัดอุณภูมิ ใชแอพไทยชนะ 

(มาตรการ DMHTT) 

4.จัดเตรียมการเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานที่บาน 

5.จัดเตรียมอุปกรณ ฆาเช้ือ อบโอโซนใหพรอมใชงานทันที 

2.ความไมพรอมดานโครงสรางพื้นฐาน

และระบบฐานขอมูลของระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.จัดทําระบบสํารองขอมูล กําหนดติดต้ังระบบเครือขาย และระบบสารสนเทศใหพรอมรับกรณีฉุกเฉิน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.บูรณการขอมูลและบริหารจัดการองครวม เพื่อใหเกิดความพรอมของขอมูลแบบหน่ึงเดียว (Single Data Base) เพื่อให สามารถใชขอมูลหรือสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 

3.จัดทําแผนความตอเน่ืองการใหบริการระบบเครือขายและระบบสารสนเทศและทบทวนปรับปรุงแผนสํารองกรณีฉุกเฉินอยางสมํ่าเสมอ ACP Plan (Academic Continuity 

Plan) 

4.พัฒนาความรูของบุคลากรใหมีความชํานาญการในการจัดการระบบเครือขายและระบบฐานขอมูล 

5.สํารองอุปกรณระบบเครือขายและระบบฐานขอมูลหรือจัดหาอุปกรณทดแทนเพื่อทาํงานทดแทนอุปกรณที่เสียหาย 

3.ภัยคุกคามดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Cyber Attack) 

1.ดําเนินการทดสอบระบบความปลอดภัยดวยการทดสอบการเจาะระบบ (Penetration test) ที่ครอบคลุมชองโหวของระบบโครงสรางพื้นฐาน ระบบ Wi-Fi ระบบแอพพลิเคชัน

ทั้งเว็บและโมบายแอพพลิเคชัน 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.ใหมีอุปกรณสําหรับตรวจสอบปองกันภัยจากคุกคามทางดานไซเบอรรวมถึงการบํารุงดูแลรักษาอุปกรณใหอยูในสภาพทีใ่ชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3.สรางความตระหนักรูภัย Cyber มีการแจงขาวสารใหความรูแกผูบริหารระบบเครือขายและผูใชงานในทุกชองทาง 

4.ทดสอบการลวงดวยภัยไซเบอร เพื่อติดตามตรวจสอบองคความรูผูใชงาน และวางแนวทางในการใหความรูและปองกันการเกิดเหตุละเมิด 

5.การจัดทําแผนรองรับสถานการณฉุกเฉินในกรณีที่ระบบเกิดความเสียหาย (Academic Continuity Plan: ACP) 

6.จัดใหมีศูนยเฝาระวังความความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร (Security Operation Center: SOC) เพื่อใหม่ันใจวาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยมีการปองกันภัยที่

เขมแข็ง สามารถตรวจจับภัยคุกคามทางไซเบอรไดทันการณ และสามารถตอบสนองตอเหตุการณไดอยางรวดเร็ว 

7.ดําเนินการทดสอบระบบความปลอดภัยดวยการทดสอบการเจาะระบบ (Penetration test) ที่ครอบคลุมชองโหวของระบบโครงสรางพื้นฐาน ระบบ Wi-Fi ระบบแอพพลิเคชัน

ทั้งเว็บและโมบายแอพพลิเคชัน 

 

  



ประเภทความเส่ียง: ดานการเงิน (Financial Risk) 
ประเด็นความเส่ียง กิจกรรม/มาตรการควบคุมความเส่ียง หนวยงานที่รับผิดชอบ 

1.ความไมสมดุลของรายรับและรายจาย

ที่จะกระทบกับเงินสะสมและแผนการ

ลงทุนใหมๆ 

1.สรางแผนกลยุทธทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล2.  ฝายบริการวิชาการ และฝาย

วิจัยและพัฒนานวัตกรรม 2.ติดตามตัวช้ีวัด (KRI) อยางสมํ่าเสมอ 

3.มาตรการลดรายจายโดยยังคงคุณภาพ 

4.กําหนดแนวทางการบริหารจัดการเงินสะสมของมหาวิทยาลัย 

5.สรางระบบนิเวศที่เอื้อตอการบูรณาการองคความรู ในการจัดการศึกษา วิจัย และนวัตกรรม ผานการสรางแพลตฟอรมที่เหมาะสม 

6.สงเสริมการนําผลงานสรางสรรคและนวัตกรรมที่มีผลกระทบสูง ไปใชประโยชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน 

7.ประเมินและพัฒนาผลิตภัณฑใหมที่สรางรายได 

8.ทบทวนหลักสูตร/โครงการเดิมที่ไมคุมทนุ 

9.การจัดทํา Financial Projection (เพิ่มเติมตามขอคิดเห็นของคณะกรรมการกํากับการบริหารความเส่ียง) 
  



ประเภทความเส่ียง: ดาน กฎ ระเบียบ และขอบังคับ (Compliance Risk) 
ประเด็นความเส่ียง กิจกรรม/มาตรการควบคุมความเส่ียง หนวยงานที่รับผิดชอบ 

1.การไมปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ที่

เกี่ยวของ การละเมิด จรยิธรรมทาง

สังคมและ/หรือการทุจริตในหนาที่ 

1.พัฒนาระบบการรับขอรองเรียนและการจัดการขอรองเรียน งานการเงินและบัญชี และ

งานนิติกรรม 2.มีการตรวจสอบภายในและรายงานผลอยางเปนระบบและสมํ่าเสมอ 

3.เพิ่มมาตรการควบคุมภายในและใชเทคโนโลยีในการจัดการทางการเงินเพื่อความถูกตอง 

4.อบรมสัมมนาขอกฎหมาย และระเบียบขอบังคับที่ผิดพลาดบอย ๆ พรอมมีชองทางใหคําปรึกษา 

5.มีระบบการตักเตือน ลงโทษที่เหมาะสม 

2.การไมดําเนินการลงโทษหรือปกปด

การกระทําผิด 

1.พัฒนาระบบการรับขอรองเรยีนและการจัดการขอรองเรียน งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

และงานนิติกรรม 2.สถาบันกําหนดมาตรการ/กฎระเบียบ/ขอบังคับที่ชัดเจน 

3.จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับกฎหมายที่สําคัญสําหรับผูบริหารและผูปฏิบัติงาน 

 

  



ประเภทความเส่ียง: ดานช่ือเสียง (Reputation Risk) 
ประเด็นความเส่ียง กิจกรรม/มาตรการควบคุมความเส่ียง หนวยงานที่รับผิดชอบ 

1.ภาพลักษณมหาวิทยาลัย (Corporate 

Image) เสียหายหรือถูกลดทอนความ

นาเช่ือถือ 

1.ศึกษาสถานการณปญหา การสํารวจ ทัศนคติของกลุมเปาหมาย การจัดต้ังทีมงาน กําหนด ผูใหขอมูลและการเตรียมความพรอมใหแกผูบริหาร โดย เม่ือเกิดภาวะวิกฤต สามารถ

แกไขปญหาใหตรงจุด รวมทั้งหาขอบเขตความเสียหาย จํากัดขอบเขตและควบคุมความเสียหายไมใหขยายวงกวางข้ึน ผูบริหารขององคกรตองตามตัวได แสดงความรบัผิดชอบ

อยาง จริงใจ รีบแกไขปญหาทันทีและมีความพรอมที่จะส่ือสาร ขอมูลไปยังกลุมเปาหมาย 

งานประชาสัมพันธ 

2.ฝายประชาสัมพันธรวบรวมขอมูลครบถวน รับฟงกระแสสังคมเกี่ยวกับเหตุการณวิกฤตที่เกิดข้ึน หากเกิดจากความผิดพลาดขององคกร รีบขอโทษ แสดงความรับผิดชอบ พรอม

ทั้งช้ีแจงและแกไขปญหาดวยความจรงิใจ 

3.กําหนดผูแถลงขาวหรือผูใหขอมูลขององคกรอยางชัดเจนโดยผูบริหารขององคกร และกําหนดผูแถลงขาวหรือผูใหขอมูลสํารองกรณีที่ผูแถลงขาวหรือผูใหขอมูลหลักติดภารกิจ มี

การจัดอบรม Media Training ซึ่งเปนการฝกอบรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการกับส่ือมวลชนเพื่อเปนการ เตรียมความพรอมใหแกผูบริหารในการแกไขปญหาภาวะวิกฤตการรับมือ

กับสถานการณตาง ๆ การเผชิญหนา และการใหสัมภาษณตอส่ือมวลชน 

4.ในภาวะวิกฤต องคกรมีการส่ือสารกับพนักงาน ในองคกรโดยใช Social media ไดแก Line และ Facebook เน่ืองจากมีความรวดเร็ว ดวยการสรางกลุมเพื่อส่ือสารระหวาง

ผูบริหาร หัวหนาฝายที่เกี่ยวของตลอดจนพนักงานในองคกรในการแกไขปญหาวิกฤต รวมทั้งใชการจัดประชุมเพื่อใหหัวหนาฝายนําขอมูลไปส่ือสารกับพนักงานในแตละฝายใหทุก

คนในองคกรเขาใจตรงกัน  

5.ใชส่ือประชาสัมพันธในภาวะวิกฤตขององคกร ผานส่ือที่องคกรมีเน่ืองจากเปนส่ือที่ สามารถควบคุมได โดยส่ือสารเกี่ยวกับแถลงการณที่เปน ทางการขององคกร รวมถึง

ประชาสัมพันธผานส่ือสังคม ออนไลนเน่ืองจากมีความรวดเร็ว ไดแก Facebook ส่ือมวลชนและขององคกร, twitter, Line ตลอดจนส่ือบุคคล ไดแก ผูบริหารของ องคกรหรือผูที่มี

หนาที่รับผิดชอบในเหตุการณวิกฤตและทราบขอมูลเกี่ยวกับเหตุการณที่เกิดข้ึนดีที่สุด และพนักงานขององคกร นอกจากน้ีอาจมีการประชาสัมพันธ ผานส่ือมวลชน ไดแก โทรทัศน 

วิทยุ รวมทั้งหนังสือพิมพ ทั้งแบบส่ิงพิมพและออนไลนโดยประชาสัมพันธเกี่ยวกับ แถลงการณขององคกรผานส่ือมวลชนในลักษณะเฉพาะเจาะจง ในขณะเดียวกันอาจมีการ

ประชาสัมพันธผานส่ือมวลชนในลักษณะของการจัดแถลงขาว 

6.ประชาสัมพันธเพื่อฟนฟภูาพลักษณและช่ือเสียงขององคกรหลังจากเกิดภาวะวิกฤต ดวยการจัดกิจกรรม Event การจัดทําโครงการ CSR หรือจัดทํา Campaign ตาง ๆ รวมถึง

ส่ือสารในประเด็นที่แสดงใหเห็นถึงความเช่ียวชาญขององคกร ตลอดจนส่ือสารเรื่องที่ดีขององคกรไปยังกลุมเปาหมายอยางตอเน่ือง โดยในการส่ือสารจะตองเวนระยะเวลาหลังจาก

เหตุวิกฤตใหเหมาะสม ในขณะเดียวกันก็ควรมีการสรางความสัมพันธอันดีกับส่ือมวลชนอยางสม่ําเสมอ 

 


