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 แผนบริหารความเสี่ยงถือเป็นเครื่องมือที่มีความส าคัญที่จะช่วยให้มหาวิทยาลัย สามารถด าเนินการได้
ส าเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย การน ากระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใช้ในองค์กร  จะเป็น
หลักประกันในระดับหนึ่งว่า   การด าเนินงานต่าง ๆ จะบรรลุเป้าหมายที่วางไว้  เนื่องจากการบริหารความเสี่ยง
เป็นการท านายอนาคตอย่างมีเหตุผลมีหลักการ  และหาทางลดหรือป้องกันความเสียหายในการท างานแต่ละ
ขั้นตอนไว้ล่วงหน้า  หรือในกรณีที่พบกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด  โอกาสที่จะประสบกับปัญหา หรือหากเกิดความ
เสียหายขึ้น  ก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการน ากระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใช้  ทั้งนี้
เนื่องจากองค์กรได้มีการเตรียมการไว้ล่วงหน้า  ในขณะที่องค์กรอื่นที่ไม่เคยมีการเตรียมการหรือไม่มีการน าแนวคิด
ของกระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใช้  เมื่อเกิดสถานการณ์วิกฤตขึ้น  องค์การเหล่านั้นจะประสบกับปัญหาและ
ความเสียหายที่ตามมาโดยยากที่จะแก้ไข  

แผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 
จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยง  และเป็นสื่อกลางเพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกัน 
เรื่องการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลทั่ว        
ทั้งองค์กร  รวมทั้งเพ่ือให้ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง 

การบริหารความเสี่ยง  และสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผลและต่อเนื่อง 
  การด าเนินงานด้านบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
และได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ ด้วยดีเสมอมา ซึ่งความส าเร็จจากการด าเนินการ
ร่วมกันนี้   ท าให้มั่นใจได้ว่า การบริหารความเสี่ยงสามารถตอบสนองต่อปัจจัยเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม สามารถลด
ความสูญเสีย และเพ่ิมโอกาสในการบรรลุผลส าเร็จตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มี
สมรรถนะสูง (High Performance Organization: HPO) ในทุกๆด้าน ต่อไป 

 
 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

                      แผนแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 22556600      
     

                                                                                                                                                                                                                                                                ขข  
 

สำรบัญสำรบัญ  
  

หน้ำ 
 

ค ำน ำ 
สำรบัญ 

ก 
ข-ค 

บทน ำ 1 
หลักการและเหตุผล 
ปณิธาน           
ปรัชญา 
ค่านิยม 
อัตลักษณ์ 
เอกลักษณ์ 
วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ 
วัตถุประสงค์ 
เป้าประสงค์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
นโยบายสภามหาวิทยาลัย 
นโยบายอธิการบดี 
นโยบายการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย 
วัตถุประสงค์ในการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย 
สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
5 
5 
6 
6 
7 
7 

กระบวนการและข้ันตอนการบริหารความเสี่ยง 9 
การระบุเหตุการณ์เสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง 
การจัดท าแผนภูมิความเสี่ยง 

12 
13 
13 

ยุทธศาสตร์ในการจัดการความเสี่ยง 14 
ปัญหาอุปสรรคในปีที่ผ่านมา 
ข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยปีที่ผ่านมา 

15 
16 

แผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560        
        ก าหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ขั้นตอน (RMU-ERM 1) 19 
          



มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

                      แผนแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 22556600      
     

                                                                                                                                                                                                                                                                คค  

        
         
        ระบุความเสี่ยงและระบุปัจจัยเสี่ยง  (RMU-ERM 2) 
        ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง  (RMU-ERM 3) 

หน้ำ 
 

21 
31 

        วิเคราะห์ระดับความเสี่ยง  (RMU-ERM 4) 40 
        จัดล าดับความเสี่ยง  (RMU-ERM 5) 50 
        ประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยง  (RMU-ERM 6) 59 
        แผนบริหารความเสี่ยง  (RMU-ERM F1) 
 

73 

ภำคผนวก  
ก. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  97 
ข. ขั้นตอน แนวทาง และปฏิทินการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 105 

        ค. Flow Chart ขั้นตอนการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  111 
        ง. คณะกรรมการผู้จัดท าเล่มแผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 115 
  
  
 



1. การก าหนดวัตถปุระสงค์   ERM-RMU1 
2. การระบุเหตุการณ์เสี่ยง    ERM-RMU2 
3. การประเมินความเสี่ยง    ERM-RMU3 
4. การวิเคราะห์ความเสี่ยง   ERM-RMU4 
5. การจัดล าดับความเสี่ยง   ERM-RMU5 
6. การประเมินมาตรการควบคุม ERM-RMU6 
7. แผนบริหารความเสี่ยง  ERM-RMU F1 
8. การติดตามผล   ERM-RMU F2 

 

   COSO คือ แนวคิดของการควบคุม
ภายใน  โดย 5 สถาบัน ของสหรัฐอเมรกิา 
ร่วมกันศกึษาวิจัยคิดค้นก าหนดกลยุทธ์
กระบวนการ วิธีการหรอืขัน้ตอนการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงคข์อง
องค์กร  ได้แก ่

 

บทน ำบทน ำ  
 

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 และพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546  ซึ่งประกอบไปด้วยเป้าหมายส าคัญ 
คือ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  เพื่อผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ  เพื่อประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิง
ภารกิจภาครัฐ  เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจ าเป็น และเพ่ือให้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
อย่างสม่ าเสมอ  โดยใช้เป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนาระบบราชการไทย  รวมถึงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2551-2555) และแผนบริหารราชการแผ่นดิน (พ.ศ. 2555-2558) ประกอบกับ
ตามพระราชบัญญัติตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ที่ก าหนดให้ส่วน
ราชการต้องมีการประเมินความเสี่ยงและปรับปรุงระบบควบคุมภายใน นั้น 

ภายใต้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 และนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่มีการจัดการบริหารให้เชื่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
โดยเฉพาะด้านสังคมและการศึกษา  โดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้เห็นชอบก าหนดเป็นแผนบริหาร
และการพัฒนามหาวิทยาลัยแล้ว การบริหารความเสี่ยงได้ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์ส าคัญของการปฏิรูป และพัฒนา
ระบบคุณภาพตามแผนการปฏิบัติราชการ และตามแนวทางปฏิบัติในฐานะหน่วยรับตรวจ  โดยได้ด าเนินการให้มี
การบริหารความเสี่ยงในทุกๆ พันธกิจ และทุกๆ  ส่วนงานตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2542  และระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ.2544 อย่างเคร่งครัด ทั้งการจัดวางระบบฯ  และการก ากับการด าเนินงานการบริหารความ
เสี่ยงของทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัย  โดยมีเป้าประสงค์ที่มุ่งให้กิจกรรมการควบคุมภายในเป็นส่วนหนึ่งของการ
ปฏิบัติงานประจ า และมุ่งให้มีความเชื่อมโยงกับระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายหลักการของการเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 

เพ่ือให้การจัดการของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามระบบการบริหารความเสี่ยงที่ควบคุมปัจจัย กิจกรรม และ
กระบวนการด าเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย  ให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้ ตลอดจนเพ่ือป้องกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหา 
รวมทั้งการมีแผนส ารองต่อภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้มีความม่ันใจว่าระบบงานต่างๆ มีความพร้อมใช้งาน มีการปรับปรุง
ระบบอย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย   

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้น ากระบวนบริหารความเสี่ยงตามหลักการของ คณะกรรมการร่วม
ของสถาบันวิชาชีพ 5 สถาบัน  (COSO* : Committee of Sponsoring Organizations of the Trade way 
Commission) มาประยุกต์ใช้ ดังนี้ 
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หลักกำรและเหตุผลหลักกำรและเหตุผล  
การบริหารความเสี่ยงถือได้ว่าเป็นกลไกที่ส าคัญอย่างยิ่งในการผลักดันองค์กรให้มีผลการด าเนินงานที่เป็น

เลิศ (High Performance Public Organization) และเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่ท าให้เกิดการปรับเปลี่ยน
องค์กร เพ่ือให้เป็นรูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) โดยทั่วไปแล้วการบริหารความเสี่ยง
จะถูกมองว่าเป็นแนวทางการจัดการที่ต้องอาศัยเทคนิคเฉพาะทางมีความซับซ้อน  ในบางครั้งการสื่อความหมาย
ของการบริหารความเสี่ยงยังผูกติดกับการเงินเป็นหลัก ซึ่งโดยความเป็นจริงแล้ว การบริหารความเสี่ยงเป็นแนว
ทางการบริหารงานที่ควรน ามาประยุกต์ใช้อยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่งในชีวิตประจ าวัน 

การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมีหลักการและความ
จ าเป็นในการบริหารความเสี่ยงมาจาก  

   1.  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามต้องปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2548 หมวดที่ 3 มาตรา 9 (1) ก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการไว้เป็นล่วงหน้า   
   2.  มหาวิทยาลัยต้องปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย  การก าหนดมาตรฐาน
ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ที่ก าหนดให้ส่วนราชการจะต้องมีการประเมินความเสี่ยงและปรับปรุงระบบการควบคุม
ภายใน  
   3.  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามต้องปฏิบัติตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ได้ก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาน าระบบ
บริหารความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการบริหารการศึกษา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตระหนักและเห็นความส าคัญของการบริหารความเสี่ยง  จึงจัดให้มีการจัดท า
ระบบบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยขึ้น เพ่ือการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนงานต่าง ๆ 
เพ่ือลดสาเหตุ และโอกาสที่มหาวิทยาลัยจะเกิดความเสียหาย ให้มีระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่
อาจเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ โดย
ค านึงถึงการบรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัยเป็นส าคัญ ในขณะเดียวกันได้เล็งเห็นว่าผู้บริหารยุคใหม่จ าเป็นต้อง
ปรับเปลี่ยนบทบาทการบริหารจัดการให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เพ่ิมขึ้นทุกวัน ผู้บริหารและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย ฯ  จึงจ าเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงควบคู่ไปกับการจัดวางระบบการควบคุม
ภายในที่ด ี
 

ปณิธำนปณิธำน  
วิชาการเป็นเลิศ  ประเสริฐคุณธรรม  น าชุมชนพัฒนา 

ปรัชญำปรัชญำ  
พัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้  คู่คุณธรรม  น าชุมชนพัฒนาให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

ค่ำนิยมค่ำนิยม  
         1) สร้างสังคมการเรียนรู้ 3) น าอย่างมีวิสัยทัศน์ 

2) เชิดชูคุณธรรม   4) เน้นผลลัพธ์ที่มีคุณค่า 
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อัตลักษณ์อัตลักษณ์    (( IIddeennttiittyy)  นักศึกษำ)  นักศึกษำ  
1) ภาษาไทย : “พร้อมท างาน  จิตบริการ  สมานสามัคคี  มีความรับผิดชอบ” 
2) ภาษาอังกฤษ (RMU) : “Ready  to  work  with  Mind  of  service.  Unity  and    
   responsibility” 

เอกลักษณ์เอกลักษณ์    ((UUnniiqquueenneessss)  มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม)  มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม  
1) ภาษาไทย  : “เป็นแหล่งเสริมสร้างภูมิปัญญาเพ่ือแผ่นดิน” 
2) ภาษาอังกฤษ  : “A  SOURCE  OF  WISDOM  FOR  THE  LAND” 
 

วิสัยทัศน์วิสัยทัศน์    ((VViissiioonn))  
 “มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและสังคม” 
 

พันธกิจพันธกิจ    ((MMiissssiioonnss))  
(1)  ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น อีกทั้ง

ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าว 
จะต้องให้มีจ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

(2)  ศึกษา วิจัย แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิ
ปัญญาไทย ภูมิปัญญาสากล และส่งเสริม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริในการปฏิบัติภารกิจ
ของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3)  เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และความภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและ
ของชาติ 

(4)  เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่นให้ มีจิตส านึก
ประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพ่ือประโยชน์ของ
ส่วนรวม 

(5)  เสริมสร้างความเข็มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้  มีคุณภาพ
และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 

(6)  ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและองค์กรอ่ืนทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

(7)  ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการด ารงชีวิต
และการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบ ารุงรักษา 
และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 

(8) บริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพสู่การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  โดยยึด 
หลักธรรมาภิบาลในการพัฒนาตนเองให้เกิดความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน 
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วัตถุวัตถุประสงค์ประสงค์    ((OObbjjeeccttiivveess))  
(1)  เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ มีความรู้ความสามารถและทักษะ ในระดับ

มาตรฐานสากล รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
(2)  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้พิการ ผู้มีความสามารถพิเศษ บุคลากร

ประจ าการ และประชาชนทั่วไป  
(3)  เพ่ือผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของวิชาชีพชั้นสูง 
(4)  เพ่ือผลิตผลงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม  พัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบ้านและเทคโนโลยี

สมัยใหม่  ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการพัฒนาการเรียนการสอน  พัฒนาท้องถิ่นและภูมิภาคทั้งภาครัฐ
และเอกชน  น าไปสู่การสนับสนุนการแข่งขันของประเทศได้อย่างเข้มแข็ง 

(5)  เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย บ ารุงรักษา
และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 

(6)  เพ่ือให้บริการวิชาการแก่สังคมและท้องถิ่น เพ่ือน าไปสู่การจัดการตนเองของชุมชนอย่างยั่งยืน 
(7)  เพ่ือให้มีความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ กับหน่วยงานภาครัฐ  ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม  ภาค

เกษตร ภาคบริการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานประกอบการ และศิษย์เก่า ในการพัฒนามหาวิทยาลัยและ
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

(8) เพ่ือให้มีระบบการด าเนินงานภายในที่มีคุณภาพด้านการบริหารจัดการภายในองค์กร      การควบคุม
คุณภาพภายใน  การจัดการด้านทรัพยากร และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และการจัดการด้านสวัสดิการและสวัสดิ
ภาพของบุคลากรที่เสมอภาคและเป็นธรรม  เอ้ือต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยและสังคมอย่างมีคุณภาพ 
 
เป้ำประสงค์เป้ำประสงค์    ((GGooaallss))  

(1)  เป็นสถาบันที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่ มีคุณภาพ  มีความรู้ ความสามารถด้านวิชาการ มีคุณธรรม  

จริยธรรม และคุณลักษณบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ และ  มีทักษะในการประกอบอาชีพ และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

(2)  ขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้พิการ ผู้มีความสามารถพิเศษ บุคลากรประจ าการ และประชาชน
ทั่วไป 

(3)  คณาจารย์ และบุคลากรมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการ และวิชาชีพ  และมีการพัฒนาตนเองอย่าง 

ต่อเนื่อง 

(4)  พัฒนาครู และส่งเสริมวิทยฐานะครู ให้มีคุณภาพร่วมกับภาคีเครือข่ายอย่างต่อเนื่องให้มีคุณภาพ 
(5)  เป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างองค์ความรู้และใช้ผลการวิจัยเป็นฐานในการด าเนินงาน  เพ่ือถ่ายทอด

เทคโนโลยีพ้ืนบ้าน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการพัฒนาท้องถิ่น และสังคม 
(6)  น าองค์ความรู้ และนวัตกรรมจากการวิจัยไปให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม เพ่ือสร้างความ 

เข้มแข็งและยั่งยืน 

(7)  เป็นคลังปัญญาและแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่น และสังคม ในการพัฒนาชุมชนให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้
อย่างยั่งยืน  ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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(8)  เป็นแบบอย่าง และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  ในการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

(9)  มีความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย  และหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร  
ภาคบริการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สถานประกอบการและศิษย์เก่า ในการพัฒนามหาวิทยาลัย  และสังคม 

(10)  มีระบบบริหารจัดการภายในองค์กรที่มีคุณภาพ และมาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ประเด็นยุทธศำสตร์    ((SSttrraatteeggiicc  IIssssuueess))  
(1) การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
(2) พัฒนาครู  คณาจารย์และบุคลากรให้ มีคุณภาพ 
(3) พัฒนาการบริหารจัดการงานวิจัยให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
(4) พัฒนาท้องถิ่นและสังคมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(5) ส่งเสริมสนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
(6) สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการพัฒนามหาวิทยาลัยและสังคม ในภูมิภาคอาเซียน และ

ภูมิภาคอ่ืนๆ ของโลก 
(7) พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีสู่การก ากับดูแลตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
นโยบำยสภำมหำวิทยำลัยนโยบำยสภำมหำวิทยำลัย  

1. ส่งเสริม  สนับสนุน  สืบสานและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรในการอยู่ร่วมกันแบบกัลยาณมิตรของ
บุคลากรในมหาวิทยาลัย 

2. สนับสนุนและก ากับการบริหารจัดการทั่วไปของมหาวิทยาลัยในอ านาจและหน้าที่ตามมาตรา 18  แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547 

3. ส่งเสริม สนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าตามมาตรฐานสากล  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  การสร้างสรรค์  การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกั บ
มหาวิทยาลัยในประเทศ และนานาชาติ 

4. ส่งเสริม  สนับสนุนการจัดท าแผน  และการด าเนินกิจการของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจ    ทุกด้าน  
เพ่ือให้บรรลุผลให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

5. ส่งเสริม  สนับสนุนให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 
     6. ส่งเสริม  สนับสนุนการวิจัยในการพัฒนาองค์ความรู้  เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและ
พัฒนาท้องถิ่น 

7. ส่งเสริม  สนับสนุนการผลิตบัณฑิต  และพัฒนาครู  ตลอดจนบุคลากรทางการาศึกษาให้มีคุณภาพ
มาตรฐานทั้งในด้านวิชาการและวิชาชีพ 

8. ส่งเสริมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร รวมทั้งระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
    9. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ระดับคณะวิชาที่มีสภาวิชาชีพรับรอง  หากมีความพร้อม
และความจ าเป็น  จะจัดตั้งคณะวิชาอ่ืนให้รวมเป็นคณะที่มีลักษณะของศาสตร์เดียวกัน 
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นโยบำนโยบำยอธิกำรบดียอธิกำรบดี  
1. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามตามหลักคุณธรรมน าวิชาการ มีธรรมาภิบาล กระจาย

อ านาจโปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
2. จัดระบบโครงสร้าง การขับเคลื่อนต่อยอดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตามวิสัยทัศน์ร่วม และ

นโยบายที่มีประสิทธิภาพสูง ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ประสาน การพัฒนาคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น ภูมิภาคอาเซียน  โดยใช้การวิจัย

เป็นฐานการด าเนินงานทุกพันธกิจ 
4. พัฒนาภาพลักษณ์  อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ การผลิตและการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา

และเอกลักษณ์ของคณะต่างๆ ให้มีความโดเด่นเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการและผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาการและ
วิชาชีพชั้นสูง 

5. ระเบิดจากข้างใน เสริมสร้างมหาวิทยาลัยสีเขียว  จากห้องเรียนห้องปฏิบัติการ  สถานที่ท างาน      
ภูมิทัศน์   ให้ประทับใจและเป็นตัวอย่างของผู้มาใช้บริการ 

6. สร้างทีมงาน  พัฒนาบุคลากร ทั้งทางวิชาการ วิชาชีพชั้นสูง  วิทยฐานะ  การมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการทุกระดับ มีหลักสูตรผู้บริหารระดับต้น  ระดับกลาง  และระดับสูง 

7. ส่งเสริม สนับสนุน การน าเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ และการ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัย 

8. ร่วมมือกับเครือข่ายกัลยาณมิตรในการแก้ปัญหา  และพัฒนาบุคคล  องค์กร ท้องถิ่น ภูมิภาคอาเซียน 
9. สร้างความมั่นคง ขวัญก าลังใจ ความส าเร็จ ความก้าวหน้า คุณภาพชีวิตบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้

อยู่ในระดับสูงที่ยั่งยืน 
 

นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงมหำวิทยำลัยมหำวิทยำลัย    
 ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 เพ่ือให้การบริหารความ
เสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับหลักการ
บริหารจัดการที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ
ทันต่อสภาวการณ์ปัจจุบันหรือความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้น  อันจะก่อให้เกิดความเสียหายที่ส่งผลกระทบต่อการ
บรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย จึงได้ก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ตามแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564   ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  มุ่งมั่นที่จะด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงให้ทั่วองค์กร    
และเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีและเป็นสากล โดยค านึงถึงมาตรฐานคุณภาพการศึกษา การวิจัย การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม และการบริการวิชาการ เพ่ือการสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่องค์กร 

2. ผู้บริหารและบุคลากรทุกคน จะต้องตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน  ทั้งที่เป็นความเสี่ยงและโอกาส  โดย
บริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
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3. มหาวิทยาลัยและหน่วยงานจะต้องติดตามและทบทวนเหตุการณ์ความเสี่ยงให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ าเสมอ 

4. มหาวิทยาลัยและหน่วยงานจะต้องถือว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นภารกิจหนึ่งของกระบวนการ
ปฏิบัติงานปกติและด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

 
วัตถุประสงค์ในกำรด ำเนินวัตถุประสงค์ในกำรด ำเนินงำนงำนบริหำรควำมเสี่ยงของมหำวิทยำลัยฯ  บริหำรควำมเสี่ยงของมหำวิทยำลัยฯ    

1. เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงสภาวการณ์ต่างๆ 
ที่จะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ 

2. เพ่ือป้องกันและลดความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานที่อาจจะไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
วัตถุประสงค์ และภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ 

3. เพ่ือให้ผู้บริหารทุกระดับและบุคลากรทุกคนในมหาวิทยาลัยฯ มีความเข้าใจกระบวนการและสามารถ
จัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง ระดับหน่วยงานที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยฯ  
   โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของการ
บริหารความเสี่ยง เป็นไปตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564    ดังนี้ 

1) การผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ 
2) พัฒนาครู  คณาจารย์และบุคลากรให้ มีคุณภาพ 
3) พัฒนาการบริหารจัดการงานวิจัยให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
4) พัฒนาท้องถิ่นและสังคมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
5) ส่งเสริมสนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 

อย่างยั่งยืน 
6) สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการพัฒนามหาวิทยาลัยและสังคม ในภูมิภาคอาเซียน  

และภูมิภาคอ่ืนๆ ของโลก 
7) พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีสู่การก ากับดูแลตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
สภำพแวดล้อมภำยในสภำพแวดล้อมภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำมมหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม  
   สภาพแวดล้อมการควบคุมของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ในภาพรวมมีความเหมาะสมและมี
ส่วนท าให้การควบคุมภายในมีประสิทธิผล  โดยที่มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมปัจจัยที่เกี่ยวข้ องกับสภาพแวดล้อม
ของการควบคุม  ได้แก่ 

1. มหาวิทยาลัยก าหนดวิสัยทัศน์ของการด าเนินกิจการอย่างชัดเจน คือ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ที่
มีคุณภาพตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น และสังคม 

2. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกของการควบคุมภายในที่ชัดเจนในทุกระดับ ได้แก่ การจัดให้มี
คณะกรรมการควบคุมภายใน 2 ระดับ ได้แก่ ในระดับมหาวิทยาลัย  ระดับคณะ/หน่วยงาน  โดยมีคณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการท าหน้าที่ก ากับติดตามและประเมินผล  รวมทั้งด าเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายในให้มี
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ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐาน
การควบคุมภายใน  พ.ศ. 2544  

3. มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพมหาวิทยาลัยที่มีความสอดคล้อง และเชื่อมโยงกับระบบ
ควบคุมภายในมหาวิทยาลัย  ซึ่งท าให้สามารถติดตามผลการด าเนินงานและการประเมินผลงานอย่างเป็นระบบ
และครอบคลุมถึงการติดตามการด าเนินงานทุกปี  โดยมีการจัดท ารายงานผลที่สะท้อนผลการปฏิบัติงานตามแผน
และน าผลไปปรับปรุงการด าเนินงาน  นอกจากนี้ ยังมีการสร้างระบบการก ากับติดตามผู้บริหารและหัวหน้า
หน่วยงาน เพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  ดังนี้ 

3.1 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์การบริหารเชิงรุก เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น และสังคม อย่างเป็นรูปธรรม 

3.2 การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และการรายงานผล 
3.3 การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทาลัย  โดยการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพท่ี 

เชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัย คณะ ส านัก สถาบัน ศูนย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3.4 การพัฒนากระบวนการ กลไกการติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามมาตรฐานระบบงาน 
3.5 การประเมินอธิการบดีและคณะผู้บริหารโดยสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งมีกลไกและระบบการ 

ประเมินผู้บริหารระดับหัวหน้าหน่วยงานอย่างครอบคลุมและอย่างเป็นระบบเพ่ือการพัฒนา 
4. มหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงและจัดโครงสร้างองค์กร รวมถึงระบบการบริหารงาน ทั้งระดับมหาวิทยาลัย

และคณะ/หน่วยงาน   
4.1 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรเพ่ือให้เอ้ือต่อการขยายและปรับปรุงภารกิจให้เป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือท้องถิ่น  
4.2 มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารงานโดยหลักธรรมาภิบาล  หลักประสิทธิภาพ  

หลักการพ่ึงตนเอง  โดยการปรับปรุงกระบวนงาน และระบบบริหาร เพ่ือลดขั้นตอนและระยะเวลาในปฏิบัติ
ราชการ และมีการบริหารราชการใสสะอาดและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

4.3 มีการปรับปรุงระเบียบและระบบการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณที่มุ่งเน้นผลลัพธ์   
และตอบสนองต่อเป้าหมายการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น  

4.4 ปรับปรุงและจัดระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ที่มุ่งให้เกิดผลลัพธ์ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของรัฐ และของมหาวิทยาลัย 

5. มีการสร้างระบบและกลไกการก ากับ ดูแลจรรยาบรรณและจริยธรรมของบุคลากร  ได้แก่   การพัฒนา
ระบบและกลไกการก ากับดูแลด้านจรรยาบรรณและจริยธรรม โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  เศรษฐกิจ
พอเพียง   และการมีจิตส านึกที่ดีต่อสังคม สร้างกลไกในการส่งเสริม ก ากับ ติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพของอาจารย์และยกย่องเชิดชูอาจารย์ที่เป็นแบบอย่างที่ดี 

6. มีการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพนักศึกษา  โดยส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ  โครงการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาการเรียนรู้ ประสบการณ์ การสร้างจิตส านึก ความรับผิดชอบต่อ
สังคม 

7. มหาวิทยาลัยมีภาพลักษณ์และชื่อเสียงยังไม่น าไปสู่ระดับสากล จึงส่งผลให้จ านวนผู้รับบริการ 
(นักศึกษา) และงบประมาณ  มีแนวโน้มปริมาณลดลง   
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กระบวนกำรและข้ันตอนกำรบริหำรควำมเสี่ยงกระบวนกำรและข้ันตอนกำรบริหำรควำมเสี่ยง      
   กระบวนการและข้ันตอนการบริหารความเสี่ยง  ประกอบด้วย  8  ขั้นตอน ดังนี้ 
  1.  กำรก ำหนดวัตถุประสงค์1.  กำรก ำหนดวัตถุประสงค์     ((oobbjjeeccttiivveess  sseettttiinngg))  เป็นการก าหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ที่ชัดเจน
ของแผนงาน/งาน /โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการปฏิบัติราชการประจ าปี และแผนปฏิบัติราชการของ
มหาวิทยาลัย หรือ คณะ/ส านัก/สถาบัน 
  2.  กำรระบุควำมเสี่ยง  2.  กำรระบุควำมเสี่ยง  ((EEvveenntt    IIddeennttiiffiiccaattiioonn))  เป็นการระบุเหตุการณ์ใด ๆ ทั้งที่มีผลดี และผลเสียต่อ
การบรรลุวัตถุประสงค์  โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และท าไม 
โดยในการวิเคราะห์เพ่ือระบุความเสี่ยงต่าง ๆ อาจพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงในหลายด้าน เช่น 
ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินโครงการ 
     ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน (Financial Risk : F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและ
การเงิน เช่น การบริหารการเงินไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ท าให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ หรือ
เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่น การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอและไม่สอดคล้อง
กับข้ันตอนการด าเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการ
จัดท ารายงานเพื่อนามาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว 
     ควำมเสี่ยงด้ำนกำรด ำเนินงำน (Operational Risk : O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์การ /
กระบวนการ/เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการด าเนินโครงการ 
     ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) เกี่ยวข้องกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจใน
ภาพรวม โดยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์
ภายนอก ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์ หรือเกิดจากการก าหนดกล
ยุทธ์ที่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนหรือการร่วมมือกับองค์การอิสระท าให้โครงการขาดการยอมรับและ
โครงการไม่ได้นาไปสู่การแก้ไขปัญหาหรือการตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริหารหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างแท้จริง หรือเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจผิดพลาดหรือน าการตัดสินใจนั้นมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง 
     ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย/กฎระเบียบ (Regulatory Risk : R) เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบต่าง ๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัย 
หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงการท านิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาที่
ไม่ครอบคลุมการด าเนินงาน 
     ควำมเสี่ยงด้ำนเศรษฐกิจ/กำรเมือง  (Economic/Political  Risk : E/P) เกี่ยวข้องกับการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคม และความไม่สงบทางการเมืองมีผลกระทบเป็นภัยคุกคามเศรษฐกิจ
ของประเทศในภาพรวมมาก  ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการศึกษาและโอกาสในการได้รับการศึกษาของคน
ไทย  เราต้องท าความเข้าใจในเรื่องบริบททางสังคม (รวมทั้งเศรษฐกิจและการเมือง) และบริบทของประเทศไทย
ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจโลก 
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     ควำมเสี่ยงด้ำนธรรมชำติ  (Natural  Risk : N) เกี่ยวข้องกับภาวะความเสี่ยงจากการเกิดภัย
พิบัติทางธรรมชาติของประเทศไทยพบว่ามีค่อนข้างจ ากัด เนื่องจากประเทศไทยไม่ค่อยประสบภัยพิบัติในลักษณะ
รุนแรง เช่น แผ่นดินไหวมากนัก โดยส่วนมากจะเป็นภัยแล้ง พายุและน้ าท่วม ส่งผลให้ต้องมีแผนในการพัฒนาและ
การบริหารความเสี่ยงจากการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ  ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยและการจัดการเรียน
การสอน  

ในการวิเคราะห์ความเสี่ยง  มหาวิทยาลัยจะพิจารณาปัจจัยเสี่ยงจากด้านต่างๆ    ได้แก่  
 ด้านการเงิน อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรม และภาระรับผิดชอบ  
 ด้านการด าเนินการ อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิภาพ และความโปร่งใส  
 ด้านยุทธศาสตร์ โครงการที่คัดเลือกมานั้นอาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิผล  
     และการมีส่วนร่วม  
 ด้านกฎ ระเบียบ อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่อง  นิติธรรม และความเสมอภาค   
 ด้านเศรษฐกิจ/การเมือง อาจมีความเสี่ยงด้านผลกระทบ ประสิทธิภาพความต่อเนื่องการ 
     ปฏิบัติงาน  
 ด้านธรรมชาติ อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องการจัดการเรียนการสอน  
 ด้านอ่ืนๆ  ที่ส่งผลต่อเป้าหมายในการด าเนินงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย  
 

ทั้งนี ้นอกจากมหาวิทยาลัยจะพิจารณาปัจจัยเสี่ยงจากด้านต่างๆ แล้ว มหาวิทยาลัยต้องน าแนวคิดเรื่อง 
ธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการด าเนินแผนงาน/
โครงการ  เพ่ือให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)  ได้แก่ 
    1)  หลักประสิทธิผล (Effectiveness) : ต้องมีวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร มีการ
วางเป้าหมายการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและอยู่ในระดับที่ตอบสนองต่อความคาดหวังของประชาชน  สร้าง
กระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน มีการจัดการความเสี่ยงและมุ่งเน้นผลการปฏิบัติงานที่เป็น
เลิศ รวมถึงมกีารติดตาม ประเมินผล และพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
    2)  หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) : ในการปฏิบัติงานต้องมีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด เกิด
ผลิตภาพ คุ้มค่าการลงทุนและบังเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม รวมทั้งต้องมีการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานเพื่ออ านวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่าย ตลอดจนยกเลิกภารกิจที่ล้าสมัยและไม่มีความจ าเป็น 
    3)  หลักการตอบสนอง (Responsiveness) : ต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถ
ด าเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/
ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้
อย่างเหมาะสม 
    4)  หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) : ในการปฏิบัติงานต้องสามารถตอบค าถามและชี้แจงได้
เมื่อมีข้อสงสัย รวมทั้งต้องมีการจัดวางระบบการรายงานความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ต่อ
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สาธารณะเพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบและการให้คุณให้โทษ  ตลอดจนมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือ
บรรเทาปัญหาและผลกระทบใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น 
    5)  หลักความโปร่งใส (Transparency) : ต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตรงไปตรงมา 
รวมทั้งต้องมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นและเชื่อถือได้ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างสม่ าเสมอ ตลอดจนวาง
ระบบให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเป็นไปโดยง่าย 
    6)  หลักการมีส่วนร่วม (Participation) : ต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รวมทั้งเปิดให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นที่ส าคัญที่
เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจและการด าเนินงาน และร่วมตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติงาน 
     7)  หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) : ในการปฏิบัติงานควรมีการมอบอ านาจและ
กระจายความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการด าเนินการให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในระดับต่าง ๆ  ได้อย่างเหมาะสม 
รวมทั้งมีการ โอนถ่ายบทบาทและภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือภาคส่วนอื่น ๆ ในสังคม 
    8)  หลักนิติธรรม (Rule of Law) : ต้องใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการ
ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียฝ่ายต่าง ๆ 
    9)  หลักความเสมอภาค (Equity) : ต้องให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการแบ่งแยกด้าน ชาย/
หญิง ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและ
สังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม และอ่ืน ๆ นอกจากนี้ยังต้องค านึงถึงโอกาสความทัดเทียมกันของการ
เข้าถึงบริการสาธารณะของกลุ่มบุคคลผู้ด้อยโอกาสในสังคม 
     10)  หลักการมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) : ในการปฏิบัติงานต้องมีกระบวนการใน
การแสวงหาฉันทามติหรือข้อตกลงร่วมกันระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง  โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับ
ผลกระทบโดยตรงจะต้องไม่มีข้อคัดค้านที่หาข้อยุติไม่ได้ในประเด็นที่ส าคัญ 

3.  กำรประเมินควำมเสี่ยง3.  กำรประเมินควำมเสี่ยง   ((RRiisskk  AAsssseessssmmeenntt)) เป็นกระบวนการ การประมาณระดับความเสี่ยง และ
การตัดสิน ว่าความเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ 

44..    กำรกำรวิเครำะห์วิเครำะห์ควำมเสี่ยงควำมเสี่ยง    ((RRiisskk    AAnnaallyyssiiss)) หลังจากประเมินความเสี่ยงแล้ว  ขั้นต่อไปคือการ 
วิเคราะห์ความเสี่ยงหรือผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กร  โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงประเมินโดยนัยส าคัญหรือ
ผลกระทบของความเสี่ยง และความถี่ โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง โดยการใช้วิธีการให้คะแนน 

5.  5.  กำรกำรจัดล ำดับควำมเสี่ยง  (จัดล ำดับควำมเสี่ยง  (PPrriioorriittiizzee  rriisskkss))  เป็นการวิเคราะห์  และจัดล าดับความเสี่ยง โดยพิจารณา
จากการระดับความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างระดับความรุนแรงกับระดับโอกาสที่จะเกิด ซึ่งมีตัวเลข
ระดับของความเสี่ยงอยู่ที่ 5 ระดับ โดยแต่ละระดับจะมีความหมายของความเสี่ยงและการปฏิบัติเพื่อใช้ในการ
บริหารความเสี่ยงต่อไป 

66..    กำรประเมินมำตรกำรควบคุม กำรประเมินมำตรกำรควบคุม   ((EEvvaalluuaattee  ccoonnttrrooll  mmeeaassuurreess)) เป็นการประเมินกิจกรรมการ
ควบคุมที่ควรจะมี หรือที่มีอยู่แล้ว  ว่าสามารถช่วยควบคุมความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงได้อย่างเพียงพอหรือไม่  
หรือเกิดประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ของการควบคุม  เพียงใด  เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถควบคุมความเสี่ยงที่มี
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ผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการสร้างมาตรการควบคุมความเสี่ยง
โดยใช้เทคนิค 4 T คือ Take การยอมรับความเสี่ยง Treat การลดหรือควบคุมความเสี่ยง Transfer การโอนหรือ
กระจายความเสี่ยง และ Terminate การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง เพ่ือลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่
มหาวิทยาลัย ฯ จะเกิดความเสียหาย (ทั้งในรูปแบบของตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง การฟ้องร้องจากการ
ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือความคุ้มค่า) 
 77.  กำรจัดกำรควำมเสี่ยง.  กำรจัดกำรควำมเสี่ยง   ((RRiisskk  mmaannaaggeemmeenntt))  เป็นการน ากลยุทธ์ มาตรการ หรือแผนงาน มาใช้
ปฏิบัติในมหาวิทยาลัยฯ หรือ คณะ/ส านัก/สถาบัน เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง หรือลดความเสียหายของ
ผลกระทบ ในการด าเนินงานตามแผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ยังไม่มีกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง  หรือที่มี
อยู่แต่ยังไม่เพียงพอ และน ามาวางแผนจัดการความเสี่ยง โดยการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน 
 88.  กำรติดตำมผล .  กำรติดตำมผล ((MMoonniittoorriinngg)) เป็นการติดตามผลของการด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงว่า
มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่  รวมถึงเป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการ
บริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพ่ือพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น  และรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้
ด าเนินการทั้งหมดตามล าดับให้ฝ่ายบริหารรับทราบและให้ความเห็นชอบด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง   
 

กำรระบุเหตุกำรณ์เสี่ยง 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ด าเนินการวิเคราะห์และระบุปัจจัย

เสี่ยง  จัดล าดับความส าคัญของปัจจัยเสี่ยง เพื่อจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยใช้ข้อมูล ดังนี้ 

1. ข้อเสนอแนะ  จากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ในคราวประชุมสภาครั้งท่ี 11/2559   
เมื่อวันที่  18 พฤศจิกายน 2559 

2. ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
3. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ปีการศึกษา 2558 
4. ผลการด าเนินการติดตามผลการปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
5. แผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2560 
6. การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนมาตรการและโครงการตามนโยบายการ 

ก ากับดูแลองค์กรที่ด ี
7. แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

     8. แผนยุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ฉบับที่ 12  พ.ศ. 2560 – 2564 
    9. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
   10. พันธกิจ  และการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ 
    11. อื่นๆ 
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กำรประเมินควำมเสี่ยงกำรประเมินควำมเสี่ยง  
   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ได้ด าเนินการประเมินความเสี่ยงเพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการตัดสินใจ
ป้องกันและลดความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานที่อาจจะไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย วัตถุประสงค์ และ
ภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ  ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังต่อไปนี้ 

1.1 โอกำส (Probability) ที่ความเสี่ยงนั้นจะเกิดขึ้น จ าแนกเป็น 5 ระดับ ดังนี้   
ระดับ โอกำสที่จะเกิด ค ำอธิบำย 

5 สูงมาก มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง 
4 สูง มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดบางครั้ง 
2 น้อย อาจมีโอกาสเกิดแต่นานๆ ครั้ง 
1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดได้ยากมาก 

 
1.2  ผลกระทบ (Impact) หรือความเสียหาย หากความเสี่ยงนั้นเกิดข้ึน จ าแนกเป็น 5 ระดับ    

คือ  มีผลกระทบน้อยมาก  น้อย  ปานกลาง  สูง  สูงมาก 
ระดับ ผลกระทบ ค ำอธิบำย 

5 รุนแรงสูง  (สูงมาก) ผลกระทบที่เกิดข้ึนในการปฏิบัติงานระดับมหาวิทยาลัย 
4 ค่อนข้างรุนแรง (สูง) ผลกระทบที่เกิดข้ึนในการปฏิบัติงานระดับคณะ ส านัก สถาบัน 
3 ปานกลาง ผลกระทบที่เกิดข้ึนในการปฏิบัติงานระดับฝ่าย กอง 
2 น้อย ผลกระทบที่เกิดข้ึนในการปฏิบัติงานระดับผู้ปฏิบัติงาน 
1 น้อยมาก ไม่มีผลกระทบเกิดข้ึน 

 
กำรจัดท ำแผนภูมิควำมเสี่ยง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้พิจารณาโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และระดับ
ผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แล้วน าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความ
เสี่ยงและผลกระทบว่าจะเกิดความเสี่ยงในระดับใด  (ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ x ผลกระทบที่
จะเกิดความเสียหาย)   ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับความเสี่ยง  คือ 

1. ระดับความเสี่ยงต่ า (LOW) คะแนนระดับความเสี่ยง เท่ากับ 1-5 คะแนน หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง  

2. ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium)  คะแนนระดับความเสี่ยงเท่ากับ 6-9 คะแนน  หมายถึง  ระดับความ
เสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุม  เพ่ือป้องกันมิให้ความเสี่ยงเพ่ิมมากขึ้นไปอยู่ในระดับที่มาสามารถยอมรับ 

3. ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยงเท่ากับ 10-17 หมายถึง  ระดับความเสี่ยงที่ไม่
สามารถยอมรับได ้  โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพ่ือให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

4. ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme)  คะแนนระดับความเสี่ยง เท่ากับ 18-25 คะแนน หมายถึง ระดับ
ที่ไม่สามารถยอมรับได้  จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้ทันที 
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โอกำสเกิด  (Likelihood/Frequency) 
 

ผล
กร

ะท
บ 

 (I
m

pa
ct

/C
on

se
qu

en
ce

s) 
              ระดับความเสี่ยง  =  ระดับโอกาส   X  ระดับผลกระทบของความเสี่ยง 

     หรือ D = L X I 

* ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk: D) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาส
และผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง มีค่าเป็นเชิงปริมาณ ซึ่งการประเมินระดับความเสี่ยงสามารถค านวณได้จาก
สูตรดังนี้ 

 
 
 
 
 
 

กำรจัดล ำดับ (Prioritize) ของควำมเสี่ยง 
 

5 16 17 23 24 25 

 

4 9 14 15 21 
22 

3 5 8 13 19 20 

2 3 4 7 12 18 

1 1 2 6 10 11 

 1 2 3 4 5 

  
 

การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง และจัดล าดับความเสียง ด าเนินการโดยการกรอกข้อมูลใน
แบบฟอร์ม ERM 4 (การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง) และน าผลการวิเคราะห์ที่มีค่าคะแนนความเสี่ยง  10 – 25 
คะแนน ไปจัดการความเสี่ยง  โดยการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม ERM 5 (การจัดล าดับความเสี่ยง) เพ่ือการวาง
แผนการบริหารความเสี่ยงต่อไป 

 

ยุทธศำสตร์ในกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 

ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง แต่อย่างไรก็ตามแนวทางการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงนั้น ต้องคุ้มค่ากับการลดระดับผลกระทบของความเสี่ยงทางเลือกหรือยุทธศาสตร์ในการจัดการความเสี่ยง  
โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  มีวิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยง 4 แนวคิดหลัก (4T’s)  ซึ่งมีรายละเอียด
ดังตอ่ไปนี้ 
 

วิธีกำรบริหำร/จัดกำรควำมเสี่ยง 
 

ศัพท์ท่ีนิยมใช้ทั่วไป 
(กรมบัญชีกลำง) 

แนวคิด  
4 T 

1. กำรยอมรับควำมเสี่ยง  หมายถึง การตกลงกันที่จะยอมรับ 
เนื่องจากไม่คุ้มค่าในการจัดการหรือป้องกัน แต่การเลือกบริหารความ
เสี่ยงด้วยวิธีนี้ต้องมีการติดตามเฝ้าระวังอย่างสม่ าเสมอ 

Risk Acceptance 
(Accept) 

Take 



                      แผนแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 22556600      

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
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วิธีกำรบริหำร/จัดกำรควำมเสี่ยง 
 

ศัพท์ท่ีนิยมใช้ทั่วไป 
(กรมบัญชีกลำง) 

แนวคิด  
4 T 

2. กำรลด/กำรควบคุมควำมเสี่ยง  หมายถึง การปรับปรุงระบบการ
ท างาน หรือออกแบบวิธีการท างานใหม่  เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดความ
เสียหาย หรือลดผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได ้ เช่น  การจัดอบรมพนักงาน การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 

Risk Reduction 
(Control) 

Treat 

3. กำรกระจำย หรือโอนควำมเสี่ยง  หมายถึง การกระจายหรือถ่าย
โอนความเสี่ยงให้หน่วยงานอ่ืนช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป เช่น การท า
ประกันภัยกับบริษัทภายนอก หรือการจ้างบุคคลภายนอกด าเนินการ
แทน (Outsource)  

Risk Sharing 
(Transfer) 

Transfer 

4. กำรหลีกเลี่ยงควำมเสี่ยง   หมายถึง การจัดการกับความเสี่ยงที่อยู่
ในระดับสูงมาก และไม่อาจยอมรับได้จึงต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการ/
กิจกรรมที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้นไป 

Risk Avoidance 
(Avoid) 

Terminate 

เมื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง  โดยอาศัยยุทธศาสตร์ 4T’s 
แล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จะได้จัดท าแผนการปรับปรุงการควบคุม  เพ่ือลดระดับความเสี่ยงและการ
ติดตาม เพ่ือให้การบริหารความเสี่ยงมีรูปแบบที่สมบูรณ์สามารถน าไปปฏิบัติได้    
 
ปัญหำอุปสรรคในปีท่ีผ่ำนมปัญหำอุปสรรคในปีท่ีผ่ำนมำำ  
   ในการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงได้ประมวลสรุปปัญหา อุปสรรคที่พบจากการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
ซ่ึงมีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. มีบุคลากรหน่วยงานบางส่วนขาดความตระหนัก และความเข้าใจในการบริหารความเสี่ยงของ 
มหาวิทยาลัย  ซ่ึงไม่ได้ด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ขาดความตระหนักในการรายงานผลการ
ด าเนินงานต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

3. ขาดระบบสารสนเทศในการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจาก 
หน่วยงานมาใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยง 

4. ขาดการพิจารณาความเสี่ยงที่มีการด าเนินการแล้วว่าควรมีการน ากลับมาด าเนินการอีกหรือไม่ 
โดยผู้บริหาร 
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แผนแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 22556600  
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ข้อเสนอแนะจำกสภำมหำวิทยำลัยข้อเสนอแนะจำกสภำมหำวิทยำลัยปีที่ผ่ำนมำปีที่ผ่ำนมำ  
  ข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  ในการประชุมครั้งที่ 11/2559  เมื่อวันที่  4 พฤศจิกายน พ.ศ.2559  
และผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  เมื่อวันที่  18 พฤศจิกายน พ.ศ.2559   
  ทั้งนี้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   ได้ให้ข้อสังเกตในแนวทางการด าเนินการแก้ ไขความเสี่ยง  
สรุปประเด็นได้ดังนี้ 
 1. กรณีความเสี่ยงเรื่องหลักสูตรที่ยังไม่ผ่านมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552  ตาม
ประกาศส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตลอดจนหลักสูตรที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขจ านวนอาจารย์ประจ า
หลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานประกันคุณภาพถึงจ านวน  18 หลักสูตรนั้น  มหาวิทายาลัยจะมีแนว
ทางแก้ไขอย่างไรให้หลักสูตรมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
 2. กรณีความเสี่ยงในยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่  5  การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากลนั้น    
มหาวิทยาลัยควรเน้นการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความเป็นสากล  เน้นการใช้ทักษะภาษาอังกฤษทุกชั้นปี  เพ่ือผลิต
บัณฑิตให้มีการแข่งขันในตลาดแรงงานอาเซียน  มากกว่าเน้นการจัดโครงการหรือกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนให้แก่บุคลากรนักศึกษา 

มติที่ประชุม  เห็นชอบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559                                               
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 

ข้อเสนอแนะจำกสภำมหำวิทยำลัย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศข้อเสนอแนะจำกสภำมหำวิทยำลัย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ..22556600  
  ข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  ในการประชุมครั้งที่ 7/2560  เมื่อวันที่  20 เมษายน พ.ศ.2560  และ
ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  เมื่อวันที่  20 เมษายน พ.ศ.2560   

ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ได้เสนอแนะ การด าเนินการในแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม หน้า 40 ประเด็นความเสี่ยงที่ 1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่
ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานประกันคุณภาพ โดยยังไม่มีการปรับปรุงจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานประกันคุณภาพ จ านวน 18 หลักสูตร ซึ่งมีระดับความเสี่ยงสูงมากนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ต้องด าเนินการแก้ไขปรับปรุง ตรวจสอบศักยภาพ ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานประกันคุณภาพโดยเร่งด่วน 

มติที่ประชุม  อนุมัติแผนบริหารความเสี่ยง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   
โดยให้ด าเนินการพิจารณาแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
 



          
          แผน

แผน บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 

บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 22 55 66 00       

    มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   
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แผน
แผน บริหารความเสี่ยง 

บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 

ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 22 55 66 00       

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          
          แผน

แผน บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 

บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 22 55 66 00       

    มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   

            11 99
  

 

      
 

 
 

ตารางท่ี 1  การก าหนดขั้นตอน และวัตถุประสงค์ของขั้นตอน 
RMU - ERM  1 

การก าหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ขั้นตอน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
(1) 

ขั้นตอนหลัก 
(2) 

วัตถุประสงค์ของขัน้ตอน 
(3) 

1. ผลติบณัฑิตทีม่ีคุณภาพ   - เป็นสถาบันที่มุ่งเน้นการผลิตบณัฑิตที่ มีคณุภาพ มีความรู้ 
ความสามารถดา้นวิชาการ มีคณุธรรม จริยธรรม และคุณลักษณ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ และมีทักษะในการประกอบอาชีพ และการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

1. หลักสูตรมีคณุภาพตามเกณฑม์าตรฐานก าหนด 
2. พัฒนาหลักสูตรและการจดัการเรียนการสอนที่มีความร่วมมือกับ
ภาคีเครือข่ายในประเทศและ/หรอืต่างประเทศ เพ่ือฝึกบัณฑตินัก
ปฏิบัต ิ
3. ส่งเสรมินักศึกษาเข้าร่วมประกวด/แข่งขัน 
ด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จรยิธรรม  

2. พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรให้มีคุณภาพ   - คณาจารย์ และบุคลากรมคีุณภาพตามมาตรฐานวิชาการ และ
วิชาชีพ  และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

1. พัฒนาระบบการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ  
2. ส่งเสรมิพัฒนาบุคลากรให้ศึกษาต่อในระดับทีสู่งขึ้นตามความ
ต้องการของมหาวิทยาลัย 
3. ส่งเสรมิพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรเพื่อความสมดลุย์ของชีวิต
และการท างาน 

3. การบริหารจัดการงานวิจัยให้มคีุณภาพและมาตรฐาน   - พัฒนาคุณภาพงานวิจัยเพื่อสรา้งองค์ความรู้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอน 

1. มีโครงการวิจัย/งานสร้างสรรคท์ี่ด าเนินการแล้วเสร็จภายใน
ปีงบประมาณ หรือในระยะเวลาทีก่ าหนด  
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แผน
แผน บริหารความเสี่ยง 

บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 

ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 22 55 66 00       

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   

 

 
 

 
 

การก าหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ขั้นตอน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
(1) 

ขั้นตอนหลัก 
(2) 

วัตถุประสงค์ของขัน้ตอน 
(3) 

4. พัฒนาท้องถิ่นและสังคมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

  - น าองค์ความรู้ และนวัตกรรมจากการวิจัยไปให้บริการวิชาการ
แก่สังคม เพื่อสรา้งความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
 

  - ส่งเสริมการบูรณาการการบริการวิชาการกับงานวิจัย 

  - ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาศูนย์การเรยีนรู้ตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1. มีศูนย์/แหล่งความเป็นเลิศ (excellent  center)  ภานยใน/
ภายนอกมหาวิทยาลัยที่มมีาตรฐานในการให้บริการวิชาการในระดับ
ท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาต ิ
 

5. ส่งเสรมิสนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอย่างยั่งยืน 

- สร้างเสริมสนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1. มีแหล่งเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับด้านการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

6. สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการพัฒนา
มหาวิทยาลยัและสังคม  อาเซยีนและภมูิภาคอื่นของโลก  

- สร้างและพัฒนาความร่วมมือ และข้อตกลงร่วมกับมหาวิทยาลัย
และหน่วยงานภาครัฐ  ภาคธรุกิจ ภาคอุตสาหกรรม  ชุมชน ท้ัง
ภายในและต่างประเทศ 

1. จ านวนองค์กร  สมาคม หรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท้ังในและ
ต่างประเทศท่ีเขา้ร่วมเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนา
มหาวิทยาลยั ภูมภิาคอาเซยีนและภูมิภาคอื่นของโลก 
 

7. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี  สู่การก ากับดูแลตนเองอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

- พัฒนา อและส่งเสริมการใช้ระบบความปลอดภัยและการจราจร
ให้มีประสิทธิภาพ 

1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการตอ่การให้การบริการของหน่วยงาน
และมหาวิทยาลัย 
 

 
หมายเหตุ  :  การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (ERM), (Enterprise  Risk  Management)  หมายถึง  กระบวนการท่ีบุคลากรท่ัวท้ังมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในความคิด   วิเคราะห์  และคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ หรือความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้น รวมท้ังการระบุแนวทางในการจัดการกับความเสี่ยงดังกลา่ว ให้อยู่ในระดับท่ี
เหมาะสม หรือยอมรับได้ เพ่ือช่วยให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์องค์กร ท้ังในเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน 
 



          
          แผน

แผน บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 

บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 22 55 66 00       

    มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   

            22 11
  

 

      
 

 
ตารางท่ี 2  การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง 

RMU - ERM  2 
การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ท่ี 1  ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
ขั้นตอนหลัก 

(1) 
(จาก RMU1 ช่อง2) 

วัตถุประสงค์ของขัน้ตอน 
(2) 

(จาก RMU1 ช่อง3) 

ความเสี่ยง 
(3) 

 ปัจจัยความเสี่ยง 

(4) 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

(5)  

หลัก 
ธรรมาภิบาล 

(6) 

  - เป็นสถาบันที่มุ่งเน้นการผลิต
บัณฑิตที่ มีคณุภาพ มีความรู้ 
ความสามารถดา้นวิชาการ มี
คุณธรรม จรยิธรรม และคุณลักษณ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ และมีทักษะ
ในการประกอบอาชีพ และการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

1. หลักสูตรมีคณุภาพตามเกณฑม์าตรฐาน
ก าหนด 
2. พัฒนาหลักสูตรและการจดัการเรียนการ
สอนที่มีความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายใน
ประเทศและ/หรือตา่งประเทศ เพ่ือฝึก
บัณฑิตนักปฏิบัต ิ
3. ส่งเสรมินักศึกษาเข้าร่วมประกวด/แข่งขัน 
ด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จรยิธรรม  
 

1. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูร
ไม่ตรงตามเกณฑม์าตรฐานประกัน
คุณภาพ  

1. ยังไม่มีการปรับปรุงจ านวนอาจารย์ประจ า
หลักสตูรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานประกัน
คุณภาพ จ านวน  18 หลักสตูร 
 

S ประสิทธิภาพ 

2. จ านวนหลักสตูรนานาชาติ หรอื
หลักสตูรที่มีความเป็นสากล ยังมี
น้อย 

 2. หลักสูตรที่มีการจดัการเรียนการสอนที่
เป็นหลักสูตรนานาชาติ หรือหลักสูตร
ภาษาต่างประเทศยังมีน้อย ไม่มีความ
หลากหลาย 
 

S ประสิทธิภาพ 

3. หลักสูตรที่จัดการเรยีนรู้ที่เน้น
บัณฑิตนักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ   
(มีการฝึกปฏิบัติ ท ากิจกรรมใน
ระหว่างเรยีนร่วมกับสถาน
ประกอบการ) ยังไม่ปรากฏชัดเจน 

 3. การด าเนินงานด้านหลักสตูรทีม่ีความ
ร่วมมือ (MOU) กับสถานประกอบการณ์ยังมี
น้อย ซึ่งส่งผลต่อนักศึกษาในการฝกึ
ประสบการณ์ และการปฏิบตัิงานเมื่อส าเร็จ
การศึกษา 
 
 

O ประสิทธิผล 
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แผน
แผน บริหารความเสี่ยง 

บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 

ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 22 55 66 00       

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   

 

 
 

RMU - ERM  2 
การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ท่ี 1  ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
ขั้นตอนหลัก 

(1) 
(จาก RMU1 ช่อง2) 

วัตถุประสงค์ของขัน้ตอน 
(2) 

(จาก RMU1 ช่อง3) 

ความเสี่ยง 
(3) 

 ปัจจัยความเสี่ยง 

(4) 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

(5)  

หลัก 
ธรรมาภิบาล 

(6) 

  4. ไม่มีฐานข้อมลูที่รวบรวม
ประวัติ หรือการด าเนินงาน
ต่างๆ โดยหน่วยงานกลาง    
เช่น 
จ านวนนักศึกษาหรือศิษย์เก่าท่ี
ได้รับประกาศเกียรติคณุยกย่อง 
ในด้านวิชาการ วิชาชีพ 
คุณธรรม จรยิธรรมหรือรางวัล 
ทางวิชาการ หรือด้านอื่นๆ ใน
ระดับชาตหิรือนานาชาติ และ
ด้านอื่นๆ 

 4. ขาดการรวบรวมข้อมูล โดยหน่วยงานกลาง 
เพื่อเก็บข้อมูล  เช่น  
         * ประวัติของบุคลากร  นักศึกษาหรือ
ศิษย์เก่าที่ไดร้ับประกาศเกยีรตคิุณยกย่อง ใน
ด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จรยิธรรมหรือ
รางวัล ทางวิชาการ หรือด้านอื่นๆ  
         * การท าความร่วมมือ MOU  
         * กิจกรรมท านุบ ารุงด้านศลิปะและ
วัฒนธรรม 
         * ด้านอื่นๆ  
      ซึ่งปัจจุบันข้อมูลกระจัดกระจายอยู่ตาม
หน่วยงานต่างๆ และคณะ  ซึ่งไม่มขี้อมูลรวบ 
รวมไว้ท่ีหน่วยงานกลางทั้งอดีดและปัจจุบัน  
 
 
 
 

O ประสิทธิภาพ 

 
 



          
          แผน

แผน บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 

บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 22 55 66 00       

    มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   

            22 33
  

 

      
 

 
RMU - ERM  2 

การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ท่ี 2  พัฒนาครู คณาจารยแ์ละบุคลากรให้มีคุณภาพ 
ขั้นตอนหลัก 

(1) 
(จาก RMU1 ช่อง2) 

วัตถุประสงค์ของขัน้ตอน 
(2) 

(จาก RMU1 ช่อง3) 

ความเสี่ยง 
(3) 

 ปัจจัยความเสี่ยง 

(4) 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

(5)  

หลัก 
ธรรมาภิบาล 

(6) 

  - คณาจารย์ และบุคลากรมี
คุณภาพตามมาตรฐานวิชาการ และ
วิชาชีพ  และมีการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

1. พัฒนาระบบการพัฒนาบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพ  
2. ส่งเสรมิพัฒนาบุคลากรให้ศึกษาต่อใน
ระดับทีสู่งขึ้นตามความต้องการของ
มหาวิทยาลยั 
3. ส่งเสรมิพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร
เพื่อความสมดุลย์ของชีวิตและการท างาน 
 
 
 
 

5. ระดับความส าเร็จของการรับ
และการพัฒนาบคุลากรให้มี
มาตรฐาน 

 5. ด้านคุณภาพชีวิตความเป็นอยูข่องบุคลากร 
ยังขาดด้านสวสัดิการที่พักอาศัย  ซึ่งสาย
สนับสนุนเงินเดือนน้อย และต้องได้เช่าที่อยู่
อาศัย  ท าให้เกิดคุณภาพการด ารงค์ชีวิตไม่ดี
เท่าที่ควร 

O ความเสมอภาค 

 6. บุคลากรมีทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษไม่
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

O การตอบสนอง 

 
 



 22 44   
 2

6
 

แผน
แผน บริหารความเสี่ยง 

บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 

ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 22 55 66 00       

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   

 

 
 

RMU - ERM  2 
การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ท่ี 3  การบริหารจัดการงานวิจัยให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
ขั้นตอนหลัก 

(1) 
(จาก RMU1 ช่อง2) 

วัตถุประสงค์ของขัน้ตอน 
(2) 

(จาก RMU1 ช่อง3) 

ความเสี่ยง 
(3) 

 ปัจจัยความเสี่ยง 

(4) 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

(5)  

หลัก 
ธรรมาภิบาล 

(6) 

  - เป็นมหาวิทยาลัยทีส่ร้างองค์
ความรู้และใช้การวิจัยเป็นฐานใน
การด าเนินงาน  การพัฒนาท้องถิ่น
และสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. พัฒนาคุณภาพงานวิจัยเพื่อสร้างองค์
ความรู้ในการพัฒนาการเรยีนการสอน 

6. มีโครงการวิจัย/งาน
สร้างสรรค์ทีด่ าเนินการไม่แล้ว
เสร็จภายในปีงบประมาณ หรือ
ในระยะเวลาที่ก าหนด 

 7. นักวิจัยส่วนใหญ่ เมื่อขอทุนวิจยัแล้ว มีภาระ
งานสอนมาก  ท าให้การด าเนินงานล่าช้า และ
งานวิจัยไม่เสรจ็ตามระยะเวลาที่ก าหนด ส่งผล
ให้มหาวิทยาลยัไมส่ามารถตดิตามงานวิจัยได้
ตามเป้าหมาย 

O ภาระรับผดิชอบ 

 8. นักวิจัยขาดการวางแผนในการด าเนินงาน  
และการด าเนินการตามแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O ภาระรับผดิชอบ 

 



          
          แผน

แผน บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 

บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 22 55 66 00       

    มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   

            22 55
  

 

      
 

 
RMU - ERM  2 

การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ท่ี 4  พัฒนาท้องถิ่นและสังคมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ขั้นตอนหลัก 

(1) 
(จาก RMU1 ช่อง2) 

วัตถุประสงค์ของขัน้ตอน 
(2) 

(จาก RMU1 ช่อง3) 

ความเสี่ยง 
(3) 

 ปัจจัยความเสี่ยง 

(4) 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

(5)  

หลัก 
ธรรมาภิบาล 

(6) 

  - น าองค์ความรู้ และนวัตกรรม
จากการวิจัยไปให้บริการวิชาการแก่
สังคม เพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่าง
ยั่งยืน 

  - ส่งเสริมการบูรณาการการบริการวิชาการ
กับงานวิจัย 

7. ร้อยละความส าเร็จของ
โครงการ หรือกิจกรรม หรือ
งานวิจัยท่ีเสรมิสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นให้ 
สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่าง
ยั่งยืน 

 9. งานวิจัยท่ีน าองค์ความรู้ และนวัตกรรมจาก
การวิจัยไปใช้ในการพัฒนาเสรมิสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นให้ สามารถพ่ึงพา
ตนเองได้อย่างยั่งยืนยังมีน้อย  เช่น  ไม่มีวิจัย 
ด้านคุณภาพดิน หรือพืชที่เหมาะกบัสภาพ
ภูมิภาค เพื่อให้เกิดการพึ่งพาตนเองได้ของ
เกษตรกร ท้องถิ่น เป็นต้น 

S ประสิทธิผล 

  - เป็นคลังปัญญาและแหล่งเรียนรู้
ท้องถิ่น และสังคมในการพัฒนา
ชุมชนให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้
อย่างยั่งยืนตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพยีง 
 
 
 
 
 

  - ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนา
ศูนย์การเรียนรูต้ามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

8. ศูนย์/แหล่งความเป็นเลิศ 
(excellent  center)  ภายใน/
ภายนอกมหาวิทยาลัยที่มี
มาตรฐานในการให้บริการ
วิชาการในระดับท้องถิ่น 
ระดับชาติและนานาชาติ  
ยังไม่ชัดเจน 

 10. ศูนย์/แหล่งความเป็นเลิศ (excellent  
center)  ยังไม่ส่งผลที่ชัดเจน ในการให้การ
บริการ  และการด าเนินงานท่ีเห็นผลชัดเจน  มี
การด าเนินงาน หรือมีการจดักิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง 

O ประสิทธิผล 



 22 66   
 2

6
 

แผน
แผน บริหารความเสี่ยง 

บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 

ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 22 55 66 00       

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   

 

 
 

 
RMU - ERM  2 

การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

ด้านยทุธศาสตร์มหาวิทยาลัย ท่ี 5  ส่งเสริมสนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
ขั้นตอนหลัก 

(1) 
(จาก RMU1 ช่อง2) 

วัตถุประสงค์ของขัน้ตอน 
(2) 

(จาก RMU1 ช่อง3) 

ความเสี่ยง 
(3) 

 ปัจจัยความเสี่ยง 

(4) 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

(5)  

หลัก 
ธรรมาภิบาล 

(6) 

  - เป็นแบบอย่างและเป็นแหล่ง
เรียนรูด้้านการอนรุักษ์
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

- สร้างเสริมสนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรม  ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

9. แหล่งเรียนรู้ภายใน
มหาวิทยาลยัที่ไดร้ับการยอมรับ
ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมยังไม่ชัดเจน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  11. การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งเรียนรูด้้าน
ศิลปวัฒนธรรม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย ยังไม่ชัดเจน ขาด
การประชาสัมพันธ์ และการด าเนนิการที่ไดร้ับ
การยอมรับจากท้องถิ่น 

O ประสิทธิผล 

 
 



          
          แผน

แผน บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 

บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 22 55 66 00       

    มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   

            22 77
  

 

      
 

 
 

RMU - ERM  2 
การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ท่ี 6  สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการพัฒนามหาวิทยาลัยและสังคม  อาเซียนและภูมิภาคอ่ืนของโลก 
ขั้นตอนหลัก 

(1) 
(จาก RMU1 ช่อง2) 

วัตถุประสงค์ของขัน้ตอน 
(2) 

(จาก RMU1 ช่อง3) 

ความเสี่ยง 
(3) 

 ปัจจัยความเสี่ยง 

(4) 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

(5)  

หลัก 
ธรรมาภิบาล 

(6) 

  - มีความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลยั และหน่วยงานภาครฐั 
ภาคธุรกิจ  ภาคอตุสาหกรรม  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สถาน
ประกอบการและศิษยเ์ก่าในการ
พัฒนามหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- สร้างและพัฒนาความร่วมมือ และ
ข้อตกลงร่วมกับมหาวิทยาลยัและหน่วยงาน
ภาครัฐ  ภาคธรุกิจ ภาคอตุสาหกรรม  
ชุมชน ท้ังภายในและต่างประเทศ 

10. จ านวนองค์กร  สมาคม 
หรือหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนท้ังในและต่างประเทศท่ี
เข้าร่วมเป็นเครือข่ายความ
ร่วมมือในการพัฒนา
มหาวิทยาลยั ภูมภิาคอาเซยีน
และภมูิภาคอื่นของโลก ยังมี
น้อย 

 12. การร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ภาค
ธุรกิจ  ภาคอุตสาหกรรม  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  สถานประกอบการและศษิย์เก่า  ใน
การพัฒนานักศึกษา และพัฒนามหาวิทยาลัยยัง
ไม่ส่งผลทีชั่ดเจน เช่น สถานท่ีฝึกประสบการณ์  
ตลอดจนเมื่อส าเร็จการศึกษาสามารถมีงานท า  
โดยสถานประกอบการที่เคยฝึกประสบการณ ์

S ประสิทธิผล 



 22 88   
 2

6
 

แผน
แผน บริหารความเสี่ยง 

บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 

ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 22 55 66 00       

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   

 

 
 

 
RMU - ERM  2 

การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง   
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ท่ี 7  พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี  สู่การก ากับดูแลตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 
ขั้นตอนหลัก 

(1) 
(จาก RMU1 ช่อง2) 

วัตถุประสงค์ของขัน้ตอน 
(2) 

(จาก RMU1 ช่อง3) 

ความเสี่ยง 
(3) 

 ปัจจัยความเสี่ยง 

(4) 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

(5)  

หลัก 
ธรรมาภิบาล 

(6) 

  - มีระบบบริหารจัดการภายใน
องค์กรที่มีคุณภาพ  และมาตรฐาน
ตามหลักธรรมาภิบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- พัฒนา และส่งเสริมการใช้ระบบความ
ปลอดภัยและการจราจร  การบรกิารอื่นๆ 
ให้มีประสิทธิภาพ 

11. ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อการให้การบริการ
ของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย  
ตลอดจนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้

 13. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพสินย์ของ 
บุคลากร  นักศึกษา ภายในมหาวิทยาลัย ยังไม่ 
เพียงพอ 

O ประสิทธิภาพ 

 14.  หลังคากันฝนยังไม่เพียงพอส าหรับจอดรถ  
และสถานที่จอดรถที่มีอยู่ยังไม่มีประสิทธิภาพ 
เพียงพอ 

O ประสิทธิภาพ 

 15. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มีจ านวนไม่เพียงพอ  
ยังไม่ทันสมัยเพียงพอ  และยังมีประสิทธิภาพ 
ไม่เพียงพอ ต่อการส่งเสริมการเรยีนรู้ 

O ประสิทธิภาพ 

12. งบประมาณส่วนกลางของ
มหาวิทยาลยั มีจ านวนจ ากดั ไม่
พอจ่าย 

16. หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว  
แต่ยังมีบางส่วนท่ีมาขอใช้งบประมาณส่วนกลาง  
จึงท าให้งบกลางไม่พอจ่าย 

O ประสิทธิภาพ 

17. งบกลางมีจ านวนจ ากัด เนื่องจากจ านวน
นักศึกษาลดลง จึงท าให้รายได้ของมหาวิทยาลัย
ลดลง  

F ประสิทธิภาพ 

 



          
          แผน

แผน บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 

บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 22 55 66 00       

    มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   

            22 99
  

 

      
 

 
 

RMU - ERM  2 
การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง   
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ท่ี 7  พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี  สู่การก ากับดูแลตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 
ขั้นตอนหลัก 

(1) 
(จาก RMU1 ช่อง2) 

วัตถุประสงค์ของขัน้ตอน 
(2) 

(จาก RMU1 ช่อง3) 

ความเสี่ยง 
(3) 

 ปัจจัยความเสี่ยง 

(4) 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

(5)  

หลัก 
ธรรมาภิบาล 

(6) 

  13. หน่วยงานไม่ส่งงานหรือ ส่ง
งานล่าช้า หรือ ไมต่าม
ระยะเวลาที่ก าหนด  จากที่มี
การติดตามข้อมลูของหน่วยงาน
กลาง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18. ผู้รับผิดชอบเรื่องที่เกี่ยวข้องของหน่วยงาน
ขาดแผนและการติดตามการด าเนนิงาน จึงท า
ให้การส่งงาน หรือข้อมูลล่าช้า  สง่ผลถึง
ผลส าเร็จของการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

O ประสิทธิภาพ 

19. การด าเนินงานตามปฏิทินการด าเนินงาน
ของหน่วยงานยังมีน้อย หรือหน่วยงานไม่มี
ปฏิทินการด าเนินงาน  ส่งผลถึงผลส าเร็จของ
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

S ประสิทธิภาพ 
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แผน
แผน บริหารความเสี่ยง 

บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 

ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 22 55 66 00       

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   

 

 
 

 
 

ค าอธิบาย  แบบ  RMU – ERM 2 
 

1. คอลัมน์ (1) ขั้นตอนหลัก 
   2. คอลัมน์ (2) วัตถุประสงค์ขั้นตอนหลัก 

      ในแต่ละขั้นตอนของภาระงาน/กิจกรรม สามารถมีวตัถุประสงค์ของการด าเนินงานได้หลายข้อ 
3. คอลัมน์ (3) ความเสี่ยง 

          เหตุการณห์รือสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอน ซึ่งอาจเกิดขึ้นและมีผลใหเ้กิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล  
ไม่สามารถด าเนินงานให้บรรลผุลส าเรจ็ตามวตัถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ตั้งไวไ้ด้ 

  4. คอลัมน์ (4) ปัจจัยความเสี่ยง 
          สาเหตุหรือที่มาของความเสี่ยง ที่จะท าให้การด าเนินงานไม่สามารถบรรลุวตัถุประสงค์ที่ก าหนดไว ้
  5. คอลัมน์ (5) ประเภทความเสีย่ง 
   (Strategic Risk : S = ด้านกลยุทธ)์   (Operational  Risk : O = ด้านการด าเนินงาน)      (Economic/Political Risk : E/P = ด้านเศรษฐกิจ/การเมือง)   
   (Financial Risk: F = ด้านการเงิน)   (Regulatory  Risk : R = ด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ)  (Natural  Risk : N = ด้านธรรมชาต)ิ   
  6. คอลัมน์ (6) หลักธรรมมาภิบาล 

      หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)  ได้แก ่

1.  หลักประสิทธิผล (Effectiveness)     6.  หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 
2.  หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)      7.  หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) 
3.  หลักการตอบสนอง (Responsiveness)    8.  หลักนิติธรรม (Rule of Law) 
4.  หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability)    9.  หลักความเสมอภาค (Equity) 
5.  หลักความโปร่งใส (Transparency)   10.  หลักการมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) 

 
 
 
 
 



          
          แผน

แผน บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 

บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 22 55 66 00       

    มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   

            33 11
  

 

      
 

 

ตารางท่ี 3  การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง 
RMU - ERM  3 

การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ท่ี 1  ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

ขั้นตอนหลัก 
(1) 

(จาก RMU2 ช่อง1) 

วัตถุประสงค์ของขัน้ตอน 
(2) 

(จาก RMU2 ช่อง2) 

ความเสี่ยง 
(3) 

(จาก RMU2 ช่อง3) 

ปัจจัยความเสี่ยง 
(4) 

(จาก RMU2 ช่อง4) 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

(5) 
(จาก RMU2 ช่อง5) 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส 
(6) 

ผลกระทบ 
(7) 

  - เป็นสถาบันที่มุ่งเน้นการผลิต
บัณฑิตที่ มีคณุภาพ มีความรู้ 
ความสามารถดา้นวิชาการ มี
คุณธรรม จรยิธรรม และคุณลักษณ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ และมีทักษะใน
การประกอบอาชีพ และการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 

1. หลักสูตรมีคณุภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานก าหนด 
2. พัฒนาหลักสูตรและการจดัการ
เรียนการสอนที่มีความร่วมมือกับ
ภาคีเครือข่ายในประเทศและ/หรอื
ต่างประเทศ เพ่ือฝึกบัณฑิตนัก
ปฏิบัต ิ
3. ส่งเสรมินักศึกษาเข้าร่วม
ประกวด/แข่งขัน ด้านวิชาการ 
วิชาชีพ คุณธรรม จรยิธรรม  
 

1. จ านวนอาจารย์ประจ า
หลักสตูรไม่ตรงตามเกณฑ์
มาตรฐานประกันคณุภาพ  

1. ยังไม่มีการปรับปรุงจ านวนอาจารย์
ประจ าหลักสตูรให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานประกันคณุภาพ จ านวน  18 
หลักสตูร 
 

S 5 4 

2. จ านวนหลักสตูรนานาชาติ 
หรือหลักสูตรที่มีความเป็น
สากล ยังมีน้อย 

 2. หลักสูตรที่มีการจดัการเรียนการสอนที่
เป็นหลักสูตรนานาชาติ หรือหลักสูตร
ภาษาต่างประเทศยังมีน้อย ไม่มีความ
หลากหลาย 

S 4 3 

3. หลักสูตรที่จัดการเรยีนรู้ที่
เน้นบัณฑตินักปฏิบัติอย่างมือ
อาชีพ   (มีการฝึกปฏิบัติ ท า
กิจกรรมในระหว่างเรียน
ร่วมกับสถานประกอบการ) 
ยังไม่ปรากฏชัดเจน 
 

 3. การด าเนินงานด้านหลักสตูรทีม่ีความ
ร่วมมือ (MOU) กับสถานประกอบการณ์ยัง
มีน้อย ซึ่งส่งผลต่อนักศึกษาในการฝึก
ประสบการณ์ และการปฏิบตัิงานเมื่อส าเร็จ
การศึกษา 

O 4 4 
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6
 

แผน
แผน บริหารความเสี่ยง 

บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 

ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 22 55 66 00       

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   

 

 
 

RMU - ERM  3 
การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ท่ี 1  ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

ขั้นตอนหลัก 
(1) 

(จาก RMU2 ช่อง1) 

วัตถุประสงค์ของขัน้ตอน 
(2) 

(จาก RMU2 ช่อง2) 

ความเสี่ยง 
(3) 

(จาก RMU2 ช่อง3) 

ปัจจัยความเสี่ยง 
(4) 

(จาก RMU2 ช่อง4) 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

(5) 
(จาก RMU2 ช่อง5) 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส 
(6) 

ผลกระทบ 
(7) 

  4. ไม่มีฐานข้อมลูที่รวบรวม
ประวัติ หรือการด าเนินงาน
ต่างๆ โดยหน่วยงานกลาง    
เช่น 
จ านวนนักศึกษาหรือศิษย์เก่า
ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณยก
ย่อง ในด้านวิชาการ วิชาชีพ 
คุณธรรม จรยิธรรมหรือ
รางวัล ทางวิชาการ หรือด้าน
อื่นๆ ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ และด้านอื่นๆ 

4. ขาดการรวบรวมข้อมูล โดยหนว่ยงาน
กลาง เพื่อเก็บข้อมูล  เช่น  
         * ประวัติของบุคลากร  นักศึกษา
หรือศิษย์เก่าท่ีได้รับประกาศเกียรติคุณยก
ย่อง ในด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม 
จริยธรรมหรือรางวัล ทางวิชาการ หรือด้าน
อื่นๆ  
         * การท าความร่วมมือ MOU  
         * กิจกรรมท านุบ ารุงด้านศลิปะและ
วัฒนธรรม 
         * ด้านอื่นๆ  
      ซึ่งปัจจุบันข้อมูลกระจัดกระจายอยู่
ตามหน่วยงานตา่งๆ และคณะ  ซึ่งไม่มี
ข้อมูลรวบรวมไว้ท่ีหน่วยงานกลางทั้งอดีด
และปัจจุบัน ข้อมลูรวบรวมไว้ท่ีหน่วยงาน
กลางทั้งอดีดและปจัจุบัน 

O 5 4 

 
 



          
          แผน

แผน บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 

บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 22 55 66 00       

    มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   

            33 33
  

 

      
 

 
RMU - ERM  3 

การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ท่ี 2  พัฒนาครู คณาจารยแ์ละบุคลากรให้มีคุณภาพ 

ขั้นตอนหลัก 
(1) 

(จาก RMU2 ช่อง1) 

วัตถุประสงค์ของขัน้ตอน 
(2) 

(จาก RMU2 ช่อง2) 

ความเสี่ยง 
(3) 

(จาก RMU2 ช่อง3) 

ปัจจัยความเสี่ยง 
(4) 

(จาก RMU2 ช่อง4) 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

(5) 
(จาก RMU2 ช่อง5) 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส 
(6) 

ผลกระทบ 
(7) 

  - คณาจารย์ และบุคลากรมี
คุณภาพตามมาตรฐานวิชาการ และ
วิชาชีพ  และมีการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

1. พัฒนาระบบการพัฒนาบุคลากร
ให้มีประสิทธิภาพ  
2. ส่งเสรมิพัฒนาบุคลากรให้ศึกษา
ต่อในระดับทีสู่งขึ้นตามความ
ต้องการของมหาวิทยาลัย 
3. ส่งเสรมิพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
บุคลากรเพื่อความสมดลุย์ของชีวิต
และการท างาน 
 
 
 
 

5. ระดับความส าเร็จของการ
รับและการพัฒนาบุคลากรให้
มีมาตรฐาน 

 5. ด้านคุณภาพชีวิตความเป็นอยูข่อง
บุคลากร ยังขาดด้านสวสัดิการที่พกัอาศัย  
ซึ่งสายสนับสนุนเงินเดือนน้อย และต้องได้
เช่าท่ีอยู่อาศัย  ท าให้เกิดคุณภาพการด ารงค์
ชีวิตไม่ดเีท่าที่ควร 

O 4 4 

 6. บุคลากรมีทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

O 4 3 
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6
 

แผน
แผน บริหารความเสี่ยง 

บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 

ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 22 55 66 00       

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   

 

 
 

RMU - ERM  3 
การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ท่ี 3  การบริหารจัดการงานวิจัยให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 

ขั้นตอนหลัก 
(1) 

(จาก RMU2 ช่อง1) 

วัตถุประสงค์ของขัน้ตอน 
(2) 

(จาก RMU2 ช่อง2) 

ความเสี่ยง 
(3) 

(จาก RMU2 ช่อง3) 

ปัจจัยความเสี่ยง 
(4) 

(จาก RMU2 ช่อง4) 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

(5) 
(จาก RMU2 ช่อง5) 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส 
(6) 

ผลกระทบ 
(7) 

  - เป็นมหาวิทยาลัยทีส่ร้างองค์
ความรู้และใช้การวิจัยเป็นฐานในการ
ด าเนินงาน  การพัฒนาท้องถิ่นและ
สังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. พัฒนาคุณภาพงานวิจัยเพื่อ
สร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอน 

6. มีโครงการวิจัย/งาน
สร้างสรรค์ทีด่ าเนินการไม่แล้ว
เสร็จภายในปีงบประมาณ 
หรือในระยะเวลาที่ก าหนด 

 7. นักวิจัยส่วนใหญ่ เมื่อขอทุนวิจยัแล้ว มี
ภาระงานสอนมาก  ท าให้การด าเนินงาน
ล่าช้า และงานวิจัยไมเ่สร็จตามระยะเวลาที่
ก าหนด ส่งผลให้มหาวิทยาลัยไมส่ามารถ
ติดตามงานวิจัยได้ตามเป้าหมาย 

O 4 3 

 8. นักวิจัยขาดการวางแผนในการ
ด าเนินงาน  และการด าเนินการตามแผน 
 
 
 
 
 
 
 

O 3 3 

 
 



          
          แผน

แผน บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 

บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 22 55 66 00       

    มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   

            33 55
  

 

      
 

RMU - ERM  3 
การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
ด้านยทุธศาสตร์มหาวิทยาลัย ท่ี 4  พัฒนาท้องถิ่นและสังคมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ขั้นตอนหลัก 
(1) 

(จาก RMU2 ช่อง1) 

วัตถุประสงค์ของขัน้ตอน 
(2) 

(จาก RMU2 ช่อง2) 

ความเสี่ยง 
(3) 

(จาก RMU2 ช่อง3) 

ปัจจัยความเสี่ยง 
(4) 

(จาก RMU2 ช่อง4) 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

(5) 
(จาก RMU2 ช่อง5) 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส 
(6) 

ผลกระทบ 
(7) 

  - น าองค์ความรู้ และนวัตกรรมจาก
การวิจัยไปให้บริการวิชาการแก่สังคม 
เพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

  - ส่งเสริมการบูรณาการการ
บริการวิชาการกับงานวิจัย 

7. ร้อยละความส าเร็จของ
โครงการ หรือกิจกรรม หรือ
งานวิจัยท่ีเสรมิสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นให้ 
สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่าง
ยั่งยืน 

 9. งานวิจัยท่ีน าองค์ความรู้ และนวัตกรรม
จากการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาเสรมิสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นให้ สามารถ
พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนยังมีน้อย  เช่น  
ไม่มีวิจยั ด้านคณุภาพดิน หรือพืชที่เหมาะ
กับสภาพภมูิภาค เพื่อให้เกิดการพึง่พา
ตนเองได้ของเกษตรกร ท้องถิ่น เป็นต้น 

S 4 3 

  - เป็นคลังปัญญาและแหล่งเรียนรู้
ท้องถิ่น และสังคมในการพัฒนา
ชุมชนให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่าง
ยั่งยืนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
 
 
 

  - ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือ
เพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรูต้ามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

8. ศูนย์/แหล่งความเป็นเลิศ 
(excellent  center)  
ภายใน/ภายนอกมหาวิทยาลัย
ที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
วิชาการในระดับท้องถิ่น 
ระดับชาติและนานาชาติ  
ยังไม่ชัดเจน 

 10. ศูนย์/แหล่งความเป็นเลิศ (excellent  
center)  ยังไม่ส่งผลที่ชัดเจน ในการให้การ
บริการ  และการด าเนินงานท่ีเห็นผลชัดเจน  
มีการด าเนินงาน หรือมีการจัดกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง 

O 4 4 

 



 33 66   
 2

6
 

แผน
แผน บริหารความเสี่ยง 

บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 

ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 22 55 66 00       

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   

 

 
 

RMU - ERM  3 
การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 5  ส่งเสริมสนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

ขั้นตอนหลัก 
(1) 

(จาก RMU2 ช่อง1) 

วัตถุประสงค์ของขัน้ตอน 
(2) 

(จาก RMU2 ช่อง2) 

ความเสี่ยง 
(3) 

(จาก RMU2 ช่อง3) 

ปัจจัยความเสี่ยง 
(4) 

(จาก RMU2 ช่อง4) 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

(5) 
(จาก RMU2 ช่อง5) 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส 
(6) 

ผลกระทบ 
(7) 

  - เป็นแบบอย่างและเป็นแหล่ง
เรียนรูด้้านการอนรุักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

- สร้างเสริมสนับสนุนการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม  
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

9. แหล่งเรียนรู้ภายใน
มหาวิทยาลยัที่ไดร้ับการ
ยอมรับด้านการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม การ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมยังไม่ชัดเจน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  11. การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรม ดา้น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
มหาวิทยาลยั ยังไม่ชัดเจน ขาดการ
ประชาสมัพันธ์ และการด าเนินการที่ไดร้ับ
การยอมรับจากท้องถิ่น 

O 4 3 

 
 
 



          
          แผน

แผน บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 

บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 22 55 66 00       

    มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   

            33 77
  

 

      
 

 
RMU - ERM  3 

การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ท่ี 6  สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการพัฒนามหาวิทยาลัยและสังคม  อาเซียนและภูมิภาคอ่ืนของโลก 

ขั้นตอนหลัก 
(1) 

(จาก RMU2 ช่อง1) 

วัตถุประสงค์ของขัน้ตอน 
(2) 

(จาก RMU2 ช่อง2) 

ความเสี่ยง 
(3) 

(จาก RMU2 ช่อง3) 

ปัจจัยความเสี่ยง 
(4) 

(จาก RMU2 ช่อง4) 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

(5) 
(จาก RMU2 ช่อง5) 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส 
(6) 

ผลกระทบ 
(7) 

  - มีความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลยั และหน่วยงานภาครฐั 
ภาคธุรกิจ  ภาคอตุสาหกรรม  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  สถาน
ประกอบการและศิษยเ์ก่าในการ
พัฒนามหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- สร้างและพัฒนาความร่วมมือ 
และข้อตกลงร่วมกับมหาวิทยาลยั
และหน่วยงานภาครัฐ  ภาคธรุกิจ 
ภาคอุตสาหกรรม  ชุมชน ท้ัง
ภายในและต่างประเทศ 

10. จ านวนองค์กร  สมาคม 
หรือหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนท้ังในและต่างประเทศ
ที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายความ
ร่วมมือในการพัฒนา
มหาวิทยาลยั ภูมภิาคอาเซยีน
และภมูิภาคอื่นของโลก ยังมี
น้อย 

 12. การร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ภาค
ธุรกิจ  ภาคอุตสาหกรรม  องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  สถานประกอบการและศิษย์
เก่า  ในการพัฒนานักศึกษา และพัฒนา
มหาวิทยาลยัยังไมส่่งผลที่ชัดเจน เช่น 
สถานท่ีฝึกประสบการณ์  ตลอดจนเมื่อ
ส าเรจ็การศึกษาสามารถมีงานท า  โดยสถาน
ประกอบการที่เคยฝึกประสบการณ ์

S 4 4 

 



 33 88   
 2

6
 

แผน
แผน บริหารความเสี่ยง 

บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 

ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 22 55 66 00       

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   

 

 
 

RMU - ERM  3 
การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ท่ี 7  พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี  สู่การก ากับดูแลตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 

ขั้นตอนหลัก 
(1) 

(จาก RMU2 ช่อง1) 

วัตถุประสงคข์องขัน้ตอน 
(2) 

(จาก RMU2 ช่อง2) 

ความเสี่ยง 
(3) 

(จาก RMU2 ช่อง3) 

ปัจจัยความเสี่ยง 
(4) 

(จาก RMU2 ช่อง4) 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

(5) 
(จาก RMU2 ช่อง5) 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส 
(6) 

ผลกระทบ 
(7) 

  - มีระบบบริหารจัดการภายใน
องค์กรที่มีคุณภาพ  และมาตรฐาน
ตามหลักธรรมาภิบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- พัฒนา และส่งเสริมการใช้ระบบ
ความปลอดภัยและการจราจร  
การบริการอื่นๆ ให้มีประสิทธิภาพ 
 

11. ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อการให้การ
บริการของหน่วยงานใน
มหาวิทยาลยั  ตลอดจนสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรู ้
 

 13. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพสินย์ของ 
บุคลากร  นักศึกษา ภายในมหาวิทยาลัย ยัง 
ไม่เพียงพอ 
 

O 3 3 

 14.  หลังคากันฝนยังไม่เพียงพอส าหรับจอด 
รถ และสถานที่จอดรถที่มีอยู่ยังไม่ม ี
ประสิทธิภาพเพียงพอ 
 

O 3 3 

 15. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มีจ านวนไม่
เพียงพอ  ยังไม่ทันสมัยเพยีงพอ  และยังมี
ประสิทธิภาพ ไมเ่พียงพอ ต่อการส่งเสริม
การเรยีนรู ้
 
 
 

O 3 4 

 
 
 



          
          แผน

แผน บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 

บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 22 55 66 00       

    มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   

            33 99
  

 

      
 

 
RMU - ERM  3 

การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ท่ี 7  พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี  สู่การก ากับดูแลตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 

ขั้นตอนหลัก 
(1) 

(จาก RMU2 ช่อง1) 

วัตถุประสงค์ของขัน้ตอน 
(2) 

(จาก RMU2 ช่อง2) 

ความเสี่ยง 
(3) 

(จาก RMU2 ช่อง3) 

ปัจจัยความเสี่ยง 
(4) 

(จาก RMU2 ช่อง4) 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

(5) 
(จาก RMU2 ช่อง5) 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส 
(6) 

ผลกระทบ 
(7) 

  12. งบประมาณส่วนกลางของ
มหาวิทยาลยั มีจ านวนจ ากัด 
ไม่พอจ่าย 

16. หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ
แล้ว  แต่ยังมีบางส่วนท่ีมาขอใช้งบประมาณ
ส่วนกลาง  จึงท าให้งบกลางไม่พอจ่าย 

O 4 4 

17. งบกลางมีจ านวนจ ากัด เนื่องจากจ านวน
นักศึกษาลดลง จึงท าให้รายได้ของ
มหาวิทยาลยัลดลง  

F 4 4 

13. หน่วยงานไม่ส่งงานหรือ 
ส่งงานล่าช้า หรือ ไมต่าม
ระยะเวลาที่ก าหนด  จากที่มี
การติดตามข้อมลูของ
หน่วยงานกลาง  

18. ผู้รับผิดชอบเรื่องที่เกี่ยวข้องของ
หน่วยงานขาดแผนและการติดตามการ
ด าเนินงาน จึงท าให้การส่งงาน หรอืข้อมูล
ล่าช้า  ส่งผลถึงผลส าเร็จของการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย 

O 3 3 

19. การด าเนินงานตามปฏิทินการ
ด าเนินงานของหน่วยงานยังมีน้อย หรือ
หน่วยงานไม่มีปฏิทินการด าเนินงาน  ส่งผล
ถึงผลส าเร็จของการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลยั 

S 3 3 



 44 00   
 2

6
 

แผน
แผน บริหารความเสี่ยง 

บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 

ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 22 55 66 00       

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   

 

 
 

ตารางท่ี 4  การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง 
RMU - ERM  4 

การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ท่ี 1  ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

ขั้นตอนหลัก 

(1) 
(จาก RMU3 ช่อง1) 

วัตถุประสงค์ของขัน้ตอน 

(2) 
(จาก RMU3 ช่อง2) 

ความเสี่ยง 

(3) 
(จาก RMU3 ช่อง3) 

ปัจจัยความเสี่ยง 

(4) 
(จาก RMU3 ช่อง4) 

ประเภท 

ความเสี่ยง 

(5) 
(จาก RMU3 ช่อง5) 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส 

(6) 

ผลกระทบ 

(7) 

ระดับ 

ความเสี่ยง 
  - เป็นสถาบันที่มุ่งเน้น
การผลิตบณัฑิตที่ มี
คุณภาพ มีความรู้ 
ความสามารถดา้น
วิชาการ มีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ และ
มีทักษะในการประกอบ
อาชีพ และการเรยีนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 

1. หลักสูตรมีคณุภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานก าหนด 
2. พัฒนาหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอนที่มีความ
ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายใน
ประเทศและ/หรือตา่งประเทศ 
เพื่อฝึกบัณฑตินักปฏิบตั ิ
3. ส่งเสรมินักศึกษาเข้าร่วม
ประกวด/แข่งขัน 
ด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม 
จริยธรรม  
 

1. จ านวนอาจารย์ประจ า
หลักสตูรไม่ตรงตามเกณฑ์
มาตรฐานประกันคณุภาพ  

1. ยังไม่มีการปรับปรุงจ านวนอาจารย์ประจ า
หลักสตูรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานประกัน
คุณภาพ จ านวน  18 หลักสตูร 
 

S 5 4 20 
สูงมาก 

2. จ านวนหลักสตูรนานาชาติ 
หรือหลักสูตรที่มีความเป็น
สากล ยังมีน้อย 
 

 2. หลักสูตรที่มีการจดัการเรียนการสอนที่เป็น
หลักสตูรนานาชาติ หรือหลักสูตรภาษาต่างประเทศ
ยังมีน้อย ไม่มคีวามหลากหลาย 

S 4 3 12 
สูง 

3. หลักสูตรที่จัดการเรยีนรู้ที่
เน้นบัณฑตินักปฏิบัติอย่างมือ
อาชีพ   (มีการฝึกปฏิบัติ ท า
กิจกรรมในระหว่างเรียน
ร่วมกับสถานประกอบการ) 
ยังไม่ปรากฏชัดเจน 
 
 

 3. การด าเนินงานด้านหลักสตูรทีม่ีความร่วมมือ 
(MOU) กับสถานประกอบการณ์ยงัมีน้อย ซึ่งส่งผล
ต่อนักศึกษาในการฝึกประสบการณ์ และการ
ปฏิบัติงานเมื่อส าเร็จการศึกษา 
 
 

O 4 4 16 
สูง 

 



          
          แผน

แผน บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 

บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 22 55 66 00       

    มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   

            44 11
  

 

      
 

 
RMU - ERM  4 

การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ท่ี 1  ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

ขั้นตอนหลัก 

(1) 
(จาก RMU3 ช่อง1) 

วัตถุประสงค์ของขัน้ตอน 

(2) 
(จาก RMU3 ช่อง2) 

ความเสี่ยง 

(3) 
(จาก RMU3 ช่อง3) 

ปัจจัยความเสี่ยง 

(4) 
(จาก RMU3 ช่อง4) 

ประเภท 

ความเสี่ยง 

(5) 
(จาก RMU3 ช่อง5) 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส 

(6) 

ผลกระทบ 

(7) 

ระดบั 

ความเสี่ยง 
  4. ไม่มีฐานข้อมลูที่รวบรวม

ประวัติ หรือการด าเนินงาน
ต่างๆ โดยหน่วยงานกลาง    
เช่น 
จ านวนนักศึกษาหรือศิษย์เก่า
ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณยก
ย่อง ในด้านวิชาการ วิชาชีพ 
คุณธรรม จรยิธรรมหรือ
รางวัล ทางวิชาการ หรือด้าน
อื่นๆ ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ และด้านอ่ืนๆ 

 4. ขาดการรวบรวมข้อมูล โดยหน่วยงานกลาง เพื่อ
เก็บข้อมูล  เช่น  
         * ประวัติของบุคลากร  นักศึกษาหรือศิษย์
เก่าที่ไดร้ับประกาศเกียรติคณุยกยอ่ง ในด้าน
วิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จรยิธรรมหรือรางวัล ทาง
วิชาการ หรือด้านอื่นๆ  
         * การท าความร่วมมือ MOU  
         * กิจกรรมท านุบ ารุงด้านศลิปะและ
วัฒนธรรม 
         * ด้านอื่นๆ  
      ซึ่งปัจจุบันข้อมูลกระจัดกระจายอยู่ตาม
หน่วยงานต่างๆ และคณะ  ซึ่งไม่มขี้อมูลรวบรวมไว้
ที่หน่วยงานกลางท้ังอดีดและปจัจบุัน ข้อมูลรวบรวม
ไว้ท่ีหน่วยงานกลางท้ังอดีดและปจัจุบัน 
 

O 5 4 20 
สูงมาก 



 44 22   
 2

6
 

แผน
แผน บริหารความเสี่ยง 

บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 

ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 22 55 66 00       

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   

 

 
 

 
RMU - ERM  4 

การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ท่ี 2  พัฒนาครู คณาจารยแ์ละบุคลากรให้มีคุณภาพ 

ขั้นตอนหลัก 

(1) 
(จาก RMU3 ช่อง1) 

วัตถุประสงค์ของขัน้ตอน 

(2) 
(จาก RMU3 ช่อง2) 

ความเสี่ยง 

(3) 
(จาก RMU3 ช่อง3) 

ปัจจัยความเสี่ยง 

(4) 
(จาก RMU3 ช่อง4) 

ประเภท 

ความเสี่ยง 

(5) 
(จาก RMU3 ช่อง5) 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส 

(6) 

ผลกระทบ 

(7) 

ระดับ 

ความเสี่ยง 
  - คณาจารย์ และ
บุคลากรมีคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาการ และ
วิชาชีพ  และมีการ
พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

1. พัฒนาระบบการพัฒนา
บุคลากรใหม้ีประสิทธิภาพ  
2. ส่งเสรมิพัฒนาบุคลากรให้
ศึกษาต่อในระดับทีสู่งขึ้นตาม
ความต้องการของ
มหาวิทยาลยั 
3. ส่งเสรมิพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของบุคลากรเพื่อความ
สมดลุย์ของชีวิตและการ
ท างาน 
 
 
 
 

5. ระดับความส าเร็จของการ
รับและการพัฒนาบุคลากรให้มี
มาตรฐาน 

 5. ด้านคุณภาพชีวิตความเป็นอยูข่องบุคลากร ยัง
ขาดด้านสวสัดิการที่พักอาศัย  ซึ่งสายสนบัสนุน
เงินเดือนน้อย และต้องไดเ้ช่าท่ีอยู่อาศัย  ท าให้เกิด
คุณภาพการด ารงค์ชีวิตไมด่ีเท่าท่ีควร 
 
 

O 4 4 16 
สูง 

 6. บุคลากรมีทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษไม่
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

O 4 3 12 
สูง 

 



          
          แผน

แผน บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 

บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 22 55 66 00       

    มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   

            44 33
  

 

      
 

 
 

RMU - ERM  4 
การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ท่ี 3  การบริหารจัดการงานวิจัยให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 

ขั้นตอนหลัก 

(1) 
(จาก RMU3 ช่อง1) 

วัตถุประสงค์ของขัน้ตอน 

(2) 
(จาก RMU3 ช่อง2) 

ความเสี่ยง 

(3) 
(จาก RMU3 ช่อง3) 

ปัจจัยความเสี่ยง 

(4) 
(จาก RMU3 ช่อง4) 

ประเภท 

ความเสี่ยง 

(5) 
(จาก RMU3 ช่อง5) 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส 

(6) 

ผลกระทบ 

(7) 

ระดับ 

ความเสี่ยง 
  - เป็นมหาวิทยาลัยที่
สร้างองค์ความรู้และใช้
การวิจัยเป็นฐานในการ
ด าเนินงาน  การพัฒนา
ท้องถิน่และสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. พัฒนาคุณภาพงานวิจัย
เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอน 

6. มีโครงการวิจัย/งาน
สร้างสรรค์ทีด่ าเนินการไม่แล้ว
เสร็จภายในปีงบประมาณ 
หรือในระยะเวลาที่ก าหนด 

 7. นักวิจัยส่วนใหญ่ เมื่อขอทุนวิจยัแล้ว มีภาระงาน
สอนมาก  ท าให้การด าเนินงานล่าช้า และงานวิจัย
ไม่เสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด สง่ผลให้
มหาวิทยาลยัไมส่ามารถตดิตามงานวิจัยไดต้าม
เป้าหมาย 
 

O 4 3 12 
สูง 

 8. นักวิจัยขาดการวางแผนในการด าเนินงาน  และ
การด าเนินการตามแผน 
 
 
 
 
 
 
 

O 3 3 9 
ปานกลาง 



 44 44   
 2

6
 

แผน
แผน บริหารความเสี่ยง 

บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 

ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 22 55 66 00       

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   

 

 
 

 
RMU - ERM  4 

การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ท่ี 4  พัฒนาท้องถิ่นและสังคมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ขั้นตอนหลัก 

(1) 
(จาก RMU3 ช่อง1) 

วัตถุประสงค์ของขัน้ตอน 

(2) 
(จาก RMU3 ช่อง2) 

ความเสี่ยง 

(3) 
(จาก RMU3 ช่อง3) 

ปัจจัยความเสี่ยง 

(4) 
(จาก RMU3 ช่อง4) 

ประเภท 

ความเสี่ยง 

(5) 
(จาก RMU3 ช่อง5) 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส 

(6) 

ผลกระทบ 

(7) 

ระดับ 

ความเสี่ยง 
  - น าองค์ความรู้ และ
นวัตกรรมจากการวิจยัไป
ให้บริการวิชาการแก่
สังคม เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

  - ส่งเสริมการบูรณาการการ
บริการวิชาการกับงานวิจยั 

7. ร้อยละความส าเร็จของ
โครงการ หรือกิจกรรม หรือ
งานวิจัยท่ีเสรมิสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นให้ 
สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่าง
ยั่งยืน 

 9. งานวิจัยท่ีน าองค์ความรู้ และนวัตกรรมจากการ
วิจัยไปใช้ในการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนท้องถิ่นให้ สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
ยังมีน้อย  เช่น  ไม่มีวิจัย ด้านคุณภาพดิน หรือพืชที่
เหมาะกับสภาพภูมิภาค เพื่อให้เกดิการพึ่งพาตนเอง
ได้ของเกษตรกร ท้องถิ่น เป็นต้น 

S 4 3 12 
สูง 

  - เป็นคลังปัญญาและ
แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น และ
สังคมในการพัฒนาชุมชน
ให้สามารถพึ่งพาตนเอง
ได้อย่างยั่งยืนตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
 
 

  - ส่งเสริมการสร้างความ
ร่วมมือเพื่อพัฒนาศูนย์การ
เรียนรูต้ามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

8. ศูนย์/แหล่งความเป็นเลิศ 
(excellent  center)  
ภายใน/ภายนอก
มหาวิทยาลยัที่มีมาตรฐานใน
การให้บริการวิชาการใน
ระดับท้องถิ่น ระดบัชาติและ
นานาชาติ  
ยังไม่ชัดเจน 

 10. ศูนย์/แหล่งความเป็นเลิศ (excellent  
center)  ยังไม่ส่งผลที่ชัดเจน ในการให้การบริการ  
และการด าเนินงานท่ีเห็นผลชัดเจน  มีการ
ด าเนินงาน หรือมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

O 4 4 16 
สูง 

 



          
          แผน

แผน บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 

บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 22 55 66 00       

    มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   

            44 55
  

 

      
 

 
 

RMU - ERM  4 
การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ท่ี 5  ส่งเสริมสนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

ขั้นตอนหลัก 

(1) 
(จาก RMU3 ช่อง1) 

วัตถุประสงค์ของขัน้ตอน 

(2) 
(จาก RMU3 ช่อง2) 

ความเสี่ยง 

(3) 
(จาก RMU3 ช่อง3) 

ปัจจัยความเสี่ยง 

(4) 
(จาก RMU3 ช่อง4) 

ประเภท 

ความเสี่ยง 

(5) 
(จาก RMU3 ช่อง5) 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส 

(6) 

ผลกระทบ 

(7) 

ระดับ 

ความเสี่ยง 
  - เป็นแบบอย่างและ
เป็นแหล่งเรียนรูด้้านการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น  อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน 

- สร้างเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม  
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

9. แหล่งเรียนรู้ภายใน
มหาวิทยาลยัที่ไดร้ับการ
ยอมรับด้านการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม การ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมยังไม่ชัดเจน 
 
 
 
 
 
 

  11. การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งเรียนรูด้้าน
ศิลปวัฒนธรรม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย ยังไม่ชัดเจน ขาดการ
ประชาสมัพันธ์ และการด าเนินการที่ไดร้ับการ
ยอมรับจากท้องถิ่น 

O 4 3 12 
สูง 

 



 44 66   
 2

6
 

แผน
แผน บริหารความเสี่ยง 

บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 

ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 22 55 66 00       

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   

 

 
 

 

RMU - ERM  4 
การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ท่ี 6  สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการพัฒนามหาวิทยาลัยและสังคม  อาเซียนและภูมิภาคอ่ืนของโลก 

ขั้นตอนหลัก 

(1) 
(จาก RMU3 ช่อง1) 

วัตถุประสงค์ของขัน้ตอน 

(2) 
(จาก RMU3 ช่อง2) 

ความเสี่ยง 

(3) 
(จาก RMU3 ช่อง3) 

ปัจจัยความเสี่ยง 

(4) 
(จาก RMU3 ช่อง4) 

ประเภท 

ความเสี่ยง 

(5) 
(จาก RMU3 ช่อง5) 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส 

(6) 

ผลกระทบ 

(7) 

ระดับ 

ความเสี่ยง 
  - มีความร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัย 
และหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคธุรกิจ  
ภาคอุตสาหกรรม  
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  สถาน
ประกอบการและศิษย์
เก่าในการพัฒนา
มหาวิทยาลยั 
 
 
 

- สร้างและพัฒนาความ
ร่วมมือ และข้อตกลงร่วมกับ
มหาวิทยาลยัและหน่วยงาน
ภาครัฐ  ภาคธรุกิจ 
ภาคอุตสาหกรรม  ชุมชน ท้ัง
ภายในและต่างประเทศ 

10. จ านวนองค์กร  สมาคม 
หรือหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนท้ังในและต่างประเทศ
ที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายความ
ร่วมมือในการพัฒนา
มหาวิทยาลยั ภูมภิาคอาเซยีน
และภมูิภาคอื่นของโลก ยังมี
น้อย 

 12. การร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกจิ  
ภาคอุตสาหกรรม  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
สถานประกอบการและศิษย์เก่า  ในการพัฒนา
นักศึกษา และพัฒนามหาวิทยาลัยยังไม่ส่งผลที่
ชัดเจน เช่น สถานท่ีฝึกประสบการณ์  ตลอดจนเมื่อ
ส าเรจ็การศึกษาสามารถมีงานท า  โดยสถาน
ประกอบการที่เคยฝึกประสบการณ ์

S 4 4 16 
สูง 

 
 
 



          
          แผน

แผน บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 

บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 22 55 66 00       

    มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   

            44 77
  

 

      
 

 
 

RMU - ERM  4 
การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ท่ี 7  พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี  สู่การก ากับดูแลตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 

ขั้นตอนหลัก 

(1) 
(จาก RMU3 ช่อง1) 

วัตถุประสงค์ของขัน้ตอน 

(2) 
(จาก RMU3 ช่อง2) 

ความเสี่ยง 

(3) 
(จาก RMU3 ช่อง3) 

ปัจจัยความเสี่ยง 

(4) 
(จาก RMU3 ช่อง4) 

ประเภท 

ความเสี่ยง 

(5) 
(จาก RMU3 ช่อง5) 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส 

(6) 

ผลกระทบ 

(7) 

ระดับ 

ความเสี่ยง 
  - มีระบบบริหารจัดการ
ภายในองค์กรที่มี
คุณภาพ  และมาตรฐาน
ตามหลักธรรมาภิบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- พัฒนา และส่งเสริมการใช้
ระบบความปลอดภัยและ
การจราจร  การบริการอื่นๆ 
ให้มีประสิทธิภาพ 
 

11. ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อการให้การ
บริการของหน่วยงานใน
มหาวิทยาลยั  ตลอดจนสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรู ้
 

 13. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพสินย์ของ 
บุคลากร  นักศึกษา ภายในมหาวิทยาลัย ยัง 
ไม่เพียงพอ 
 

O 3 3 9 
ปานกลาง 

 14.  หลังคากันฝนยังไม่เพียงพอส าหรับจอด 
รถ และสถานที่จอดรถที่มีอยู่ยังไม่มี 
ประสิทธิภาพเพียงพอ 
 

O 3 3 9 
ปานกลาง 

 15. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มีจ านวนไม่เพียงพอ  ยัง
ไม่ทันสมัยเพียงพอ  และยังมีประสิทธิภาพ ไม่
เพียงพอ ต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ 
 
 
 

O 3 4 12 
สูง 

 
 



 44 88   
 2

6
 

แผน
แผน บริหารความเสี่ยง 

บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 

ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 22 55 66 00       

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   

 

 
 

 
RMU - ERM  4 

การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ท่ี 7  พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี  สู่การก ากับดูแลตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 

ขั้นตอนหลัก 

(1) 
(จาก RMU3 ช่อง1) 

วัตถุประสงค์ของขัน้ตอน 

(2) 
(จาก RMU3 ช่อง2) 

ความเสี่ยง 

(3) 
(จาก RMU3 ช่อง3) 

ปัจจัยความเสี่ยง 

(4) 
(จาก RMU3 ช่อง4) 

ประเภท 

ความเสี่ยง 

(5) 
(จาก RMU3 ช่อง5) 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส 

(6) 

ผลกระทบ 

(7) 

ระดับ 

ความเสี่ยง 

  12. งบประมาณส่วนกลาง
ของมหาวิทยาลัย มีจ านวน
จ ากัด ไม่พอจ่าย 

16. หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว  แต่
ยังมีบางส่วนท่ีมาขอใช้งบประมาณส่วนกลาง  จึงท า
ให้งบกลางไม่พอจ่าย 

O 4 4 16 
สูง 

17. งบกลางมีจ านวนจ ากัด เนื่องจากจ านวน
นักศึกษาลดลง จึงท าให้รายได้ของมหาวิทยาลัย
ลดลง  

F 4 4 16 
สูง 

13. หน่วยงานไม่ส่งงานหรือ 
ส่งงานล่าช้า หรือ ไมต่าม
ระยะเวลาที่ก าหนด  จากที่มี
การติดตามข้อมลูของ
หน่วยงานกลาง  

18. ผู้รับผิดชอบเรื่องที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานขาด
แผนและการตดิตามการด าเนินงาน จึงท าให้การส่ง
งาน หรือข้อมูลล่าช้า  ส่งผลถึงผลส าเรจ็ของการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลยั 

O 3 3 9 
ปานกลาง 

19. การด าเนินงานตามปฏิทินการด าเนินงานของ
หน่วยงานยังมีน้อย หรือหน่วยงานไม่มีปฏิทินการ
ด าเนินงาน  ส่งผลถึงผลส าเร็จของการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย 

S 3 3 9 
ปานกลาง 

 
 



          
          แผน

แผน บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 

บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 22 55 66 00       

    มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   

            44 99
  

 

      
 

 
 
 

ค าอธิบายหลักเกณฑ์ในการประเมินระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)   และ ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) 

 ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) 
ระดับ  โอกาสที่จะเกิด  ค าอธิบาย 

5 สูงมาก มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง 
4 สูง มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกดิบางครั้ง 
2 น้อย อาจมีโอกาสเกิดแต่นานๆ ครั้ง 
1 น้อยมาก มีโอกาสเกดิได้ยากมาก 

 

 
ระดับของความเสี่ยง (Degree  Of Risk)  หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากประเมินโอกาส และผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง  แบ่งเป็น 4  ระดับ  
คือ สูงมาก  สูง   ปานกลาง  และน้อย            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact)) 
ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 

5 สูงมาก ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานระดับมหาวิทยาลัย 
4 สูง ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานระดับคณะ ส านัก สถาบัน 
3 ปานกลาง ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานระดับฝ่าย กอง 
2 น้อย ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานระดับผู้ปฏิบตัิงาน 
1 น้อยมาก ไม่มผีลกระทบเกดิขึ้น 

ผล
กร

ะท
บข

อง
 ค

วา
มเ

สี่ย
ง 

5       
 

สูงมาก        ≥ 18 

4       
 

สูง           10 - 17 
3       

 

ปานกลาง    6 - 9 
2       

 

น้อย          1 - 5 
1         
 1 2 3 4 5    

 โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง    

ระดับของความเสี่ยง (Degree of  Risks) 

 

 

 

 



 55 00   
 2

6
 

แผน
แผน บริหารความเสี่ยง 

บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 

ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 22 55 66 00       

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   

 

 
 

ตารางท่ี 5  การจัดล าดับความเสี่ยง 
RMU - ERM  5 

การจัดล าดับความเสี่ยง 
ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ท่ี 1  ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ    

ขั้นตอนหลัก 
(1) 

(จาก RMU4 ช่อง1) 

วัตถุประสงค์ของขัน้ตอน 
(2) 

(จาก RMU4 ช่อง2) 

ความเสี่ยง 
(3) 

(จาก RMU4 ช่อง3) 

ปัจจัยความเสี่ยง 
(4) 

(จาก RMU4 ช่อง4) 

ประเภทเสี่ยง 
(5) 

(จาก RMU4 ช่อง5) 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส 
(6) 

ผล 
กระทบ 

(7) 

ระดับ 
ความเสีย่ง 

(8) 

ล าดับ
ความเสีย่ง 

(9) 

  - เป็นสถาบันที่มุ่งเน้น
การผลิตบณัฑิตที่ มี
คุณภาพ มีความรู้ 
ความสามารถดา้นวิชาการ 
มีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณบณัฑิตที่พึง
ประสงค์ และมีทักษะใน
การประกอบอาชีพ และ
การเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 
21 

1. หลักสูตรมีคณุภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานก าหนด 
2. พัฒนาหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอนที่มี
ความร่วมมือกับภาคี
เครือข่ายในประเทศและ/
หรือต่างประเทศ เพื่อฝึก
บัณฑิตนักปฏิบัต ิ
3. ส่งเสรมินักศึกษาเข้าร่วม
ประกวด/แข่งขัน 
ด้านวิชาการ วิชาชีพ 
คุณธรรม จรยิธรรม  
 

1. จ านวนอาจารย์ประจ า
หลักสตูรไม่ตรงตามเกณฑ์
มาตรฐานประกันคณุภาพ  

1. ยังไม่มีการปรับปรุงจ านวนอาจารย์
ประจ าหลักสตูรให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานประกันคณุภาพ จ านวน  18 
หลักสตูร 
 

S 5 4 20 
สูงมาก 

1 

2. จ านวนหลักสตูร
นานาชาติ หรือหลักสูตรที่มี
ความเป็นสากล ยังมีน้อย 

 2. หลักสูตรที่มีการจดัการเรียนการสอนที่
เป็นหลักสูตรนานาชาติ หรือหลักสูตร
ภาษาต่างประเทศยังมีน้อย ไม่มีความ
หลากหลาย 

S 
 
 
 

4 3 12 
สูง 

9 

3. หลักสูตรที่จัดการเรยีนรู้ที่
เน้นบัณฑตินักปฏิบัติอย่าง
มืออาชีพ   (มีการฝึกปฏิบัติ 
ท ากิจกรรมในระหว่างเรยีน
ร่วมกับสถานประกอบการ) 
ยังไม่ปรากฏชัดเจน 

 3. การด าเนินงานด้านหลักสตูรทีม่ีความ
ร่วมมือ (MOU) กับสถานประกอบการณ์
ยังมีน้อย ซึ่งส่งผลต่อนักศึกษาในการฝึก
ประสบการณ์ และการปฏิบตัิงานเมื่อ
ส าเรจ็การศึกษา 
 

O 4 4 16 
สูง 

3 

 
 



          
          แผน

แผน บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 

บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 22 55 66 00       

    มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   

            55 11
  

 

      
 

RMU - ERM  5 
การจัดล าดับความเสี่ยง 

ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ท่ี 1  ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ    

ขั้นตอนหลัก 
(1) 

(จาก RMU4 ช่อง1) 

วัตถุประสงค์ของขัน้ตอน 
(2) 

(จาก RMU4 ช่อง2) 

ความเสี่ยง 
(3) 

(จาก RMU4 ช่อง3) 

ปัจจัยความเสี่ยง 
(4) 

(จาก RMU4 ช่อง4) 

ประเภทเสี่ยง 
(5) 

(จาก RMU4 ช่อง5) 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส 
(6) 

ผล 
กระทบ 

(7) 

ระดับ 
ความเสีย่ง 

(8) 

ล าดับ
ความเสีย่ง 

(9) 

  4. ไม่มีฐานข้อมลูที่รวบรวม
ประวัติ หรือการด าเนินงาน
ต่างๆ โดยหน่วยงานกลาง    
เช่น จ านวนนักศึกษาหรือ
ศิษย์เก่าที่ไดร้ับประกาศ
เกียรติคณุยกย่อง ในด้าน
วิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม 
จริยธรรมหรือรางวัล ทาง
วิชาการ หรือด้านอื่นๆ ใน
ระดับชาตหิรือนานาชาติ 
และด้านอ่ืนๆ 

 4. ขาดการรวบรวมข้อมูล โดยหน่วยงาน
กลาง เพื่อเก็บข้อมูล  เช่น  
         * ประวัติของบุคลากร  นักศึกษา
หรือศิษย์เก่าท่ีได้รับประกาศเกียรติคุณยก
ย่อง ในด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม 
จริยธรรมหรือรางวัล ทางวิชาการ หรือ
ด้านอื่นๆ  
         * การท าความร่วมมือ MOU  
         * กิจกรรมท านุบ ารุงด้านศลิปะ
และวัฒนธรรม 
         * ด้านอื่นๆ  
      ซึ่งปัจจุบันข้อมูลกระจัดกระจายอยู่
ตามหน่วยงานตา่งๆ และคณะ  ซึ่งไม่ม ี
ข้อมูลรวบรวมไว้ท่ีหน่วยงานกลางทั้งอดีด
และปัจจุบัน ข้อมลูรวบรวมไว้ท่ีหน่วยงาน
กลางท้ังอดีดและปจัจุบัน 
 

O 5 4 20 
สูงมาก 

2 

 



 55 22   
 2

6
 

แผน
แผน บริหารความเสี่ยง 

บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 

ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 22 55 66 00       

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   

 

 
 

RMU - ERM  5 
การจัดล าดับความเสี่ยง 

ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ท่ี 2  พัฒนาครู คณาจารยแ์ละบุคลากรให้มีคุณภาพ  

ขั้นตอนหลัก 
(1) 

(จาก RMU4 ช่อง1) 

วัตถุประสงค์ของขัน้ตอน 
(2) 

(จาก RMU4 ช่อง2) 

ความเสี่ยง 
(3) 

(จาก RMU4 ช่อง3) 

ปัจจัยความเสี่ยง 
(4) 

(จาก RMU4 ช่อง4) 

ประเภทเสี่ยง 
(5) 

(จาก RMU4 ช่อง5) 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส 
(6) 

ผล 
กระทบ 

(7) 

ระดับ 
ความเสีย่ง 

(8) 

ล าดับ
ความเสีย่ง 

(9) 

  - คณาจารย์ และ
บุคลากรมีคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาการ และ
วิชาชีพ  และมีการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

1. พัฒนาระบบการพัฒนา
บุคลากรใหม้ีประสิทธิภาพ  
2. ส่งเสรมิพัฒนาบุคลากร
ให้ศึกษาต่อในระดับทีสู่งขึ้น
ตามความต้องการของ
มหาวิทยาลยั 
3. ส่งเสรมิพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของบุคลากรเพื่อความ
สมดลุย์ของชีวิตและการ
ท างาน 

5. ระดับความส าเร็จของการ
รับและการพัฒนาบุคลากร
ให้มีมาตรฐาน 

 5. ด้านคุณภาพชีวติความเป็นอยูข่อง
บุคลากร ยังขาดด้านสวสัดิการที่พกัอาศัย  
ซึ่งสายสนับสนุนเงินเดือนน้อย และต้องได้
เช่าท่ีอยู่อาศัย  ท าให้เกิดคุณภาพการ
ด ารงค์ชีวิตไม่ดีเท่าที่ควร 

O 4 4 16 
สูง 

4 

 6. บุคลากรมีทักษะด้านการใช้
ภาษาอังกฤษไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

O 4 3 12 
สูง 

10 

 



          
          แผน

แผน บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 

บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 22 55 66 00       

    มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   

            55 33
  

 

      
 

 
 

RMU - ERM  5 
การจัดล าดับความเสี่ยง 

ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ท่ี 3  การบริหารจัดการงานวิจัยให้มีคุณภาพและมาตรฐาน    

ขั้นตอนหลัก 
(1) 

(จาก RMU4 ช่อง1) 

วัตถุประสงค์ของขัน้ตอน 
(2) 

(จาก RMU4 ช่อง2) 

ความเสี่ยง 
(3) 

(จาก RMU4 ช่อง3) 

ปัจจัยความเสี่ยง 
(4) 

(จาก RMU4 ช่อง4) 

ประเภทเสี่ยง 
(5) 

(จาก RMU4 ช่อง5) 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส 
(6) 

ผล 
กระทบ 

(7) 

ระดับ 
ความเสีย่ง 

(8) 

ล าดับ
ความเสีย่ง 

(9) 

  - เป็นมหาวิทยาลัยที่
สร้างองค์ความรู้และใช้
การวิจัยเป็นฐานในการ
ด าเนินงาน  การพัฒนา
ท้องถิ่นและสังคม 
 

1. พัฒนาคุณภาพงานวิจัย
เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอน 

6. มีโครงการวิจัย/งาน
สร้างสรรค์ทีด่ าเนินการไม่
แล้วเสร็จภายใน
ปีงบประมาณ หรือใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

 7. นักวิจัยส่วนใหญ่ เมื่อขอทุนวิจยัแล้ว มี
ภาระงานสอนมาก  ท าให้การด าเนินงาน
ล่าช้า และงานวิจัยไมเ่สร็จตามระยะเวลา
ที่ก าหนด ส่งผลให้มหาวิทยาลัยไมส่ามารถ
ติดตามงานวิจัยได้ตามเป้าหมาย 
 

O 4 3 12 
สูง 

11 

 8. นักวิจัยขาดการวางแผนในการ
ด าเนินงาน  และการด าเนินการตามแผน 
 
 
 
 
 
 
 

O 3 3 9 
ปานกลาง 

15 

 



 55 44   
 2

6
 

แผน
แผน บริหารความเสี่ยง 

บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 

ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 22 55 66 00       

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   

 

 
 

 
RMU - ERM  5 

การจัดล าดับความเสี่ยง 
  ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 4  พัฒนาท้องถิ่นและสังคมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

ขั้นตอนหลัก 
(1) 

(จาก RMU4 ช่อง1) 

วัตถุประสงค์ของขัน้ตอน 
(2) 

(จาก RMU4 ช่อง2) 

ความเสี่ยง 
(3) 

(จาก RMU4 ช่อง3) 

ปัจจัยความเสี่ยง 
(4) 

(จาก RMU4 ช่อง4) 

ประเภทเสี่ยง 
(5) 

(จาก RMU4 ช่อง5) 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส 
(6) 

ผล 
กระทบ 

(7) 

ระดับ 
ความเสีย่ง 

(8) 

ล าดับ
ความเสีย่ง 

(9) 

  - น าองค์ความรู้ และ
นวัตกรรมจากการวิจยัไป
ให้บริการวิชาการแกส่ังคม 
เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
อย่างยั่งยืน 

  - ส่งเสริมการบูรณาการ
การบริการวิชาการกับ
งานวิจัย 

7. ร้อยละความส าเร็จของ
โครงการ หรือกิจกรรม หรือ
งานวิจัยท่ีเสรมิสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นให้ 
สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่าง
ยั่งยืน 

 9. งานวิจัยท่ีน าองค์ความรู้ และ
นวัตกรรมจากการวิจยัไปใช้ในการพัฒนา
เสรมิสร้างความเขม้แข็งของชุมชนท้องถิ่น
ให้ สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยัง่ยืนยังมี
น้อย  เช่น  ไม่มีวิจัย ด้านคณุภาพดิน หรือ
พืชที่เหมาะกับสภาพภูมภิาค เพื่อให้เกิด
การพึ่งพาตนเองได้ของเกษตรกร ท้องถิ่น 
เป็นต้น 

S 4 3 12 
สูง 

12 

  - เป็นคลังปัญญาและ
แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น และ
สังคมในการพัฒนาชุมชน
ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้
อย่างยั่งยืนตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

  - ส่งเสริมการสร้างความ
ร่วมมือเพื่อพัฒนาศูนย์การ
เรียนรูต้ามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

8. ศูนย์/แหล่งความเป็นเลิศ 
(excellent  center)  
ภายใน/ภายนอก
มหาวิทยาลยัที่มีมาตรฐาน
ในการให้บริการวิชาการใน
ระดับท้องถิ่น ระดบัชาติและ
นานาชาติ ยังไม่ชัดเจน 
 

 10. ศนูย์/แหล่งความเป็นเลิศ 
(excellent  center)  ยังไม่ส่งผลที่
ชัดเจน ในการให้การบริการ  และการ
ด าเนินงานท่ีเห็นผลชัดเจน  มีการ
ด าเนินงาน หรือมีการจัดกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง 

O 4 4 16 
สูง 

5 

 



          
          แผน

แผน บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 

บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 22 55 66 00       

    มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   

            55 55
  

 

      
 

 
 

RMU - ERM  5 
การจัดล าดับความเสี่ยง 

ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ท่ี 5  ส่งเสริมสนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

ขั้นตอนหลัก 
(1) 

(จาก RMU4 ช่อง1) 

วัตถุประสงค์ของขัน้ตอน 
(2) 

(จาก RMU4 ช่อง2) 

ความเสี่ยง 
(3) 

(จาก RMU4 ช่อง3) 

ปัจจัยความเสี่ยง 
(4) 

(จาก RMU4 ช่อง4) 

ประเภทเสี่ยง 
(5) 

(จาก RMU4 ช่อง5) 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส 
(6) 

ผล 
กระทบ 

(7) 

ระดับ 
ความเสีย่ง 

(8) 

ล าดับ
ความเสีย่ง 

(9) 

  - เป็นแบบอย่างและเป็น
แหล่งเรียนรู้ด้านการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น  อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน 

- สร้างเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม  
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

9. แหล่งเรียนรู้ภายใน
มหาวิทยาลยัที่ไดร้ับการ
ยอมรับด้านการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม การ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมยังไม่ชัดเจน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  11. การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ดา้นศิลปวัฒนธรรม ดา้น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
มหาวิทยาลยั ยังไม่ชัดเจน ขาดการ
ประชาสมัพันธ์ และการด าเนินการที่ไดร้ับ
การยอมรับจากท้องถิ่น 

O 4 3 12 
สูง 

13 

 



 55 66   
 2

6
 

แผน
แผน บริหารความเสี่ยง 

บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 

ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 22 55 66 00       

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   

 

 
 

 
RMU - ERM  5 

การจัดล าดับความเสี่ยง 
ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ท่ี 6  สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการพัฒนามหาวิทยาลัยและสังคม  อาเซียนและภูมิภาคอ่ืนของโลก 

ขั้นตอนหลัก 
(1) 

(จาก RMU4 ช่อง1) 

วัตถุประสงค์ของขัน้ตอน 
(2) 

(จาก RMU4 ช่อง2) 

ความเสี่ยง 
(3) 

(จาก RMU4 ช่อง3) 

ปัจจัยความเสี่ยง 
(4) 

(จาก RMU4 ช่อง4) 

ประเภทเสี่ยง 
(5) 

(จาก RMU4 ช่อง5) 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส 
(6) 

ผล 
กระทบ 

(7) 

ระดับ 
ความเสีย่ง 

(8) 

ล าดับ
ความเสีย่ง 

(9) 

  - มีความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลยั และ
หน่วยงานภาครัฐ ภาค
ธุรกิจ  ภาคอุตสาหกรรม  
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  สถาน
ประกอบการและศิษยเ์ก่า
ในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 

- สร้างและพัฒนาความ
ร่วมมือ และข้อตกลงร่วมกับ
มหาวิทยาลยัและหน่วยงาน
ภาครัฐ  ภาคธรุกิจ 
ภาคอุตสาหกรรม  ชุมชน 
ทั้งภายในและตา่งประเทศ 

10. จ านวนองค์กร  สมาคม 
หรือหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนท้ังในและ
ต่างประเทศท่ีเขา้ร่วมเป็น
เครือข่ายความร่วมมือใน
การพัฒนามหาวิทยาลัย 
ภูมิภาคอาเซียนและภมูิภาค
อื่นของโลก ยังมีน้อย 

 12. การร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคธุรกิจ  ภาคอตุสาหกรรม  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  สถานประกอบการ
และศิษยเ์ก่า  ในการพัฒนานักศึกษา และ
พัฒนามหาวิทยาลัยยังไมส่่งผลที่ชัดเจน 
เช่น สถานท่ีฝึกประสบการณ์  ตลอดจน
เมื่อส าเร็จการศึกษาสามารถมีงานท า  โดย
สถานประกอบการที่เคยฝึกประสบการณ ์

S 4 4 16 
สูง 

6 

 
 



          
          แผน

แผน บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 

บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 22 55 66 00       

    มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   

            55 77
  

 

      
 

 
RMU - ERM  5 

การจัดล าดับความเสี่ยง 
ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ท่ี 7  พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี  สู่การก ากับดูแลตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 

ขั้นตอนหลัก 
(1) 

(จาก RMU4 ช่อง1) 

วัตถุประสงค์ของขัน้ตอน 
(2) 

(จาก RMU4 ช่อง2) 

ความเสี่ยง 
(3) 

(จาก RMU4 ช่อง3) 

ปัจจัยความเสี่ยง 
(4) 

(จาก RMU4 ช่อง4) 

ประเภทเสี่ยง 
(5) 

(จาก RMU4 ช่อง5) 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส 
(6) 

ผล 
กระทบ 

(7) 

ระดับ 
ความเสีย่ง 

(8) 

ล าดับ
ความเสีย่ง 

(9) 

  - มีระบบบริหารจัดการ
ภายในองค์กรที่มีคณุภาพ  
และมาตรฐานตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- พัฒนา และส่งเสริมการใช้
ระบบความปลอดภัยและ
การจราจร  การบริการอื่นๆ 
ให้มีประสิทธิภาพ 
 

11. ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อการให้การ
บริการของหน่วยงานใน
มหาวิทยาลยั  ตลอดจนสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรู ้
 

 13. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพสินย์ 
ของบุคลากร  นักศึกษา ภายใน 
มหาวิทยาลัย ยังไม่เพียงพอ 
 
 

O 3 3 9 
ปานกลาง 

16 

 14.  หลังคากันฝนยังไม่เพียงพอส าหรับ 
จอดรถ และสถานที่จอดรถที่มีอยู่ยังไม่มี 
ประสิทธิภาพเพียงพอ 
 

O 3 3 9 
ปานกลาง 

17 

 15. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มีจ านวนไม่
เพียงพอ  ยังไม่ทันสมัยเพยีงพอ  และยังมี
ประสิทธิภาพ ไมเ่พียงพอ ต่อการส่งเสริม
การเรยีนรู ้
 
 
 
 

O 3 4 12 
สูง 

14 



 55 88   
 2

6
 

แผน
แผน บริหารความเสี่ยง 

บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 

ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 22 55 66 00       

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   

 

 
 

RMU - ERM  5 
การจัดล าดับความเสี่ยง 

ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ท่ี 7  พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี  สู่การก ากับดูแลตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 

ขั้นตอนหลัก 
(1) 

(จาก RMU4 ช่อง1) 

วัตถุประสงค์ของขัน้ตอน 
(2) 

(จาก RMU4 ช่อง2) 

ความเสี่ยง 
(3) 

(จาก RMU4 ช่อง3) 

ปัจจัยความเสี่ยง 
(4) 

(จาก RMU4 ช่อง4) 

ประเภทเสี่ยง 
(5) 

(จาก RMU4 ช่อง5) 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส 
(6) 

ผล 
กระทบ 

(7) 

ระดับ 
ความเสีย่ง 

(8) 

ล าดับ
ความเสีย่ง 

(9) 

  12. งบประมาณส่วนกลาง
ของมหาวิทยาลัย มีจ านวน
จ ากัด ไม่พอจ่าย 

16. หน่วยงานได้รับการจัดสรร
งบประมาณแล้ว  แต่ยังมบีางส่วนที่มาขอ
ใช้งบประมาณส่วนกลาง  จึงท าให้งบกลาง
ไม่พอจ่าย 

O 4 4 16 
สูง 

7 

17. งบกลางมีจ านวนจ ากัด เนื่องจาก
จ านวนนักศึกษาลดลง จึงท าให้รายได้ของ
มหาวิทยาลยัลดลง  

F 4 4 16 
สูง 

8 

13. หน่วยงานไม่ส่งงานหรือ 
ส่งงานล่าช้า หรือ ไมต่าม
ระยะเวลาที่ก าหนด  จากที่
มีการตดิตามข้อมูลของ
หน่วยงานกลาง  

18. ผู้รับผิดชอบเรื่องที่เกี่ยวข้องของ
หน่วยงานขาดแผนและการติดตามการ
ด าเนินงาน จึงท าให้การส่งงาน หรอืข้อมูล
ล่าช้า  ส่งผลถึงผลส าเร็จของการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลยั 

O 3 3 9 
ปานกลาง 

18 

19. การด าเนินงานตามปฏิทินการ
ด าเนินงานของหน่วยงานยังมีน้อย หรือ
หน่วยงานไม่มีปฏิทินการด าเนินงาน  
ส่งผลถึงผลส าเรจ็ของการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลยั 

S 3 3 9 
ปานกลาง 

19 

 



          
          แผน

แผน บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 

บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 22 55 66 00       

    มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   

            55 99
  

 

      
 

 
ตารางท่ี 6  การประเมินมาตรการควบคุม  

RMU - ERM  6 

การประเมินมาตรการควบคุม 
ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ท่ี 1  ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

ขั้นตอนหลัก/วัตถุประสงค์ของ
ขั้นตอน 

(1) 
(จาก RMU5 ช่อง1,2) 

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 
(2) 

(จาก RMU5 ช่อง4,5) 

การควบคุมที่ควรจะมี 
(3) 

การควบคุมมี
หรือไม่มี 

(4) 

ผลการประเมินการควบคุม 
ที่มีอยู่แล้วได้ผลหรือไม่ 

(5) 

ขั้นตอนหลัก 
  - เป็นสถาบันที่มุ่งเน้นการผลิต
บัณฑิตที่ มีคณุภาพ มีความรู้ 
ความสามารถดา้นวิชาการ มีคณุธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณบัณฑติทีพ่ึง
ประสงค์ และมีทักษะในการประกอบ
อาชีพ และการเรยีนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 
วัตถุประสงค์ 
  1. หลักสตูรมีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานก าหนด 
 

ความเสี่ยง 
  1. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรไม่ตรงตามเกณฑ์
มาตรฐานประกันคณุภาพ 
 
ปัจจัยเสี่ยง 
  - ยังไม่มีการปรับปรุงจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานประกนัคุณภาพ จ านวน  18 
หลักสตูร 
 

 
   
 
 
 
  - ควรมีการปรับปรุงจ านวนอาจารย์ประจ า
หลักสตูรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานประกัน
คุณภาพ จ านวน  18 หลักสตูร  ทีย่ังไม่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานประกันคณุภาพ 
 
   
 

 
 
 
 
 

 = ม ี
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ ์
 
 
 
 
 



 66 00   
 2

6
 

แผน
แผน บริหารความเสี่ยง 

บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 

ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 22 55 66 00       

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   

 

 
 

 
RMU - ERM  6 

 

การประเมินมาตรการควบคุม 
ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ท่ี 1  ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

ขั้นตอนหลัก/วัตถุประสงค์ของ
ขั้นตอน 

(1) 
(จาก RMU5 ช่อง1,2) 

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 
(2) 

(จาก RMU5 ช่อง4,5) 

การควบคุมที่ควรจะมี 
(3) 

การควบคุมมี
หรือไม่มี 

(4) 

ผลการประเมินการควบคุม 
ที่มีอยู่แล้วได้ผลหรือไม่ 

(5) 

 ความเสี่ยง 
  2. จ านวนหลักสูตรนานาชาติ หรือหลักสูตรที่มคีวาม
เป็นสากล ยังมีน้อย 
 
ปัจจัยเสี่ยง 
  - หลักสตูรที่มีการจัดการเรียนการสอนที่เป็นหลักสตูร
นานาชาติ หรือหลักสูตรภาษาต่างประเทศยังมีน้อย ไม่มี
ความหลากหลาย 

 
   
 
 
 
  - แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการ
ประเมินฯ ระดับหลักสตูร  และจดัโครงการ
สัมมนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร  เพื่อพัฒนา
คุณภาพ  การบริหารจัดการระดับหลักสตูร 
 
  - ทบทวนการเปิด-ปิดหลักสูตรให้มีความ
สอดคล้องตามนโยบายของประเทศ 
 

 
 
 
 
 

 = ม ี
 
 
 
 

 = ม ี
 

 
 
 
 
 

? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ ์
 
 
 
 

? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ ์
 



          
          แผน

แผน บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 

บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 22 55 66 00       

    มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   

            66 11
  

 

      
 

 
RMU - ERM  6 

การประเมินมาตรการควบคุม 
ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ท่ี 1  ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

ขั้นตอนหลัก/วัตถุประสงค์ของ
ขั้นตอน 

(1) 
(จาก RMU5 ช่อง1,2) 

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 
(2) 

(จาก RMU5 ช่อง4,5) 

การควบคุมที่ควรจะมี 
(3) 

การควบคุมมี
หรือไม่มี 

(4) 

ผลการประเมินการควบคุม 
ที่มีอยู่แล้วได้ผลหรือไม่ 

(5) 

  2. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนที่มีความร่วมมือกับภาคี
เครือข่ายในประเทศและ/หรือ
ต่างประเทศ เพ่ือฝึกบัณฑิตนักปฏบิัติ 

ความเสี่ยง 
  3. หลักสูตรที่จดัการเรียนรู้ที่เนน้บัณฑิตนักปฏิบัติอย่าง
มืออาชีพ   (มีการฝึกปฏิบัติ ท ากิจกรรมในระหว่างเรยีน
ร่วมกับสถานประกอบการ) ยังไมป่รากฏชัดเจน 
ปัจจัยเสี่ยง 
  - การด าเนินงานด้านหลักสตูรทีม่ีความร่วมมือ (MOU) 
กับสถานประกอบการณย์ังมีน้อย ซึ่งส่งผลต่อนักศึกษาใน
การฝึกประสบการณ์ และการปฏบิัติงานเมื่อส าเร็จ
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
  - ควรมีการด าเนินงานด้าน MOU  กับสถาน
ประกอบการอย่างจริงจัง ซึ่งเป็นข้อตกลงด้าน
การส่งนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์  และการรับ
นักศึกษาเข้าท างานหลังจากส าเรจ็การศึกษา  
เพื่อให้เกิดประสบการณ์จริง และส่งผลถึงความ
มั่นคงและการมีงานท าของนักศึกษา 

 
 
 
 
 

 = ม ี
 
 
 
 

 
 
 
 
 

? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ ์
 
 
 
 



 66 22   
 2

6
 

แผน
แผน บริหารความเสี่ยง 

บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 

ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 22 55 66 00       

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   

 

 
 

 RMU - ERM  6 

การประเมินมาตรการควบคุม 
ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ท่ี 1  ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

ขั้นตอนหลัก/วัตถุประสงค์ของขัน้ตอน 
(1) 

(จาก RMU5 ช่อง1,2) 

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 
(2) 

(จาก RMU5 ช่อง4,5) 

การควบคุมที่ควรจะมี 
(3) 

การควบคุมมี
หรือไม่มี 

(4) 

ผลการประเมินการควบคุม 
ที่มีอยู่แล้วได้ผลหรือไม่ 

(5) 

   3. ส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วม
ประกวด/แข่งขันด้านวิชาการ 
วิชาชีพ คุณธรรม จรยิธรรม 

ความเสี่ยง 
  4. ไม่มีฐานข้อมูลที่รวบรวมประวัติ หรือการด าเนินงาน
ต่างๆ โดยหน่วยงานกลาง    เช่น  จ านวนนักศึกษาหรือ
ศิษย์เก่าที่ไดร้ับประกาศเกยีรตคิุณยกย่อง ในด้านวิชาการ 
วิชาชีพ คุณธรรม จรยิธรรมหรือรางวัล ทางวิชาการ หรือ
ด้านอื่นๆ ในระดับชาติหรือนานาชาติ และด้านอื่นๆ 
ปัจจัยเสี่ยง 
  -  ขาดการรวบรวมข้อมลู โดยหน่วยงานกลาง เพื่อเก็บ
ข้อมูล  เช่น  
         * ประวัติของบุคลากร  นักศึกษาหรือศิษย์เก่าท่ี
ได้รับประกาศเกียรติคณุยกย่อง ในด้านวิชาการ วิชาชีพ 
คุณธรรม จรยิธรรมหรือรางวัล ทางวิชาการ หรือด้านอื่นๆ    
* การท าความร่วมมือ MOU  
         * กิจกรรมท านุบ ารุงด้านศลิปะและวัฒนธรรม 
         * ด้านอื่นๆ  
      ซึง่ปัจจุบันข้อมูลกระจัดกระจายอยู่ตามหน่วยงาน
ต่างๆ และคณะ  ซึ่งไม่มีข้อมลูรวบรวมไว้ท่ีหน่วยงานกลาง
ทั้งอดีดและปัจจบุัน ข้อมูลรวบรวมไว้ท่ีหน่วยงานกลางท้ังอ
ดีดและปัจจุบัน 

 
 
 
 
 
 
 
  - ควรมีการรวบรวมข้อมูล เพื่อเก็บเป็น
ฐานข้อมูล  โดยหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  
เช่น    ด้านนักศึกษาผูร้ับผดิชอบ    ได้แก่   
กองพัฒนานักศึกษา   ด้านบุคลากร  
ผู้รับผิดชอบ  ได้แก่  กองบริหารงานบุคคล   
ด้านศิลปวัฒนธรรม  ผูร้ับผดิชอบ  ได้แก่  
ส านักศิลปวัฒนธรรม    ด้านการท าความ
ร่วมมือ  (MOU)  ผู้รับผดิชอบได้แก่  ส านัก
วิเทศสัมพันธ์ฯ  และด้านอื่นๆ ตามที่เกี่ยวข้อง
กับหน่วยงานนั้นๆ  เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 

 = มี 
 

 
 
 
 
 
 
 

? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ ์
 



          
          แผน

แผน บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 

บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 22 55 66 00       

    มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   

            66 33
  

 

      
 

 
RMU - ERM  6 

การประเมินมาตรการควบคุม 
ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ท่ี 2  พัฒนาครู คณาจารยแ์ละบุคลากรให้มีคุณภาพ 

ขั้นตอนหลัก/วัตถุประสงค์ของขัน้ตอน 
(1) 

(จาก RMU5 ช่อง1,2) 

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 
(2) 

(จาก RMU5 ช่อง4,5) 

การควบคุมที่ควรจะมี 
(3) 

การควบคุมมี
หรือไม่มี 

(4) 

ผลการประเมินการควบคุม 
ที่มีอยู่แล้วได้ผลหรือไม่ 

(5) 

ขั้นตอนหลัก 
  - คณาจารย์ และบุคลากรมคีุณภาพ
ตามมาตรฐานวิชาการ และวิชาชีพ  
และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่ง 
วัตถุประสงค์ 
  1. พัฒนาระบบการพัฒนาบุคลากรให้
มีประสิทธิภาพ  
  2. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้ศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงขึ้นตามความต้องการของ
มหาวิทยาลยั 
  3. ส่งเสริมพัฒนาคณุภาพชีวิตของ
บุคลากรเพื่อความสมดลุย์ของชีวิตและ
การท างาน 
 

ความเสี่ยง 
  5. ระดับความส าเรจ็ของการรับและการพัฒนา
บุคลากรใหม้ีมาตรฐาน 
 
ปัจจัยเสี่ยง 
  - ด้านคุณภาพชีวิตความเป็นอยูข่องบุคลากร ยังขาด
ด้านสวสัดิการที่พักอาศัย  ซึ่งสายสนับสนุนเงินเดือน
น้อย และต้องได้เช่าที่อยู่อาศัย  ท าให้เกิดคณุภาพการ
ด ารงค์ชีวิตไม่ดีเท่าที่ควร 
 
 
 
  - บุคลากรมีทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษไม่เพียงพอ
ต่อการปฏิบตัิงาน 
 

 
 
 
 
 
  - มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนส่งเสริมด้าน
สวัสดิการที่พักอาศัยให้แก่บุคลากรที่ยื่นความ
จ านงค์ขอที่พักอาศัยไว้  หรือสนับสนุนให้บุคลากร
ได้มีบ้านเป็นของตัวเอง  โดยมหาวิทยาลัย
สนับสนุน หรือจัดหาให้แก่ผู้ที่สนใจ  เพื่อความ
มั่นคงของบุคลากร 
 
  - ควรสนับสนุนให้บุคลากรได้มีการฝึกอบรมด้าน
ภาษาทุกคน  โดยหน่วยงานท่ีเชี่ยวชาญด้านภาษา  
ซึ่งอาจจะจัดสัปดาหล์ะ  1 วัน  และหลังจากอบรม
แล้วบุคลากรจะต้องสอบผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลยั
ก าหนด 

 
 
 
 
 

 = มี 
 
 
 
 
 
 

 = มี 
 

 
 
 
 
 
? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ ์

 
 
 
 
 
 

? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ ์



 66 44   
 2

6
 

แผน
แผน บริหารความเสี่ยง 

บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 

ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 22 55 66 00       

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   

 

 
 

 
RMU - ERM  6 

 

การประเมินมาตรการควบคุม 
ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ท่ี 3  การบริหารจัดการงานวิจัยให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 

ขั้นตอนหลัก/วัตถุประสงค์ของขัน้ตอน 
(1) 

(จาก RMU5 ช่อง1,2) 

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 
(2) 

(จาก RMU5 ช่อง4,5) 

การควบคุมที่ควรจะมี 
(3) 

การควบคุมมี
หรือไม่มี 

(4) 

ผลการประเมินการควบคุม 
ที่มีอยู่แล้วได้ผลหรือไม่ 

(5) 

ขั้นตอนหลัก 
  - เป็นมหาวิทยาลัยทีส่ร้างองค์ความรู้
และใช้การวิจัยเป็นฐานในการ
ด าเนินงาน  การพัฒนาท้องถิ่นและ
สังคม 
วัตถุประสงค์ 
  - พัฒนาคุณภาพงานวิจัยเพื่อสรา้งองค์
ความรู้ในการพัฒนาการเรยีนการสอน 

ความเสี่ยง 
  6. มีโครงการวิจัย/งานสรา้งสรรค์ที่ด าเนินการไม่แล้ว
เสร็จภายในปีงบประมาณ หรือในระยะเวลาที่ก าหนด 
 
ปัจจัยเสี่ยง 
  - นักวิจัยส่วนใหญ่ เมื่อขอทุนวิจัยแล้ว มีภาระงาน
สอนมาก  ท าให้การด าเนินงานล่าช้า และงานวิจัยไม่
เสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ส่งผลให้มหาวิทยาลัยไม่
สามารถติดตามงานวิจัยไดต้ามเปา้หมาย 
 
  - นักวิจัยขาดการวางแผนในการด าเนินงาน  และการ
ด าเนินการตามแผน 
 
 
 

 
 
 
 
 
  - ควรจัดให้มรีะบบพ่ีเลี้ยงหรือท่ีปรึกษา
โครงการวิจัย  เพื่อช่วยเหลือแนะน านักวิจัย และ
นักวิจัยรุ่นใหม ่
 
 
  - ควรจัดใหม้ีการรายงานผลการด าเนินงานวิจัย
เป็นระยะ หรือเป็นไตรมาส 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 = มี 
 
 
 
 

 = มี 
 

 
 
 
 
 

? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ ์
 
 
 
 

? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ ์
 



          
          แผน

แผน บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 

บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 22 55 66 00       

    มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   

            66 55
  

 

      
 

 
 

RMU - ERM  6 

 

การประเมินมาตรการควบคุม 
ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ท่ี 4  พัฒนาท้องถิ่นและสังคมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ขั้นตอนหลัก/วัตถุประสงค์ของขัน้ตอน 
(1) 

(จาก RMU5 ช่อง1,2) 

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 
(2) 

(จาก RMU5 ช่อง4,5) 

การควบคุมที่ควรจะมี 
(3) 

การควบคุมมี
หรือไม่มี 

(4) 

ผลการประเมินการควบคุม 
ที่มีอยู่แล้วได้ผลหรือไม่ 

(5) 

ขั้นตอนหลัก 
    - น าองค์ความรู้ และนวตักรรมจาก
การวิจัยไปให้บริการวิชาการแก่สังคม 
เพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
วัตถุประสงค์ 
  - ส่งเสริมการบูรณาการการบริการ
วิชาการกับงานวิจัย 
 
 
 
 
 

ความเสี่ยง 
  7. ร้อยละความส าเร็จของโครงการ หรือกิจกรรม หรือ
งานวิจัยท่ีเสรมิสร้างความเขม้แข็งของชุมชนท้องถิ่นให้ 
สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยนื 
 
ปัจจัยเสี่ยง 
  - งานวิจัยท่ีน าองค์ความรู้ และนวัตกรรมจากการวิจยั
ไปใช้ในการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ท้องถิ่นให้ สามารถพ่ึงพาตนเองไดอ้ย่างยั่งยืนยังมีน้อย  
เช่น  ไม่มีวิจัย ด้านคุณภาพดิน หรือพืชที่เหมาะกับ
สภาพภมูิภาค เพื่อให้เกดิการพึ่งพาตนเองได้ของ
เกษตรกร ท้องถิ่น เป็นต้น 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  - ควรส่งเสรมิและสนับสนุนให้มกีารท าวิจัย              
ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่นให้ 
สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยนื  และตาม
นโยบายของประเทศ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 = มี 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ ์

 
 
 



 66 66   
 2

6
 

แผน
แผน บริหารความเสี่ยง 

บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 

ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 22 55 66 00       

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   

 

 
 

 
RMU - ERM  6 

 

การประเมินมาตรการควบคุม 
ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ท่ี 4  พัฒนาท้องถิ่นและสังคมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ขั้นตอนหลัก/วัตถุประสงค์ของขัน้ตอน 
(1) 

(จาก RMU5 ช่อง1,2) 

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 
(2) 

(จาก RMU5 ช่อง4,5) 

การควบคุมที่ควรจะมี 
(3) 

การควบคุมมี
หรือไม่มี 

(4) 

ผลการประเมินการควบคุม 
ที่มีอยู่แล้วได้ผลหรือไม่ 

(5) 

ขั้นตอนหลัก 
  - เป็นคลังปัญญาและแหล่งเรียนรู้
ท้องถิ่น และสังคมในการพัฒนาชุมชนให้
สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยนืตาม
แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
วัตถุประสงค์ 
  - ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือเพื่อ
พัฒนาศูนย์การเรียนรูต้ามแนวปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

ความเสี่ยง 
  8. ศูนย์/แหล่งความเป็นเลศิ (excellent  center)  
ภายใน/ภายนอกมหาวิทยาลัยที่มมีาตรฐานในการ
ให้บริการวิชาการในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและ
นานาชาติ ยังไม่ชัดเจน 
 
ปัจจัยเสี่ยง 
  - ศูนย์/แหล่งความเป็นเลิศ (excellent  center)   
ยังไม่ส่งผลที่ชัดเจน ในการให้การบริการ  และการ
ด าเนินงานท่ีเห็นผลชัดเจน  มีการด าเนินงาน หรือมีการ
จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
  - ควรทบทวนแผนการด าเนินงานด้านศูนยค์วาม
เป็นเลิศ (excellent  center)   และประเมิน
แผนการให้บริการวิชาการ  โดยให้ผู้ใช้บริการมี
ส่วนร่วม 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 = มี 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ ์

 
 
 
 
 



          
          แผน

แผน บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 

บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 22 55 66 00       

    มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   

            66 77
  

 

      
 

 
RMU - ERM  6 

 

การประเมินมาตรการควบคุม 
ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ท่ี 5  ส่งเสริมสนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

ขั้นตอนหลัก/วัตถุประสงค์ของขัน้ตอน 
(1) 

(จาก RMU5 ช่อง1,2) 

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 
(2) 

(จาก RMU5 ช่อง4,5) 

การควบคุมที่ควรจะมี 
(3) 

การควบคุมมี
หรือไม่มี 

(4) 

ผลการประเมินการควบคุม 
ที่มีอยู่แล้วได้ผลหรือไม่ 

(5) 

ขั้นตอนหลัก 
  - เป็นแบบอย่างและเป็นแหล่งเรยีนรู้
ด้านการอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรมทอ้งถิ่น  
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน 
 
วัตถุประสงค์ 
  - สร้างเสรมิสนับสนุนการพัฒนาแหล่ง
เรียนรูด้้านศลิปวัฒนธรรม  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ความเสี่ยง 
    9. แหล่งเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัยทีไ่ด้รับการ
ยอมรับด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมยังไม่ชัดเจน 
 
 
ปัจจัยเสี่ยง 
  - การส่งเสรมิการพัฒนาแหล่งเรยีนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของมหาวิทยาลัย ยังไม่ชัดเจน ขาดการประชาสัมพันธ์ 
และการด าเนินการที่ได้รับการยอมรับจากท้องถิ่น 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
   
 
  
  - ควรมีการทบทวน และปรับปรงุระบบและ
กลไก การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลยั   และควรส่งเสริมการสร้าง
มาตรฐานด้านศลิปะและวัฒนธรรมให้เป็นที่
ยอมรับในระดับท้องถิ่น  และระดบัชาติ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 = มี 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ ์
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แผน
แผน บริหารความเสี่ยง 

บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 

ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 22 55 66 00       

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   
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การประเมินมาตรการควบคุม 
ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ท่ี 6  สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการพัฒนามหาวิทยาลัยและสังคม  อาเซียนและภูมิภาคอ่ืนของโลก 

ขั้นตอนหลัก/วัตถุประสงค์ของขัน้ตอน 
(1) 

(จาก RMU5 ช่อง1,2) 

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 
(2) 

(จาก RMU5 ช่อง4,5) 

การควบคุมที่ควรจะมี 
(3) 

การควบคุมมี
หรือไม่มี 

(4) 

ผลการประเมินการควบคุม 
ที่มีอยู่แล้วได้ผลหรือไม่ 

(5) 

ขั้นตอนหลัก 
  - มีความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย 
และหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ  
ภาคอุตสาหกรรม  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  สถานประกอบการและศษิย์
เก่าในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
 
วัตถุประสงค์ 
  - สร้างและพัฒนาความร่วมมือ และ
ข้อตกลงร่วมกับมหาวิทยาลยัและ
หน่วยงานภาครัฐ  ภาคธุรกิจ 
ภาคอุตสาหกรรม  ชุมชน ท้ังภายในและ
ต่างประเทศ 
 

ความเสี่ยง 
  10. จ านวนองค์กร  สมาคม หรอืหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนท้ังในและต่างประเทศท่ีเขา้ร่วมเป็นเครือข่าย
ความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัย ภมูิภาคอาเซียน
และภมูิภาคอื่นของโลก ยังมีน้อย 
 
ปัจจัยเสี่ยง 
  - การร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ  
ภาคอุตสาหกรรม  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สถาน
ประกอบการและศิษยเ์ก่า  ในการพัฒนานักศึกษา และ
พัฒนามหาวิทยาลัยยังไมส่่งผลที่ชัดเจน เช่น สถานท่ีฝึก
ประสบการณ์  ตลอดจนเมื่อส าเรจ็การศึกษาสามารถมี
งานท า  โดยสถานประกอบการที่เคยฝึกประสบการณ ์

 
 
 
 
 
   
 
  - ควรมีความร่วมมือกับสถานประกอบการทั้ง
ภาครัฐ และเอกชน  เพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษา  
ทั้งในระหว่างเรียน และหลังจากจบการศึกษา  
เช่น  ด้านการฝึกประสบการณ์  และการรับเข้า
ท างานหลังส าเร็จการศึกษา 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 = มี 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ ์
 
 



          
          แผน

แผน บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 

บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 22 55 66 00       

    มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   
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การประเมินมาตรการควบคุม 
ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ท่ี 7  พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี  สู่การก ากับดูแลตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 

ขั้นตอนหลัก/วัตถุประสงค์ของขัน้ตอน 
(1) 

(จาก RMU5 ช่อง1,2) 

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 
(2) 

(จาก RMU5 ช่อง4,5) 

การควบคุมที่ควรจะมี 
(3) 

การควบคุมมี
หรือไม่มี 

(4) 

ผลการประเมินการควบคุม 
ที่มีอยู่แล้วได้ผลหรือไม่ 

(5) 

ขั้นตอนหลัก 
  - มีระบบบริหารจัดการภายในองค์กร
ที่มีคุณภาพ  และมาตรฐานตามหลักธรร
มาภิบาล 
 
วัตถุประสงค์ 
  - พัฒนา และส่งเสรมิการใช้ระบบ
ความปลอดภัยและการจราจร  การ
บริการอื่นๆ ให้มีประสิทธิภาพ 
 
 

ความเสี่ยง 
  11. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้การบริการ
ของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย  ตลอดจนสิ่งสนับสนุน
การเรยีนรู ้
 
ปัจจัยเสี่ยง 
  -  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพสินย์ของ 
บุคลากร  นักศึกษา ภายในมหาวิทยาลัย ยัง 
ไม่เพียงพอ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
   
 
  - ควรมีการกรองบุคลคลเข้า-ออก ภายใน  
มหาวิทยาลยั  ในช่วงตั้งแต่ 24.00 น.  จนถึง  
05.00 น.  โดยท าราวกั้นยกข้ัน-ลง  และมีกล้อง
วงจรปิดบันทึกภาพคนเข้าออก  ในระดับสายตา  
เพื่อการบันทึกภาพท่ีชัดเจน เพราะปัจจุบันกล้อง
ติดตั้งสูงเกินไป  เมื่อเกดิเหตุ จะไม่สามารถ
บันทึกภาพที่ชัดเจนได ้
 
 

 
 
 
 
 
 

 = มี 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ ์
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6
 

แผน
แผน บริหารความเสี่ยง 

บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 

ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 22 55 66 00       

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   
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การประเมินมาตรการควบคุม 
ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ท่ี 7  พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี  สู่การก ากับดูแลตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 

ขั้นตอนหลัก/วัตถุประสงค์ของขัน้ตอน 
(1) 

(จาก RMU5 ช่อง1,2) 

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 
(2) 

(จาก RMU5 ช่อง4,5) 

การควบคุมที่ควรจะมี 
(3) 

การควบคุมมี
หรือไม่มี 

(4) 

ผลการประเมินการควบคุม 
ที่มีอยู่แล้วได้ผลหรือไม่ 

(5) 

 
 

  - หลังคากันฝนยังไม่เพียงพอส าหรับจอด 
รถ และสถานที่จอดรถที่มีอยู่ยังไม่มี 
ประสิทธิภาพเพียงพอ 
 
 
 
  - สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มีจ านวนไม่เพียงพอ  ยังไม่
ทันสมัยเพียงพอ  และยังมีประสิทธิภาพ ไม่เพียงพอ ต่อ
การส่งเสริมการเรียนรู ้
 

  - ควรจัดท าหลังคาที่จอดรถยนตแ์ละ
รถจักรยานยนต์  เพ่ือเป็นท่ีบังแดดบังฝน และ
ติดตั้งแผงโซล่าเซล ผลติไฟฟ้าเป็นพลังงานทดแทน 
เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน และได้ประโยชน์
หลายดา้น 
 
  - ควรจัดสิ่งสนับสนุนส่งเสรมิการเรียนรู้ที่ทันสมยั  
เพื่อการศึกษาเรยีนรู้แก่นักศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
และคณุภาพ  เช่น  อุปกรณด์้านการศึกษา ทาง
วิทยาศาสตร์  อุปกรณ์การศึกษาดา้นวิศวะกรรม
ศาสตร์  เป็นต้น 
 
 
 
 
 

 = มี 
 
 
 
 
 

 = มี 
 
 
 

? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ ์
 
 
 
 
 

? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ ์
 



          
          แผน

แผน บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 

บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 22 55 66 00       

    มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   

            77 11
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การประเมินมาตรการควบคุม 
ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ท่ี 7  พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี  สู่การก ากับดูแลตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 

ขั้นตอนหลัก/วัตถุประสงค์ของขัน้ตอน 
(1) 

(จาก RMU5 ช่อง1,2) 

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 
(2) 

(จาก RMU5 ช่อง4,5) 

การควบคุมที่ควรจะมี 
(3) 

การควบคุมมี
หรือไม่มี 

(4) 

ผลการประเมินการควบคุม 
ที่มีอยู่แล้วได้ผลหรือไม่ 

(5) 

 ความเสี่ยง 
  12. งบประมาณส่วนกลางของมหาวิทยาลัย มจี านวน
จ ากัด ไม่พอจ่าย 
 
ปัจจัยเสี่ยง 
  -  หน่วยงานไดร้ับการจดัสรรงบประมาณแล้ว  แต่ยังมี
บางส่วนท่ีมาขอใช้งบประมาณส่วนกลาง  จึงท าให้งบ
กลางไม่พอจ่าย 
 
  - งบกลางมีจ านวนจ ากดั เนื่องจากจ านวนนักศึกษา
ลดลง จึงท าให้รายได้ของมหาวิทยาลัยลดลง  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  - งบประมาณส่วนกลางมีจ ากดั  ดังนั้นหน่วยงาน
จึงควรใช้เงินท่ีได้รับการจัดสรรภายใน
ปีงบประมาณนั้นๆ ของหน่วยงาน 
 
  - ควรมีมาตรการจัดหารายได้ใหม้หาวิทยาลยั
เพิ่มมากข้ึน   

 
 
 
 
 

 = มี 
 
 
 

 = มี 
 

 
 
 
 
 

? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ ์
 
 

 
? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ ์
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แผน
แผน บริหารความเสี่ยง 

บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 

ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 22 55 66 00       

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   
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หมายเหต ุ  เครื่องหมายที่ระบุในช่อง (4)   = มี      X = ไม่ม ี      ? = มีแต่ไม่สมบูรณ ์

      เครื่องหมายที่ระบุในช่อง (5)   = ได้ผลตามที่คาดหมาย  X = ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย  ? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ ์
 

การประเมินมาตรการควบคุม 
ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ท่ี 7  พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี  สู่การก ากับดูแลตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 

ขั้นตอนหลัก/วัตถุประสงค์ของขัน้ตอน 
(1) 

(จาก RMU5 ช่อง1,2) 

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 
(2) 

(จาก RMU5 ช่อง4,5) 

การควบคุมที่ควรจะมี 
(3) 

การควบคุมมี
หรือไม่มี 

(4) 

ผลการประเมินการควบคุม 
ที่มีอยู่แล้วได้ผลหรือไม่ 

(5) 

 ความเสี่ยง 
  13. หน่วยงานไม่ส่งงานหรือ ส่งงานล่าช้า หรือ ไมต่าม
ระยะเวลาที่ก าหนด  จากที่มีการตดิตามข้อมลูของ
หน่วยงานกลาง 
 
ปัจจัยเสี่ยง 
  -  ผู้รับผิดชอบเรื่องที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานขาดแผน
และการติดตามการด าเนินงาน จึงท าให้การส่งงาน หรือ
ข้อมูลล่าช้า  ส่งผลถึงผลส าเร็จของการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลยั 
 
  - การด าเนินงานตามปฏิทินการด าเนินงานของ
หน่วยงานยังมีน้อย หรือหน่วยงานไม่มีปฏิทินการ
ด าเนินงาน  ส่งผลถึงผลส าเร็จของการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลยั 
 

 
 
 
 
 
 
  - หน่วยงานท่ี หรือผู้ปฏบิัติควรตระหนักถึงกรอบ
ระยะเวลาในการด าเนินการ ตามที่หน่วยงาน
ส่วนกลางร้องขอ  เพื่อให้ได้ข้อมลูของ
มหาวิทยาลยัตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
 
  - ควรมีการด าเนินงานตามปฏิทินการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน  หรือตามไตรมาส  เพื่อเป็นการ
เตรียมข้อมูลในการรายงานตามกรอบระยะเวลา  
โดยไม่จ าเป็นต้องรอบันทึกทวงถามตามไตรมาส 

 
 
 
 
 
 

 = มี 
 
 
 
 

 = มี 
 

 
 
 
 
 
 

? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ ์
 
 
 

 
? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ ์

 



          
          แผน

แผน บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 

บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 22 55 66 00       

    มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   

            77 33
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ตารางท่ี 7  การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง     
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
ความเสี่ยง :   1. จ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสตูรไม่ตรงตามเกณฑม์าตรฐานประกันคณุภาพ (ด้านกลยุทธ์) 
กิจกรรม / โครงการ :   การบริหารจัดการหลักสูตร 
วัตถุประสงค์กิจกรรม / โครงการ :   หลักสูตรมีคณุภาพตามเกณฑม์าตรฐานก าหนด ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 

   จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานประกันคณุภาพ 

เป้าหมายกิจกรรม / โครงการ :   เป็นสถาบันที่มุ่งเน้นการผลติบณัฑิตที่ มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถด้านวิชาการ มีคุณธรรม จรยิธรรม และคณุ
ลักษณบณัฑิตที่พึงประสงค์ และมทีักษะในการประกอบอาชีพ และการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
งบประมาณกิจกรรม / โครงการ  การบริหารความเสี่ยง :          -                  บาท 
ตัวชี้วัดความส าเร็จในการบริหารความเสี่ยง : ระดับผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามมาตรฐานของ  สกอ. 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
(1) 

ประเภท 
ความ
เสี่ยง 
(2) 

แนวทางการจัดการควบคุม 
ความเสี่ยง 

(3) 

ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน โครงการ / กิจกรรม 
การจัดการควบคุมความเสี่ยง 

(7) 

ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
(10) โอกาส 

(4) 
ผลกระทบ 

(5) 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
(6) 

เร่ิมต้น 
(8) 

แล้วเสร็จ 
(9) 

  1. ยังไม่มีการปรับปรุง
จ านวนอาจารย์ประจ า
หลักสตูรให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานประกัน
คุณภาพ จ านวน  18 
หลักสตูร 
 

S () การลด/ควบคุม   โดย 
  - ควรมีการปรับปรุงจ านวน
อาจารย์ประจ าหลักสตูรให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานประกัน
คุณภาพ จ านวน  18 หลักสตูร  
ที่ยังไม่ผ่านเกณฑม์าตรฐาน
ประกันคณุภาพ 

5 4 20 
(สูงมาก) 

   - แต่งตั้งคณะกรรมการ
อาจารย์ประจ าหลักสตูรให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ประกันคณุภาพ จ านวน  18 
หลักสตูร  ที่ยังไมผ่่านเกณฑ์
มาตรฐานประกันคณุภาพ 

ตุลาคม 
2559 

 
 
 
 
 

กันยายน 
2560 

 
 
 
 
 
 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ / 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน /  
ทุกคณะ 
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6
 

แผน
แผน บริหารความเสี่ยง 

บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 

ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 22 55 66 00       

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   

 

 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
ความเสี่ยง :   2. จ านวนหลักสูตรนานาชาติ หรือหลักสตูรที่มีความเป็นสากล ยังมีน้อย     (ด้านกลยุทธ์) 
กิจกรรม / โครงการ :   การบริหารจัดการหลักสูตร 
วัตถุประสงค์กิจกรรม / โครงการ :   หลักสูตรมีคณุภาพตามเกณฑม์าตรฐานก าหนด ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 

   จ านวนหลักสูตรนานาชาติหรือหลักสตูรที่มี
ความร่วมมือกับต่างชาติเพิ่มมมากขึ้น 

เป้าหมายกิจกรรม / โครงการ :   เป็นสถาบันที่มุ่งเน้นการผลติบณัฑิตที่ มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถด้านวิชาการ มีคุณธรรม จรยิธรรม และคณุ
ลักษณบณัฑิตที่พึงประสงค์ และมทีักษะในการประกอบอาชีพ และการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
งบประมาณกิจกรรม / โครงการ  การบริหารความเสี่ยง :          -                  บาท 
ตัวชี้วัดความส าเร็จในการบริหารความเสี่ยง : จ านวนหลักสตูรนานาชาติหรือหลักสูตรที่มีความร่วมมือกับต่างชาติ 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
(1) 

ประเภท 
ความ
เสี่ยง 
(2) 

แนวทางการจัดการควบคุม 
ความเสี่ยง 

(3) 

ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน โครงการ / กิจกรรม 
การจัดการควบคุมความเสี่ยง 

(7) 

ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
(10) โอกาส 

(4) 
ผลกระทบ 

(5) 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
(6) 

เร่ิมต้น 
(8) 

แล้วเสร็จ 
(9) 

  2. หลักสตูรที่มีการ
จัดการเรียนการสอนที่
เป็นหลักสูตรนานาชาติ 
หรือหลักสูตร
ภาษาต่างประเทศยังมี
น้อย ไม่มีความ
หลากหลาย 
 
 

S () การลด/ควบคุม   โดย 
  - แต่งตั้งคณะกรรมการ
กลั่นกรองผลการประเมินฯ 
ระดับหลักสตูร  และจัดโครงการ
สัมมนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
เพื่อพัฒนาคุณภาพ  การบริหาร
จัดการระดับหลักสูตร 
  - ทบทวนการเปิด-ปิดหลักสูตร
ให้มีความสอดคล้องตามนโยบาย
ของประเทศ 
 

4 3 12 
(สูง) 

   - แต่งตั้งคณะกรรมการ
กลั่นกรองผลการประเมินฯ 
ระดับหลักสตูร  และจัดโครงการ
สัมมนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
เพื่อพัฒนาคุณภาพ  การบริหาร
จัดการระดับหลักสูตร 
  - ทบทวนการเปิด-ปิดหลักสูตร
ให้มีความสอดคล้องตามนโยบาย
ของประเทศ 

ตุลาคม 
2559 

 
 
 
 

ตุลาคม 
2559 

 

กันยายน 
2560 

 
 
 
 

กันยายน 
2560 

 
 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ / 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน /  
ทุกคณะ 

 
 

 
 

 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ / 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน  /  
ทุกคณะ 

 



          
          แผน

แผน บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 

บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 22 55 66 00       

    มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   

            77 55
  

 

      
 

RMU - ERM  F1 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
ความเสี่ยง :   3. หลักสูตรที่จัดการเรยีนรู้ที่เน้นบณัฑิตนักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ   (มีการฝึกปฏิบัติ ท ากิจกรรมในระหว่างเรียนร่วมกับสถานประกอบการ) ยังไม่ปรากฏชัดเจน  (ด้านการด าเนินงาน) 
กิจกรรม / โครงการ :   การบริหารจัดการหลักสูตร 
วัตถุประสงค์กิจกรรม / โครงการ :  พัฒนาหลักสูตรและการจดัการเรียนการสอนทีม่ีความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในประเทศและ/หรือต่างประเทศ 
เพื่อฝึกบัณฑตินักปฏิบตั ิ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
   มีจ านวนความร่วมมือ (MOU) กับสถาน
ประกอบการณ์ เพิ่มมากขึ้น  ซึ่งสง่ผลต่อนักศึกษา
ในการฝึกประสบการณ์ และการปฏิบัติงานเมื่อ
ส าเรจ็การศึกษา  

เป้าหมายกิจกรรม / โครงการ :   เป็นสถาบันที่มุ่งเน้นการผลติบณัฑิตที่ มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถด้านวิชาการ มีคุณธรรม จรยิธรรม และคณุ
ลักษณบณัฑิตที่พึงประสงค์ และมทีักษะในการประกอบอาชีพ และการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
งบประมาณกิจกรรม / โครงการ  การบริหารความเสี่ยง :          -                  บาท 
ตัวชี้วัดความส าเร็จในการบริหารความเสี่ยง : ร้อยละของหลักสูตรที่จัดการเรียนรู้ที่เน้นบณัฑิตนักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ (มีการฝึกปฏบิัติ ท ากิจกรรม
ในระหว่างเรียนร่วมกับสถานประกอบการ) 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
(1) 

ประเภท 
ความ
เสี่ยง 
(2) 

แนวทางการจัดการควบคุม 
ความเสี่ยง 

(3) 

ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน โครงการ / กิจกรรม 
การจัดการควบคุมความเสี่ยง 

(7) 

ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
(10) โอกาส 

(4) 
ผลกระทบ 

(5) 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
(6) 

เร่ิมต้น 
(8) 

แล้วเสร็จ 
(9) 

  3. การด าเนินงานด้าน
หลักสตูรที่มีความร่วมมือ 
(MOU) กับสถาน
ประกอบการณ์ยังมีน้อย 
ซึ่งส่งผลต่อนักศึกษาใน
การฝึกประสบการณ์ และ
การปฏิบัติงานเมื่อส าเร็จ
การศึกษา 
 
 

O () การลด/ควบคุม   โดย 
  - ควรมีการด าเนินงานด้าน 
MOU  กับสถานประกอบการ
อย่างจริงจัง ซึ่งเป็นข้อตกลงด้าน
การส่งนักศึกษาไปฝกึประสบการณ์  
และการรับนักศึกษาเข้าท างาน
หลังจากส าเร็จการศึกษา  เพื่อให้
เกิดประสบการณ์จริง และส่งผล
ถึงความมั่นคงและการมีงานท า
ของนักศึกษา 

4 4 16 
(สูง) 

   - ควรมีการด าเนินงานดา้น 
MOU  กับสถานประกอบการ
อย่างจริงจัง ซึ่งเป็นข้อตกลงด้าน
การส่งนักศึกษาไปฝกึประสบการณ์  
และการรับนักศึกษาเข้าท างาน
หลังจากส าเร็จการศึกษา  เพื่อให้
เกิดประสบการณ์จริง และส่งผล
ถึงความมั่นคงและการมีงานท า
ของนักศึกษา 

ตุลาคม 
2559 

 
 
 
 
 

กันยายน 
2560 

 
 
 
 
 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ / 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยวางแผน
และพัฒนา/ 
 ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน /  
ทุกคณะ 
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6
 

แผน
แผน บริหารความเสี่ยง 

บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 

ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 22 55 66 00       

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   

 

 
 

 
RMU - ERM  F1 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
ความเสี่ยง :   4. ไม่มีฐานข้อมูลทีร่วบรวมประวัติ หรือการด าเนินงานต่างๆ โดยหน่วยงานกลาง    เช่น  จ านวนนักศึกษาหรือศิษย์เก่าท่ีได้รับประกาศเกียรติคณุยกย่อง ในด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม 
จริยธรรมหรือรางวัล ทางวิชาการ หรือด้านอ่ืนๆ ในระดับชาติหรือนานาชาติ และด้านอื่นๆ  (ด้านการด าเนินงาน) 
กิจกรรม / โครงการ :   การบริหารจัดการหลักสูตร 
วัตถุประสงค์กิจกรรม / โครงการ :  ส่งเสรมินักศึกษาเข้าร่วมประกวด/แข่งขันด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 

   มีจ านวนความร่วมมือ (MOU) กับสถาน
ประกอบการณ์ เพิ่มมากขึ้น  ซึ่งสง่ผลต่อนักศึกษา
ในการฝึกประสบการณ์ และการปฏิบัติงานเมื่อ
ส าเรจ็การศึกษา  

เป้าหมายกิจกรรม / โครงการ :   เป็นสถาบันที่มุ่งเน้นการผลติบณัฑิตที่ มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถด้านวิชาการ มีคุณธรรม จรยิธรรม และคณุ
ลักษณบณัฑิตที่พึงประสงค์ และมทีักษะในการประกอบอาชีพ และการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
งบประมาณกิจกรรม / โครงการ  การบริหารความเสี่ยง :          -                  บาท 
ตัวชี้วัดความส าเร็จในการบริหารความเสี่ยง : จ านวนหลักสตูรนานาชาติหรือหลักสูตรที่มีความร่วมมือกับต่างชาต ิ
 

ปัจจัยเสี่ยง 
(1) 

ประเภท 
ความ
เสี่ยง 
(2) 

แนวทางการจัดการควบคุม 
ความเสี่ยง 

(3) 

ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน โครงการ / กิจกรรม 
การจัดการควบคุมความเสี่ยง 

(7) 

ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
(10) โอกาส 

(4) 
ผลกระทบ 

(5) 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
(6) 

เร่ิมต้น 
(8) 

แล้วเสร็จ 
(9) 

  4.  ขาดการรวบรวม
ข้อมูล โดยหน่วยงาน
กลาง เพื่อเก็บข้อมูล  เช่น  
    * ประวัติของบุคลากร  
นักศึกษาหรือศิษย์เก่าท่ี
ได้รับประกาศเกียรติคณุ
ยกย่อง ในด้านวิชาการ 
วิชาชีพ คุณธรรม 
จริยธรรมหรือรางวัล ทาง
วิชาการ หรือด้านอื่นๆ     

O () การลด/ควบคุม   โดย 
  - ควรมีการรวบรวมข้อมูล เพื่อ
เก็บเป็นฐานข้อมูล  โดย
หน่วยงานท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง  เช่น  
ด้านนักศึกษาผูร้ับผดิชอบ ได้แก่ 
กองพัฒนานักศึกษา   ด้าน
บุคลากร  ผูร้ับผดิชอบ  ได้แก่  
กองบริหารงานบุคคล   ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม  ผู้รับผิดชอบ   

5 4 20 
(สูง) 

   - มีการรวบรวมข้อมลู เพื่อ
เก็บเป็นฐานข้อมูล  โดย
หน่วยงานท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง  เช่น  
ด้านนักศึกษาผูร้ับผดิชอบ ได้แก่ 
กองพัฒนานักศึกษา   ด้าน
บุคลากร  ผูร้ับผดิชอบ  ได้แก่  
กองบริหารงานบุคคล   ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม  ผู้รับผิดชอบ 
ได้แก่  ส านักศลิปวัฒนธรรม    
ดา้นการท าความร่วมมือ   

ตุลาคม 
2559 

 
 
 
 
 

กันยายน 
2560 

 
 
 
 
 

ส านักมาตรฐานและประกันคุณภาพ 
/ส านักศิลปและวัฒนธรรม/
ส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัด
การศึกษานานาชาติ/ 
กองบริหารงานบุคคล/ 
กองพัฒนานักศึกษา/  
ทุกคณะ/ 
ทุกหน่วยงานที่เป็นหน่วยงาน
กลางที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล 

 



          
          แผน

แผน บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 

บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 22 55 66 00       

    มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   

            77 77
  

 

      
 

RMU - ERM  F1 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
(1) 

ประเภท 
ความ
เสี่ยง 
(2) 

แนวทางการจัดการควบคุม 
ความเสี่ยง 

(3) 

ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน โครงการ / กิจกรรม 
การจัดการควบคุมความเสี่ยง 

(7) 

ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
(10) 

   * การท าความร่วมมือ 
MOU  
   * กิจกรรมท านุบ ารุง
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
         * ด้านอื่นๆ  
      ซึ่งปัจจุบันข้อมูล
กระจัดกระจายอยู่ตาม
หน่วยงานต่างๆ และคณะ  
ซึ่งไม่มีข้อมลูรวบรวมไว้ท่ี
หน่วยงานกลางท้ังอดีด
และปัจจุบัน ข้อมลู
รวบรวมไว้ท่ีหน่วยงาน
กลางท้ังอดีดและปจัจุบัน 

 
 
 
 
 

 ได้แก่  ส านักศลิปวัฒนธรรม    
ด้านการท าความร่วมมือ  (MOU)  
ผู้รับผิดชอบได้แก่  ส านักวิเทศ
สัมพันธ์ฯ  และด้านอ่ืนๆ ตามที่
เกี่ยวข้องกับหน่วยงานนั้นๆ   
เป็นต้น 

 (MOU)  ผู้รับผิดชอบได้แก่  
ส านักวิเทศสมัพันธ์ฯ  และด้าน
อื่นๆ ตามที่เกี่ยวข้องกับ
หน่วยงานนั้นๆ  เป็นต้น 

  

 



 77 88   
 2

6
 

แผน
แผน บริหารความเสี่ยง 

บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 

ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 22 55 66 00       

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   

 

 
 

RMU - ERM  F1 
แผนบริหารความเสี่ยง   ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ความเสี่ยง :     5. ระดับความส าเร็จของการรับและการพัฒนาบุคลากรให้มมีาตรฐาน (การด าเนินงาน) 
กิจกรรม / โครงการ :   การรับและการพัฒนาบคุลากรให้มีมาตรฐาน 
วัตถุประสงค์กิจกรรม / โครงการ :     1. พัฒนาระบบการพัฒนาบคุลากรให้มปีระสิทธิภาพ  
                                               2. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้ศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงขึ้นตามความต้องการของมหาวิทยาลัย 
                                               3. ส่งเสริมพัฒนาคณุภาพชีวิตของบุคลากรเพื่อความสมดุลยข์องชีวิตและการท างาน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
   คณาจารย์ และบุคลากรมีคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาการ และวิชาชีพ   

เป้าหมายกิจกรรม / โครงการ :   คณาจารย์ และบุคลากรมีคณุภาพตามมาตรฐานวิชาการ และวิชาชีพ  และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
งบประมาณกิจกรรม / โครงการ  การบริหารความเสี่ยง :          -                  บาท 
ตัวชี้วัดความส าเร็จในการบริหารความเสี่ยง : ระดับความส าเร็จของการรับและการพัฒนาบุคลากรให้มีมาตรฐาน 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
(1) 

ประเภท 
ความ
เสี่ยง 
(2) 

แนวทางการจัดการควบคุม 
ความเสี่ยง 

(3) 

ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน โครงการ / กิจกรรม 
การจัดการควบคุมความเสี่ยง 

(7) 

ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
(10) โอกาส 

(4) 
ผลกระทบ 

(5) 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
(6) 

เร่ิมต้น 
(8) 

แล้วเสร็จ 
(9) 

  5. ด้านคุณภาพชีวิต
ความเป็นอยู่ของ
บุคลากร ยังขาดด้าน
สวัสดิการที่พักอาศัย  ซึ่ง
สายสนบัสนุนเงินเดือน
น้อย และต้องได้เช่าที่อยู่
อาศัย  ท าใหเ้กิดคุณภาพ
การด ารงค์ชีวิตไมด่ี
เท่าที่ควร 
 

O () การลด/ควบคุม   โดย 
  - มหาวิทยาลัยควรสนับสนุน
ส่งเสริมด้านสวัสดิการที่พักอาศัย
ให้แก่บุคลากรที่ยื่นความจ านงค์
ขอที่พักอาศัยไว้  หรือสนับสนุน
ให้บุคลากรได้มบี้านเป็นของ
ตัวเอง  โดยมหาวิทยาลัย
สนับสนุน หรือจัดหาให้แก่ผู้ที่
สนใจ  เพื่อความมั่นคงของ
บุคลากร 

4 4 16 
(สงู) 

  - มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุน
ส่งเสริมด้านสวัสดิการที่พักอาศัย
ให้แก่บุคลากรที่ยื่นความจ านงค์
ขอที่พักอาศัยไว้  หรือสนับสนุน
ให้บุคลากรได้มบี้านเป็นของ
ตัวเอง  โดยมหาวิทยาลัย
สนับสนุน หรือจัดหาให้แก่ผู้ที่
สนใจ  เพื่อความมั่นคงของ
บุคลากร 

ตุลาคม 
2559 

 
 

กันยายน 
2560 

 
 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร / 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยวางแผน
และพัฒนา / 
กองบริหารงานบุคคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



          
          แผน

แผน บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 

บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 22 55 66 00       

    มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   

            77 99
  

 

      
 

 
RMU - ERM  F1 

 

ปัจจัยเสี่ยง 
(1) 

ประเภท 
ความ
เสี่ยง 
(2) 

แนวทางการจัดการควบคุม 
ความเสี่ยง 

(3) 

ระดับความเสี่ยงปจัจุบัน โครงการ / กิจกรรม 
การจัดการควบคุมความเสี่ยง 

(7) 

ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
(10) โอกาส 

(4) 
ผลกระทบ 

(5) 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
(6) 

เร่ิมต้น 
(8) 

แล้วเสร็จ 
(9) 

  6. บุคลากรมีทักษะ
ด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
ไม่เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 

S () การลด/ควบคุม   โดย 
  - ควรสนับสนุนให้บุคลากรได้มี
การฝึกอบรมด้านภาษาทุกคน  
โดยหน่วยงานท่ีเชี่ยวชาญด้าน
ภาษา  ซึ่งอาจจะจัดสัปดาห์ละ  1 
วัน  และหลังจากอบรมแล้ว
บุคลากรจะต้องสอบผ่านเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลยัก าหนด 

4 3 12 
(สูง) 

 
 

  - สนับสนุนให้บุคลากรไดม้ีการ
ฝึกอบรมด้านภาษาทุกคน  โดย
หน่วยงานท่ีเชี่ยวชาญด้านภาษา  
ซึ่งอาจจะจัดสัปดาหล์ะ  1 วัน  
และหลังจากอบรมแล้วบุคลากร
จะต้องสอบผา่นเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลยัก าหนด  ได้แก ่
  - จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร
ด้านภาษา 
  - จัดการทดสอบด้านภาษา 
  - พัฒนาบุคลากรตามแผน 
ส าหรับบคุลากรที่สอบไม่ผ่าน 
 
 
 
 
 
 

ตุลาคม 
2559 

 
 
 
 
 

กันยายน
2560 

 
 
 
 
 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร / 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยวางแผน
และพัฒนา / 
กองบริหารงานบุคคล /  
ส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัด
การศึกษานานาชาติ / 

 

 
 

 

 



 88 00   
 2

6
 

แผน
แผน บริหารความเสี่ยง 

บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 

ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 22 55 66 00       

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   

 

 
 

 
RMU - ERM  F1 

แผนบริหารความเสี่ยง   ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ความเสี่ยง :   6. มีโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ด าเนินการไม่แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ หรือในระยะเวลาที่ก าหนด   (ด้านการด าเนินงาน) 
กิจกรรม / โครงการ :   มีโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์ทีด่ าเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ หรอืในระยะเวลาที่ก าหนด 
วัตถุประสงค์กิจกรรม / โครงการ :   เพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัยเพือ่สร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาการเรียนการสอน ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 

   โครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์ท่ีด าเนินการแล้ว
เสร็จภายในปีงบประมาณ หรือในระยะเวลที่
ก าหนด  และเป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างองค์ความรู้
และใช้การวิจัยเป็นฐานในการด าเนินงาน  การ
พัฒนาท้องถิ่นและสังคม 

เป้าหมายกิจกรรม / โครงการ :   เป็นมหาวิทยาลยัที่สรา้งองค์ความรู้และใช้การวิจัยเป็นฐานในการด าเนินงาน  การพัฒนาท้องถิ่นและสังคม 
งบประมาณกิจกรรม / โครงการ  การบริหารความเสี่ยง :          -                  บาท 
ตัวชี้วัดความส าเร็จในการบริหารความเสี่ยง : ร้อยละของโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์ทีด่ าเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ หรอืในระยะเวลที่
ก าหนด ต่อโครงการวิจัย/งานสรา้งสรรค์ทั้งหมด 

 

ปัจจัยเสี่ยง 
(1) 

ประเภท 
ความ
เสี่ยง 
(2) 

แนวทางการจัดการควบคุม 
ความเสี่ยง 

(3) 

ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน โครงการ / กิจกรรม 
การจัดการควบคุมความเสี่ยง 

(7) 

ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
(10) โอกาส 

(4) 
ผลกระทบ 

(5) 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
(6) 

เร่ิมต้น 
(8) 

แล้วเสร็จ 
(9) 

  7. นักวิจัยส่วนใหญ่ 
เมื่อขอทุนวิจัยแล้ว มี
ภาระงานสอนมาก  ท า
ให้การด าเนินงานล่าช้า 
และงานวิจัยไม่เสร็จตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 
ส่งผลใหม้หาวิทยาลัยไม่
สามารถติดตามงานวิจัย
ได้ตามเป้าหมาย 
 

O () การลด/ควบคุม   โดย 
  -  ควรจัดให้มรีะบบพ่ีเลี้ยงหรือ
ที่ปรึกษาโครงการวจิัย                  
เพื่อช่วยเหลือแนะน านักวิจยั และ
นักวิจัยรุ่นใหม ่
 

4 3 12 
(สูง) 

    - จัดท าระบบพี่เลี้ยงหรือท่ี
ปรึกษาโครงการวิจัย                  
เพื่อช่วยเหลือแนะน านักวิจยั 
และนักวิจัยรุ่นใหม ่
 

ตุลาคม 
2559 

 
 
 

กันยายน
2560 

 
 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา / 
 ทุกคณะ 

 

 



          
          แผน

แผน บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 

บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 22 55 66 00       

    มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   

            88 11
  

 

      
 

 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
(1) 

ประเภท 
ความ
เสี่ยง 
(2) 

แนวทางการจัดการควบคุม 
ความเสี่ยง 

(3) 

ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน โครงการ / กิจกรรม 
การจัดการควบคุมความเสี่ยง 

(7) 

ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
(10) โอกาส 

(4) 
ผลกระทบ 

(5) 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
(6) 

เร่ิมต้น 
(8) 

แล้วเสร็จ 
(9) 

  8. นักวิจัยขาดการ
วางแผนในการ
ด าเนินงาน  และการ
ด าเนินการตามแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O () การลด/ควบคุม   โดย 
  -  ควรจัดให้มีการรายงานผล
การด าเนินงานวิจยัเป็นระยะ 
หรือเป็นไตรมาส 

3 3 9 
(ปานกลาง) 

    - ก าหนดให้นักวิจัยมีการ
รายงานผลการด าเนินงานวิจัย
เป็นระยะ หรือเป็นไตรมาส 

ตุลาคม 
2559 

 
 
 

กันยายน
2560 

 
 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา / 
 ทุกคณะ 

 

 

 



 88 22   
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6
 

แผน
แผน บริหารความเสี่ยง 

บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 

ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 22 55 66 00       

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   

 

 
 

RMU - ERM  F1 
แผนบริหารความเสี่ยง   ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ความเสี่ยง :   7. ร้อยละความส าเร็จของโครงการ หรือกิจกรรม หรอืงานวิจัยท่ีเสริมสรา้งความเข้มแขง็ของชุมชนท้องถิ่นใหส้ามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน   (ด้านกลยุทธ)์ 
กิจกรรม / โครงการ :   โครงการ หรือกิจกรรม หรืองานวิจัยท่ีเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นให้ สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน    
วัตถุประสงค์กิจกรรม / โครงการ :   ส่งเสริมการบูรณาการการบรกิารวิชาการกับงานวิจัย เป้าหมายกิจกรรม / โครงการ :   มีองค์ความรู้ 

และนวัตกรรมจากการวิจยัไปให้บริการวิชาการแก่
สังคม เพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนแก่
ท้องถิ่นและชุมชน 

เป้าหมายกิจกรรม / โครงการ :   การน าองค์ความรู้ และนวัตกรรมจากการวิจัยไปให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อสรา้งความเข้มแข็งอยา่งยั่งยืน 
งบประมาณกิจกรรม / โครงการ  การบริหารความเสี่ยง :          -                  บาท 
ตัวชี้วดัความส าเร็จในการบริหารความเสี่ยง : ระดับความส าเร็จของโครงการหรือกิจกรรมที่เสริมสรา้งความเข้มแข็งของชุมชนหรือท้องถิ่นให้สามารถ
พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน    
 

ปัจจัยเสี่ยง 
(1) 

ประเภท 
ความ
เสี่ยง 
(2) 

แนวทางการจัดการควบคุม 
ความเสี่ยง 

(3) 

ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน โครงการ / กิจกรรม 
การจัดการควบคุมความเสี่ยง 

(7) 

ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
(10) โอกาส 

(4) 
ผลกระทบ 

(5) 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
(6) 

เร่ิมต้น 
(8) 

แล้วเสร็จ 
(9) 

  9. งานวิจยัที่น าองค์
ความรู้ และนวัตกรรมจาก
การวิจัยไปใช้ในการพัฒนา
เสรมิสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนท้องถิ่นให้ สามารถ
พึ่งพาตนเองได้อยา่งยั่งยืน
ยังมีน้อย  เช่น  ไม่มีวิจยั 
ด้านคณุภาพดิน หรอืพืชที่
เหมาะกับสภาพภูมภิาค 
เพื่อใหเ้กิดการพึ่งพาตนเอง
ได้ของเกษตรกร ท้องถิ่น 
เป็นตน้ 

S () การลด/ควบคุม   โดย 
  - ควรส่งเสรมิและสนับสนุนให้
มีการท าวิจัยทีส่อดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชนท้องถิ่น
ให้ สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่าง
ยั่งยืน  และตามนโยบายของ
ประเทศ 

 

4 3 12 
(สูง) 

  - ด าเนินการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีการท าวิจัยที่
สอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชนท้องถิ่นให้ สามารถพ่ึงพา
ตนเองได้อย่างยั่งยืน  และตาม
นโยบายของประเทศ 

 

ตุลาคม 
2559 

 
 
 

กันยายน
2560 

 
 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา / 
 ทุกคณะ 

 

 



          
          แผน

แผน บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 

บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 22 55 66 00       

    มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   

            88 33
  

 

      
 

 
RMU - ERM  F1 

แผนบริหารความเสี่ยง   ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ความเสี่ยง :   8. ศูนย์/แหล่งความเป็นเลิศ (excellent  center)  ภายใน/ภายนอกมหาวิทยาลัยที่มมีาตรฐานในการให้บริการวิชาการในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ ยังไม่ชัดเจน  
                   (ด้านการด าเนินงาน) 
กิจกรรม / โครงการ :   โครงการศูนย์/แหล่งความเป็นเลิศ (excellent  center)  ภายใน/ภายนอกมหาวิทยาลัยที่มมีาตรฐานในการใหบ้ริการวิชาการในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ 
วัตถุประสงค์กิจกรรม / โครงการ :   ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรูต้ามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป้าหมายกิจกรรม / โครงการ :   ศูนย์/แหล่ง

ความเป็นเลิศ (excellent  center)  ภายใน/
ภายนอกมหาวิทยาลัยที่มมีาตรฐาน 

เป้าหมายกิจกรรม / โครงการ :   เพื่อเป็นคลังปัญญาและแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น และสังคมในการพัฒนาชุมชนให้สามารถพ่ึงพาตนเองไดอ้ย่างยั่งยืนตาม
แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
งบประมาณกิจกรรม / โครงการ  การบริหารความเสี่ยง :          -                  บาท 
ตัวชี้วัดความส าเร็จในการบริหารความเสี่ยง : จ านวนศูนย/์แหล่งความเป็นเลิศ (excellent  center)  ภายใน/ภายนอกมหาวิทยาลยัที่มีมาตรฐาน
ในการให้บริการวิชาการในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ    
 

ปัจจัยเสี่ยง 
(1) 

ประเภท 
ความ
เสี่ยง 
(2) 

แนวทางการจัดการควบคุม 
ความเสี่ยง 

(3) 

ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน โครงการ / กิจกรรม 
การจัดการควบคุมความเสี่ยง 

(7) 

ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
(10) โอกาส 

(4) 
ผลกระทบ 

(5) 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
(6) 

เร่ิมต้น 
(8) 

แล้วเสร็จ 
(9) 

  10. ศูนย์/แหล่งความ 
เป็นเลิศ (excellent  
center)  ยังไม่ส่งผลที่
ชัดเจน ในการให้การ
บริการ  และการ
ด าเนินงานท่ีเห็นผล
ชัดเจน  มีการด าเนินงาน 
หรือมีการจดักิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง  

O () การลด/ควบคุม   โดย 
  - ควรทบทวนแผนการ
ด าเนินงานด้านศูนย์ความเป็นเลิศ 
(excellent  center)   และ
ประเมินแผนการให้บริการ
วิชาการ  โดยให้ผู้ใช้บริการมสี่วน
ร่วม 

 

4 4 16 
(สูง) 

  - จัดให้มีทบทวนแผนการ
ด าเนินงานด้านศูนย์ความเป็น
เลิศ (excellent  center)   
และประเมินแผนการใหบ้ริการ
วิชาการ  โดยให้ผู้ใช้บริการมี
ส่วนร่วม 

 

ตุลาคม 
2559 

 
 
 
 
 

กันยายน 
2560 

 
 
 
 
 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยวางแผน
และพัฒนา / 
ทุกคณะ /  
ทุกส านัก / 
ทุกสถาบัน / 
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6
 

แผน
แผน บริหารความเสี่ยง 

บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 

ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 22 55 66 00       

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   

 

 
 

RMU - ERM  F1 
แผนบริหารความเสี่ยง   ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ความเสี่ยง :   9. แหล่งเรียนรูภ้ายในมหาวิทยาลยัที่ไดร้ับการยอมรบัด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังไม่ชัดเจน  (ด้านการด าเนินงาน) 
กิจกรรม / โครงการ :   พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
วัตถุประสงค์กิจกรรม / โครงการ :   เพื่อสรา้งเสริมสนบัสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 

  มหาวิทยาลัยมแีหล่งเรียนรูภ้ายในมหาวิทยาลยัที่
ได้รับการยอมรับด้านการท านุบ ารงุศิลปะและ
วัฒนธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

เป้าหมายกิจกรรม / โครงการ :   เป็นแบบอย่างและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอนรุักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน 
งบประมาณกิจกรรม / โครงการ  การบริหารความเสี่ยง :          -                  บาท 
ตัวชี้วัดความส าเร็จในการบริหารความเสี่ยง : จ านวนแหล่งเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลยัที่ไดร้ับการยอมรับด้านการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม การ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
(1) 

ประเภท 
ความ
เสี่ยง 
(2) 

แนวทางการจัดการควบคุม 
ความเสี่ยง 

(3) 

ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน โครงการ / กิจกรรม 
การจัดการควบคุมความเสี่ยง 

(7) 

ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
(10) โอกาส 

(4) 
ผลกระทบ 

(5) 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
(6) 

เร่ิมต้น 
(8) 

แล้วเสร็จ 
(9) 

  11. การส่งเสริมการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของ
มหาวิทยาลยั ยังไม่
ชัดเจน ขาดการ
ประชาสมัพันธ์ และการ
ด าเนินการทีไ่ดร้ับการ
ยอมรับจากท้องถิ่น 

O  () การลด/ควบคุม   โดย 
   - ควรมีการทบทวน และ
ปรับปรุงระบบและกลไก การ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ของมหาวิทยาลัย   และควร
ส่งเสริมการสรา้งมาตรฐานด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมให้เป็นท่ี
ยอมรับในระดับท้องถิ่น  และ
ระดับชาต ิ
 

4 3 12 
(สูง) 

  - จัดให้มีการทบทวน และ
ปรับปรุงระบบและกลไก การ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ของมหาวิทยาลัย   และควร
ส่งเสริมการสรา้งมาตรฐานด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมให้เป็นท่ี
ยอมรับในระดับท้องถิ่น  และ
ระดับชาต ิ
 

ตุลาคม 
2559 

 
 
 
 
 

กันยายน 
2560 

 
 
 
 
 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยวางแผน 
และพัฒนา / 

ส านักท านุบ ารุงศิลปและ
วัฒนธรรม / 

 
 

 
 
 

 



          
          แผน

แผน บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 

บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 22 55 66 00       

    มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   

            88 55
  

 

      
 

 
RMU - ERM  F1 

แผนบริหารความเสี่ยง   ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ความเสี่ยง :   10. จ านวนองค์กร  สมาคม หรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท้ังในและต่างประเทศท่ีเข้าร่วมเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัย ภูมภิาคอาเซียนและภมูิภาคอื่นของโลก  
                     ยังมีน้อย  (ด้านกลยุทธ์) 
กิจกรรม / โครงการ :   การสร้างเครือข่ายความร่วมมือท้ังในและตา่งประเทศ เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลยั   
วัตถุประสงค์กิจกรรม / โครงการ :   เพื่อสรา้งและพัฒนาความร่วมมือ และข้อตกลงร่วมกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภาครัฐ  ภาคธรุกิจ 
ภาคอุตสาหกรรม  ชุมชน ท้ังภายในและต่างประเทศ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
   มีเครือข่ายความร่วมมือท้ังในและต่างประเทศ 
เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย  เพิม่มากขึ้น เป้าหมายกิจกรรม / โครงการ :   มีความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภาครัฐ ภาคธรุกิจ  ภาคอุตสาหกรรม  องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  สถานประกอบการและศษิย์เก่าในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
งบประมาณกิจกรรม / โครงการ  การบริหารความเสี่ยง :          -                  บาท 
ตัวชี้วัดความส าเร็จในการบริหารความเสี่ยง : จ านวนองค์กร สมาคม หรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท้ังในและต่างประเทศท่ีเป็นเครือข่ายความ
ร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลยั ภูมิภาคอาเซียนและภมูิภาคอื่นของโลก 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
(1) 

ประเภท 
ความ
เสี่ยง 
(2) 

แนวทางการจัดการควบคุม 
ความเสี่ยง 

(3) 

ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน โครงการ / กิจกรรม 
การจัดการควบคุมความเสี่ยง 

(7) 

ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
(10) โอกาส 

(4) 
ผลกระทบ 

(5) 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
(6) 

เร่ิมต้น 
(8) 

แล้วเสร็จ 
(9) 

  12.  การร่วมมือของ
หน่วยงานภาครัฐ ภาค
ธุรกิจ  ภาคอุตสาหกรรม  
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  สถาน
ประกอบการและศิษยเ์ก่า  
ในการพัฒนานักศึกษา  

S () การลด/ควบคุม   โดย 
  - ควรมีความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการทั้งภาครัฐ และ
เอกชน  เพื่อพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา  ท้ังในระหว่างเรียน 
และหลังจากจบการศึกษา  เช่น   

4 4 16 
(สูง) 

  - มีการด าเนินการด้านความ
ร่วมมือกับสถานประกอบการทั้ง
ภาครัฐ และเอกชน  เพื่อพัฒนา
คุณภาพนักศึกษา  ท้ังในระหว่าง
เรียน และหลังจากจบการศึกษา  
เช่น  ด้านการฝึกประสบการณ์   

ตุลาคม 
2559 

 
 
 
 
 

กันยายน 
2560 

 
 
 
 
 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยวางแผน
และพัฒนา / 
 ทุกคณะ 

 
 
 
 

 



 88 66   
 2

6
 

แผน
แผน บริหารความเสี่ยง 

บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 

ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 22 55 66 00       

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   

 

 
 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

(1) 
ประเภท 
ความ
เสี่ยง 
(2) 

แนวทางการจัดการควบคุม 
ความเสี่ยง 

(3) 

ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน โครงการ / กิจกรรม 
การจัดการควบคุมความเสี่ยง 

(7) 

ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
(10) โอกาส 

(4) 
ผลกระทบ 

(5) 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
(6) 

เร่ิมต้น 
(8) 

แล้วเสร็จ 
(9) 

และพัฒนามหาวิทยาลัย
ยังไม่ส่งผลที่ชัดเจน เช่น 
สถานท่ีฝึกประสบการณ์  
ตลอดจนเมื่อส าเร็จ
การศึกษาสามารถม ี
งานท า  โดยสถาน
ประกอบการที่เคยฝึก
ประสบการณ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ด้านการฝึกประสบการณ์  และ
การรับเข้าท างานหลังส าเร็จ
การศึกษา 

   และการรับเข้าท างานหลังส าเร็จ
การศึกษา 
 

   

 
 



          
          แผน

แผน บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 

บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 22 55 66 00       

    มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   

            88 77
  

 

      
 

 
RMU - ERM  F1 

แผนบริหารความเสี่ยง   ยุทธศาสตร์ที่ 7 
ความเสี่ยง :   11. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้การบริการของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย  ตลอดจนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   (ด้านการด าเนินงาน) 
กิจกรรม / โครงการ :   พัฒนาการบริการ เพื่อความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลยั 
วัตถุประสงค์กิจกรรม / โครงการ :   - พัฒนา และส่งเสรมิการใช้ระบบความปลอดภัยและการจราจร  การบริการอื่นๆ ให้มีประสิทธิภาพ                        ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 

   ระบบบริหารจัดการภายในองคก์รที่มีคุณภาพ  
และมาตรฐานตามหลักธรรมาภบิาล 

เป้าหมายกิจกรรม / โครงการ :   มีระบบบรหิารจดัการภายในองค์กรที่มีคุณภาพ  และมาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล 
งบประมาณกิจกรรม / โครงการ  การบริหารความเสี่ยง :          -                  บาท 
ตัวชี้วัดความส าเร็จในการบริหารความเสี่ยง : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้การบริการของหน่วยงานในมหาวิทยาลยั   
 

ปัจจัยเสี่ยง 
(1) 

ประเภท 
ความ
เสี่ยง 
(2) 

แนวทางการจัดการควบคุม 
ความเสี่ยง 

(3) 

ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน โครงการ / กิจกรรม 
การจัดการควบคุมความเสี่ยง 

(7) 

ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
(10) โอกาส 

(4) 
ผลกระทบ 

(5) 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
(6) 

เร่ิมต้น 
(8) 

แล้วเสร็จ 
(9) 

13. ความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพสินย์ของบุคลากร   
นักศึกษา ภายในมหาวิทยาลัย  
ยังไม่เพียงพอ 
 

O   - ควรมีการกรองบุคลคลเข้า-
ออก ภายใน  มหาวิทยาลัย  
ในช่วงตั้งแต่ 24.00 น.  จนถึง  
05.00 น.  โดยท าราวกั้นยกข้ัน-
ลง  และมีกล้องวงจรปิด
บันทึกภาพคนเข้าออก  ในระดับ
สายตา  เพื่อการบันทึกภาพที่
ชัดเจน เพราะปจัจุบันกล้อง
ติดตั้งสูงเกินไป  เมื่อเกดิเหตุ จะ
ไม่สามารถบันทึกภาพที่ชัดเจนได ้

3 3 9 
(ปานกลาง) 

  - มีขั้นตอนการกรองบุคลคล
เข้า-ออก ภายใน  มหาวิทยาลัย  
ในช่วงตั้งแต่ 24.00 น.  จนถึง  
05.00 น.  โดยท าราวกั้นยก
ขั้น-ลง  และมีกล้องวงจรปิด
บันทึกภาพคนเข้าออก  ใน
ระดับสายตา  เพื่อการ
บันทึกภาพท่ีชัดเจน เพราะ
ปัจจุบันกล้องติดตั้งสูงเกินไป  
เมื่อเกิดเหตุ จะไมส่ามารถ
บันทึกภาพท่ีชัดเจนได ้
 

ตุลาคม 
2559 

 
 
 
 
 

กันยายน 
2560 

 
 
 
 
 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยวางแผน
และพัฒนา  / 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร /  
ส านักงานอธิการบดี / 
กองกลาง  /  
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 2

6
 

แผน
แผน บริหารความเสี่ยง 

บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 

ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 22 55 66 00       

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   

 

 
 

 
RMU - ERM  F1 

 

ปัจจัยเสี่ยง 
(1) 

ประเภท 
ความ
เสี่ยง 
(2) 

แนวทางการจัดการควบคุม 
ความเสี่ยง 

(3) 

ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน โครงการ / กิจกรรม 
การจัดการควบคุมความเสี่ยง 

(7) 

ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
(10) โอกาส 

(4) 
ผลกระทบ 

(5) 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
(6) 

เร่ิมต้น 
(8) 

แล้วเสร็จ 
(9) 

   14.  หลังคากันฝนยังไม่ 
เพียงพอส าหรับจอด 
รถ และสถานที่จอดรถที่มีอยู่ 
ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ 
 
 
 
 
 

O () การลด/ควบคุม   โดย 
  - ควรจัดท าหลังคาที่จอด
รถยนต์และรถจักรยานยนต์  
เพื่อเป็นท่ีบังแดดบังฝน และ
ติดตั้งแผงโซล่าเซล ผลติไฟฟ้า
เป็นพลังงานทดแทน เพื่อลด
ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน และได้
ประโยชน์หลายด้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 3 9 
(ปานกลาง) 

  - จัดท าหลังคาที่จอดรถยนต์
และรถจักรยานยนต์  เพื่อเป็น
ที่บังแดดบังฝน และติดตั้งแผง
โซล่าเซล ผลติไฟฟ้าเป็น
พลังงานทดแทน เพื่อลด
ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน และได้
ประโยชน์หลายด้าน 

ตุลาคม 
2559 

 
 
 
 

กันยายน 
2560 

 
 
 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยวางแผน
และพัฒนา  / 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร /  
ส านักงานอธิการบดี / 
กองกลาง  /  
ทุกคณะ /          

 
 
 
 
 
 
 



          
          แผน

แผน บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 

บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 22 55 66 00       

    มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   

            88 99
  

 

      
 

 
RMU - ERM  F1 

 

ปัจจัยเสี่ยง 
(1) 

ประเภท 
ความ
เสี่ยง 
(2) 

แนวทางการจัดการควบคุม 
ความเสี่ยง 

(3) 

ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน โครงการ / กิจกรรม 
การจัดการควบคุมความเสี่ยง 

(7) 

ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
(10) โอกาส 

(4) 
ผลกระทบ 

(5) 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
(6) 

เร่ิมต้น 
(8) 

แล้วเสร็จ 
(9) 

   15.  สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรูม้ีจ านวนไม่เพียงพอ  
ยังไม่ทันสมัยเพียงพอ  และ
ยังมีประสิทธิภาพ ไม่
เพียงพอ ต่อการส่งเสริมการ
เรียนรู ้
 
 
 
 

O () การลด/ควบคุม   โดย 
  - ควรจัดสิ่งสนับสนุนส่งเสรมิ
การเรยีนรู้ที่ทันสมยั  เพื่อ
การศึกษาเรยีนรู้แก่นักศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ และคณุภาพ  เช่น  
อุปกรณ์ด้านการศึกษา ทาง
วิทยาศาสตร์  อุปกรณ์การศึกษา
ด้านวิศวะกรรมศาสตร์  เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 4 12 
(สูง) 

  - จัดสิ่งสนับสนุนส่งเสริมการ
เรียนรู้ที่ทันสมัย  เพื่อ
การศึกษาเรยีนรู้แก่นักศึกษาท่ี
มีประสิทธิภาพ และคุณภาพ  
เช่น  อุปกรณ์ด้านการศึกษา 
ทางวิทยาศาสตร์  อุปกรณ์
การศึกษาด้านวิศวะกรรม
ศาสตร์  เป็นต้น 

ตุลาคม 
2559 

 
 
 
 

กันยายน 
2560 

 
 
 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยวางแผน
และพัฒนา /  
ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน /  
กองนโยบายและแผน / 
ส านักงานอธิการบดี /  
ทุกคณะ /     
ทุกหน่วยงาน 

 

 



 99 00   
 2

6
 

แผน
แผน บริหารความเสี่ยง 

บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 

ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 22 55 66 00       

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   

 

 
 

 
RMU - ERM  F1 

แผนบริหารความเสี่ยง   ยุทธศาสตร์ที่ 7 
ความเสี่ยง :   12. งบประมาณสว่นกลางของมหาวิทยาลัย มจี านวนจ ากัด ไม่พอจ่าย   (ด้านการด าเนินงาน) 
กิจกรรม / โครงการ :   พัฒนาการบริการ เพื่อความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลยั 
วัตถุประสงค์กิจกรรม / โครงการ :   - พัฒนา และส่งเสรมิการใช้ระบบความปลอดภัยและการจราจร  การบริการอื่นๆ ให้มีประสิทธิภาพ ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 

   ระบบบริหารจัดการภายในองคก์รที่มีคุณภาพ  
และมาตรฐานตามหลักธรรมาภบิาล 

เป้าหมายกิจกรรม / โครงการ :   มีระบบบรหิารจดัการภายในองค์กรที่มีคุณภาพ  และมาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล 
งบประมาณกิจกรรม / โครงการ  การบริหารความเสี่ยง :          -                  บาท 
ตัวชี้วัดความส าเร็จในการบริหารความเสี่ยง : ระดับความส าเร็จของการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน   
 

ปัจจัยเสี่ยง 
(1) 

ประเภท 
ความ
เสี่ยง 
(2) 

แนวทางการจัดการควบคุม 
ความเสี่ยง 

(3) 

ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน โครงการ / กิจกรรม 
การจัดการควบคุมความเสี่ยง 

(7) 

ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
(10) โอกาส 

(4) 
ผลกระทบ 

(5) 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
(6) 

เร่ิมต้น 
(8) 

แล้วเสร็จ 
(9) 

16. หน่วยงานได้รับการ
จัดสรรงบประมาณแล้ว  แต่
ยังมีบางส่วนท่ีมาขอใช้
งบประมาณส่วนกลาง  จึงท า
ให้งบกลางไม่พอจ่าย 
 
 
 
 
 
 
 

O   - งบประมาณส่วนกลางมีจ ากดั  
ดังนั้นหน่วยงานจึงควรใช้เงินท่ี
ได้รับการจัดสรรภายใน
ปีงบประมาณนั้นๆ ของ
หน่วยงาน 

4 4 16 
(สูง) 

  - หน่วยงานควรใช้เงินท่ีได้รบั
การจัดสรรภายใน
ปีงบประมาณนั้นๆ ของ
หน่วยงาน  โดยจ ากัดไม่ให้ใช้
งบกลาง  ถ้างบประมาณ
ส่วนกลางมีน้อย หรือใช้
เฉพาะที่จ าเป็น 
 

ตุลาคม 
2559 

 
 
 
 

กันยายน 
2560 

 
 
 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยวางแผน
และพัฒนา  /  
กองนโยบายและแผน  /  
ทุกคณะ  /  
ทุกหน่วยงาน 

 
 
 
 
 
 



          
          แผน

แผน บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 

บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 22 55 66 00       

    มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   

            99 11
  

 

      
 

 
RMU - ERM  F1 

 

ปัจจัยเสี่ยง 
(1) 

ประเภท 
ความ
เสี่ยง 
(2) 

แนวทางการจัดการควบคุม 
ความเสี่ยง 

(3) 

ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน โครงการ / กิจกรรม 
การจัดการควบคุมความเสี่ยง 

(7) 

ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
(10) โอกาส 

(4) 
ผลกระทบ 

(5) 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
(6) 

เร่ิมต้น 
(8) 

แล้วเสร็จ 
(9) 

17. งบกลางมีจ านวนจ ากัด 
เนื่องจากจ านวนนักศึกษา
ลดลง จึงท าให้รายได้ของ
มหาวิทยาลยัลดลง  
 
 
 
 

F () การลด/ควบคุม   โดย 
  - ควรมีมาตรการจัดหารายได้
ให้มหาวิทยาลยัเพิ่มมากข้ึน   
 
 

4 4 16 
(สูง) 

  - จัดหารายได้ เพื่อให้
มหาวิทยาลยัมีรายได้ เพิ่มมาก
ยิ่งข้ึน  ซึ่งรายได้ของ
มหาวิทยาลยัมาจากหลายๆ 
ด้าน  เช่น จ านวนนักศึกษา   
การวิจัยจากทุนวิจัยภายนอก  
การบริการวิชาการ  เป็นต้น 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตุลาคม 
2559 

 
 
 
 

กันยายน 
2560 

 
 
 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ /  
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยวางแผน
และพัฒนา /  
ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน /  
สถาบันวิจัยและพัฒนา / 
ส าบักบริกี่วิชาการ / 
กองนโยบายและแผน /  
ทุกคณะ /  
ทุกหน่วยงาน 

 
 
 
 

 



 99 22   
 2

6
 

แผน
แผน บริหารความเสี่ยง 

บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 

ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 22 55 66 00       

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   

 

 
 

RMU - ERM  F1 
แผนบริหารความเสี่ยง   ยุทธศาสตร์ที่ 7 
ความเสี่ยง :   13. หน่วยงานไม่สง่งานหรือ ส่งงานล่าช้า หรือ ไมต่ามระยะเวลาที่ก าหนด  จากท่ีมีการติดตามข้อมูลของหน่วยงานกลาง (ด้านการด าเนินงาน)  
กิจกรรม / โครงการ :   พัฒนาการบริการ เพื่อความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลยั  
วัตถุประสงค์กิจกรรม / โครงการ :   พัฒนา และส่งเสริมการด าเนนิงานตามกรอบระยะเวลา และความรับผดิชอบของหน่วยงาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 

   ระบบบริหารจัดการภายในองคก์รที่มีคุณภาพ  
และมาตรฐานตามหลักธรรมาภบิาล 

เป้าหมายกิจกรรม / โครงการ :   มีระบบบรหิารจดัการภายในองค์กรที่มีคุณภาพ  และมาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล 
งบประมาณกิจกรรม / โครงการ  การบริหารความเสี่ยง :          -                  บาท 
ตัวชี้วัดความส าเร็จในการบริหารความเสี่ยง : ระดับความส าเร็จของการปฏิบัติตามแผนปฏิบัตริาชการ 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
(1) 

ประเภท 
ความ
เสี่ยง 
(2) 

แนวทางการจัดการควบคุม 
ความเสี่ยง 

(3) 

ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน โครงการ / กิจกรรม 
การจัดการควบคุมความเสี่ยง 

(7) 

ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
(10) โอกาส 

(4) 
ผลกระทบ 

(5) 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
(6) 

เร่ิมต้น 
(8) 

แล้วเสร็จ 
(9) 

18. ผู้รับผิดชอบเรื่องที่
เกี่ยวข้องของหน่วยงานขาด
แผนและการตดิตามการ
ด าเนินงาน จึงท าให้การส่ง
งาน หรือข้อมูลล่าช้า  ส่งผล
ถึงผลส าเร็จของการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลยั 
 
 
 
 
 
 

O   - หน่วยงานท่ี หรือผู้ปฏบิัติควร
ตระหนักถึงกรอบระยะเวลาใน
การด าเนินการ ตามที่หน่วยงาน
ส่วนกลางร้องขอ  เพื่อให้ได้
ข้อมูลของมหาวิทยาลยัตาม
กรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

3 3 9 
(ปานกลาง) 

  - ส่งเสริมให้หน่วยงานที่ หรือ
ผู้ปฏิบัตคิวรตระหนักถึงกรอบ
ระยะเวลาในการด าเนินการ 
ตามที่หน่วยงานส่วนกลางร้อง
ขอ  เพื่อให้ได้ข้อมูลของ
มหาวิทยาลยัตามกรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 
 

ตุลาคม 
2559 

 
 
 
 

กันยายน 
2560 

 
 
 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยวางแผน
และพัฒนา  /  
กองนโยบายและแผน  /  
ทุกคณะ  /  
ทุกหน่วยงาน 

 
 
 
 
 
 



          
          แผน

แผน บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 

บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 22 55 66 00       

    มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   

            99 33
  

 

      
 

RMU - ERM  F1 
แผนบริหารความเสี่ยง   ยุทธศาสตร์ที่ 7 
ความเสี่ยง :   13. หน่วยงานไม่สง่งานหรือ ส่งงานล่าช้า หรือ ไมต่ามระยะเวลาที่ก าหนด  จากท่ีมีการติดตามข้อมูลของหน่วยงานกลาง  (ด้านกลยุทธ)์ 
กิจกรรม / โครงการ :   พัฒนาการบริการ เพื่อความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลยั  
วัตถุประสงค์กิจกรรม / โครงการ :   พัฒนา และส่งเสริมการด าเนนิงานตามกรอบระยะเวลา และความรับผดิชอบของหน่วยงาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 

   ระบบบริหารจัดการภายในองคก์รที่มีคุณภาพ  
และมาตรฐานตามหลักธรรมาภบิาล 

เป้าหมายกิจกรรม / โครงการ :   มีระบบบรหิารจดัการภายในองค์กรที่มีคุณภาพ  และมาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล 
งบประมาณกิจกรรม / โครงการ  การบริหารความเสี่ยง :          -                  บาท 
ตัวชี้วัดความส าเร็จในการบริหารความเสี่ยง : ระดับความส าเร็จของการปฏิบัติตามแผนปฏิบัตริาชการ 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
(1) 

ประเภท 
ความ
เสี่ยง 
(2) 

แนวทางการจัดการควบคุม 
ความเสี่ยง 

(3) 

ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน โครงการ / กิจกรรม 
การจัดการควบคุมความเสี่ยง 

(7) 

ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
(10) โอกาส 

(4) 
ผลกระทบ 

(5) 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
(6) 

เร่ิมต้น 
(8) 

แล้วเสร็จ 
(9) 

19. การด าเนินงานตาม
ปฏิทินการด าเนินงานของ
หน่วยงานยังมีน้อย หรือ
หน่วยงานไม่มีปฏิทินการ
ด าเนินงาน  ส่งผลถึง
ผลส าเร็จของการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 

S   - ควรมีการด าเนินงานตาม
ปฏิทินการด าเนินงานของ
หนว่ยงาน  หรือตามไตรมาส  
เพื่อเป็นการเตรียมข้อมูลในการ
รายงานตามกรอบระยะเวลา  
โดยไม่จ าเป็นต้องรอบันทึกทวง
ถามตามไตรมาส 

3 3 9 
(ปานกลาง) 

  - ส่งเสริมให้หน่วยงานมีการ
จัดท าปฏิทินการด าเนินงาน  
และมีการด าเนินงานตาม
ปฏิทินการด าเนินงานของ
หน่วยงาน  หรือตามไตรมาส  
เพื่อเป็นการเตรียมข้อมูลในการ
รายงานตามกรอบระยะเวลา  
โดยไม่จ าเป็นต้องรอบันทึกทวง
ถามตามไตรมาส 

ตุลาคม 
2559 

 
 
 
 

กันยายน 
2560 

 
 
 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยวางแผน
และพัฒนา  /  
กองนโยบายและแผน  /  
ทุกคณะ  /  
ทุกหน่วยงาน 

 
 
 
 
 
 



 99 44   
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6
 

แผน
แผน บริหารความเสี่ยง 

บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 

ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 22 55 66 00       

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
..................................................... 

(...............................................................) 
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ฯ 



 

 

 



                      แผนแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 22556600      

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

     
                                                                                                                                                                                                                                                                9955  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวกภำคผนวก  ก.ก.  



9966  
 

แผนแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 22556600      

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                      แผนแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 22556600      

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

     
                                                                                                                                                                                                                                                                9977  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9988  
 

แผนแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 22556600      

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                      แผนแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 22556600      

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

     
                                                                                                                                                                                                                                                                9999  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



110000  
 

แผนแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 22556600      

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                      แผนแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 22556600      

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

     
                                                                                                                                                                                                                                                                110011  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



110022  
 

แผนแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 22556600      

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                      แผนแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 22556600      

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

     
                                                                                                                                                                                                                                                                110033  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอน แนวทำง และปฏิทินกำรบริหำรควำมเสี่ยง มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำคผนวกภำคผนวก  ข.ข.  



110044  
 

แผนแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 22556600      

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      แผนแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 22556600      

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
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สรุป ขั้นตอนและแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำมสรุป ขั้นตอนและแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม  

   

  

 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

ขั้นตอน 
 

กำรด ำเนินกำร/กิจกรรม 
 

ก ำหนดวัตถุประสงค์ 
ขอบเขตและสภำพแวดล้อม 

1 
แต่งต้ังกรรมกำร/คณะท ำงำน 

เพื่อด ำเนินกำร 

(1) ศึกษำภำพรวมขององค์กร 
(2) ก ำหนดวัตถุประสงค์ 
(3) แบ่งหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

ประชุมคณะกรรมกำร/ประชมุเชงิปฏิบัติกำร 
  เพื่อด ำเนินกำรระบคุวำมเสี่ยงและปัจจยัเสีย่ง โดย 
 

กำรระบุควำมเสี่ยง  
(Event Identification) 

 

2 

(1) กำรระดมสมอง (Brainstorming) 
(2) ใช้ข้อมูลในอดีต (Past Data) 
(3) ใช้รำยกำรตรวจสอบ(Checklist)  เช่น  

จากแบบสอบถามการควบคุมภายใน  เป็นต้น 
(4) กำรวิเครำะห์ควำมผิดพลำดของมนุษย ์

(Human Error Analysis) 
(5) วิเครำะห์ระบบงำน (Work System Analysis) 
(6) วิเครำะห์สถำนกำรณ์ (What if) 

จ ำแนกประเภท 
(1) ด้ำนกำรเงิน 
(2) ด้ำนกำรด ำเนินงำน 
(3) ด้ำนกลยุทธ ์
(4) ด้ำนกฎหมำย/กฏระเบยีบ 
(5) ด้ำนเศรษฐกิจ/กำรเมือง 
(6) ด้ำนธรรมชำต ิ

 

ประเมินควำมเสี่ยง  
(Risk Assessment) 

 

3 

วิเครำะห์และจัดล ำดับควำมเสี่ยง 

 

(1) ประเมินโอกำส  (1-5) 
(2) ผลกระทบ (1-5) 
(3) ประเมินควำมเส่ียง (1-25) 
(4) จัดล ำดับควำมเส่ียง  
     (ต่ ำ ปำนกลำง สูง สูงมำก)  
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ตำมแบบฟอร์ม RMU-ERM3 
 

จัดท ำแผนภูมิควำมเสีย่ง 
 

ตอบสนองควำมเสี่ยง  
(Risk Assessment) 

 

4 
จัดการความเสี่ยง 

 
- จัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง  
ตำมแบบฟอร์ม RMU-ERM.F2 

- ก ำหนดมำตรกำรกำรควบคุม 
- มอบหมำยผู้รับผิดชอบ 
- ก ำหนดระยะเวลำแล้วเสร็จ 

 

(1) ควำมเส่ียงต่ ำ : ยอมรับควำมเส่ียง 
(2) ควำมเส่ียงปำนกลำง : ยอมรับควำมเส่ียง

โดยมีมำตรกำรติดตำม 
(3) ควำมเส่ียงสูง : ควบคุมความเสี่ยง  

โดยมีแผนกำรควบคุม 
(4) ควำมเส่ียง สูงมำก :  

ควบคุมความเสี่ยง โดยมีแผนกำรควบคุม 
ถ่ายโอนความเสี่ยง  รายงานการควบคุมภายใน 

 

5 ติดตำมควำมเสี่ยง ติดตำมและรำยงำนผลตำมแผนกำรบริหำรเสี่ยง 
 

- รำยงำนผู้บริหำรระดับ คณะ/หน่วยงำน  
ตำมแบบฟอร์ม RMU-ERM 

 

(1) รำยงำน รอบ 6, 9 เดือน 
 

1. รำยงำนผู้บริหำรระดับ คณะ/หน่วยงำน  
และอธิกำรบดี  ตำมแบบฟอร์ม RMU-ERM 

2. รำยงำนผลกำรควบคุมภำยใน เสนออธิกำรบด ี

(2) รำยงำน รอบ  12  เดือน 
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ปฏิทิน/ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรกำรบริหำรควำมเสี่ยงปฏิทิน/ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรกำรบริหำรควำมเสี่ยง    
มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำมมหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม  

  
 

ช่วงเวลำ กิจกรรม 

พฤศจิกำยน 2559  คณะ/หน่วยงำน  ปรับปรุง/แต่งตัง้คณะกรรมกำรควบคุมภำยใน และ 
บริหำรควำมเสี่ยง ระดับคณะ/หนว่ยงำน  

 ติดตำมประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนแต่ละกิจกรรม 
  มหำวิทยำลัย แจ้งให้คณะ/หน่วยงำน ด ำเนินกำร ดังนี้ 

 1. รำยงำนแผน/ผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2559 

2. จัดท ำแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
 

ธันวำคม 2559  คณะ/หน่วยงำน จัดสัมมนำกำรปรับปรุง/กำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยง ระดับคณะ/
หน่วยงำน 

 

 
 คณะ/หน่วยงำน จัดท ำแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง ระดับคณะ/หน่วยงำน 

  มหำวิทยำลัย ประชุมกำรบรหิำรควำมเสี่ยง มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2560  เรื่องเสนอพิจำรณำ ดังนี ้ 
1. เพื่อพิจำรณำ ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
2. เกณฑ์กำรบริหำรควำมเสีย่งจำก  กพร.  สกอ. 
3. (ร่ำง) ประกำศนโยบำยบรหิำรควำมเสี่ยง 
4. ปฏิทินกำรด ำเนินงำนบริหำรควำมเสี่ยง 
5. แบบฟอร์มบริหำรควำมเสี่ยง ประจ ำปีงบประมำณ 2560 
6. รำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง  ประจ ำปีงบประมำณ 2559 

 มหำวิทยำลัย รำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2559  ต่ออธิกำรบดี คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลยั และสภำมหำวิทยำลยั 

 มหำวิทยำลัย เสนอรำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงและควบคมุภำยใน ต่อ หน่วยงำน
ภำยนอกได้แก่  

- คณะกรรมกำรกำรอดุมศึกษำ/ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 

- คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน 

- คณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร (ค.ต.ป.)  ประจ ำ
กระทรวงศึกษำธิกำร  
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ช่วงเวลำ กิจกรรม 

มกรำคม 2560   มหำวิทยำลัย  จัดโครงกำร “กำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมแนวทำงกำรพัฒนำระบบ
รำชกำร”  ในระดับมหำวิทยำลยั  ระดับคณะ/หน่วยงำน 

- ระดมควำมคดิเห็น  เพื่อจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยง ประจ ำปี  
          งบประมำณ พ.ศ. 2560 

- ร่ำงแผนบริหำรควำมเสีย่ง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560  เพื่อเข้ำท่ีประชุม
คณะกรรมกำรบรหิำรมหำวิทยำลยัฯ พิจำรณำ 

- เสนอร่ำงแผนบริหำรควำมเสี่ยง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560  เพื่อเข้ำที่ประชุม
สภำมหำวิทยำลยัฯ พิจำรณำ 

- เผยแพร่แผนบรหิำรควำมเสี่ยง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560   
เมษำยน 2560  คณะ หน่วยงำน รำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง รอบ 6 เดือน ต่อที่ประชุม 

   กรรมกำรคณะ/หน่วยงำน 
 คณะ หน่วยงำน รำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง รอบ 6 เดือน ประจ ำปี  
   งบประมำณ พ.ศ. 2560  ต่อคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่งมหำวิทยำลัย  

  มหำวิทยำลัย รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรบริหำรควำมเสีย่งรอบ 6 เดือน 
   ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ต่ออธิกำรบดี  และคณะกรรมกำร 
   บริหำรมหำวิทยำลัย   

กรกฎำคม 2560  คณะ หน่วยงำน รำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง รอบ 9 เดือน ต่อที่ประชุม 
   กรรมกำรคณะ/หน่วยงำน 
 คณะ หน่วยงำน รำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง รอบ 9 เดือน ประจ ำปี  
   งบประมำณ พ.ศ. 2560  ต่อคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่งมหำวิทยำลัย  

  มหำวิทยำลัย รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรบริหำรควำมเสีย่งรอบ 9 เดือน 
   ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560  ต่ออธิกำรบดี  และคณะกรรมกำร 

    บริหำรมหำวิทยำลัย   
ตุลำคม 2560  คณะ หน่วยงำน รำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง รอบ 12 เดือน ต่อท่ีประชุม 

   กรรมกำรคณะ/หน่วยงำน 
 คณะ หน่วยงำน รำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง รอบ 12 เดือน ประจ ำปี  
   งบประมำณ พ.ศ. 2560  ต่อคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่งมหำวิทยำลัย  

  มหำวิทยำลัย รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรบริหำรควำมเสีย่ง รอบ   
    12 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ต่ออธิกำรบดี   คณะกรรมกำร 
    บริหำรมหำวิทยำลัย  และสภำมหำวิทยำลยั 
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ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยง มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวกภำคผนวก  ค.ค.  
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 - คณะกรรมกำรฯ 

 - บุคลำกร+SH 

 

Flow Chart ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยง มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม  
 

ระดมควำมคดิ 
 

รับฟังควำมคิดเห็นจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในมุมมองทิศทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง  
- Situation Analysis, - SWOT Analysis, - Balance Scored Card, - value Chain, - Logical Framework. 

ไม่เห็นชอบ 

เสนอสภำมหำวิทยำลัยฯ 

ผล 

เห็นชอบ 

 ปรับปรุงแก้ไขตำม
ควำมเห็นของ สภำ

มหำวิทยำลัยฯ 

 

จัดท ำแผนบริหำรควำมเส่ียง 

เผยแพร่ แผนบริหำรควำมเส่ียง 

ติดตำมประเมินผลแผนบริหำรควำมเส่ียง 
และรำยงำนต่อสภำสถำบันเพื่อพจิำรณำ 

ประชำสัมพันธ ์
 

ติดตำมประเมินผล 
 

ทบทวนแผนบริหำรควำมเส่ียง 
ทบทวนกระบวนกำรวำงแผนบริหำรควำมเส่ียง 

ทบทวน 
 

ถ่ำยทอดแผนลงระดับหน่วยงำนและระดับบุคคล 

คณะกรรมกำรฯ 

- คณะกรรมกำรฯ 
- คณะ/ศนูย์/ส ำนกั 

- คณะกรรมกำรฯ 
- บุคลำกร+SH 

 

(ร่ำง) แผนบริหำรควำมเสีย่ง 
ประเด็นยุทธศำสตร์,เป้ำประสงค์,กลยุทธ์,ตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำย 

เสนอกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยฯ 

(ปรับแก้รำ่ง) แผนบริหำรควำมเสี่ยง 

ประเด็นยุทธศำสตร์,เป้ำประสงค์,กลยุทธ์,ตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำย 

จัดท ำรำ่ง/เสนอ 
 

คณะกรรมกำรฯ 

แต่งตั้งคณะกรรมกำร 

รับนโยบำยจำกนำยกสภำมหำวทิยำลยัฯ 

และนโยบำยของผู้บริหำรระดับสูงของ มรม. พร้อมทั้งกรอบแนวคิดและทิศทำงในกำรพัฒนำจำก(สกอ.) 
นโยบำลรัฐบำล, ยทุธศำสตร์ชำติ, ยุทธศำสตร์กระทรวง, ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณ ฯลฯ 

เตรียมกำร 

 

รับฟังนโยบำย 

ขั้นตอน/ระยะเวลำ กระบวนกำรด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ/ผู้ร่วม 

กองนโยบำยและแผน 

- คณะกรรมกำรฯ 
- นำยกสภำฯ 
- อธิกำรบดี/รอง  
- ผู้แทนจำก สกอ. 
- บคุลำกร มรม. 
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คณะกรรมกำรผู้จัดท ำเล่มแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวกภำคผนวก  ง.ง.  
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                      แผนแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 22556600      

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

     
                                                                                                                                                                                                                                                                111155  

      คณะกรรมกำคณะกรรมกำรผู้จัดท ำเล่มรำยงำนรผู้จัดท ำเล่มรำยงำน  
    แผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำมแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม  

      ประจ ำปีงบประมำณ พ.ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 25ศ. 256060  
*************************** 

 
คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ :  
  รองศำสตรำจำรย์ ดร.สิทธิชัย  บุษหมั่น  รองอธิกำรบดี 
  นำยชัชวำลย์  พิพิศจันทร์      ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี 

นำยเมธี  กลมดวง         ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 
นำยเสถียร   ภูมีแกด ำ       ผู้ปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำร 

กองนโยบำยและแผน 
 

คณะกรรมกำรผู้จัดท ำ :    
นำยวีรวัฒน์   ดอนเกิด      นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร 
นำยสุวิทย์   ทัพสุริย์       นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร 
ว่ำที่ร้อยตรีอำทิตย์  วิเชียรพนัส   นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร 
นำงวรรณวิสำ   ยศระวำส     นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร 
นำงสำวรตวรรณ  ประวิรัตน์    นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร 
นำยสุพรรณ์   หวำนแท้      นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร 

  นำยณัฐพงศ์   พันธุ์พิชัย      นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร 
  นำยสมศักดิ์   เหล่ำทับ      นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 

   นำงสำวนฤมล  ศรีสำรคำม     ผู้ปฏิบัติงำนบริหำร 
  
รวบรวม/เรียบเรียง/รูปเล่ม :    
  นำยสุพรรณ์  หวำนแท้      นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
 
ที่อยู่ :   กองนโยบำยและแผน ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
       80 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลำด อ.เมือง จ.มหำสำรคำม 44000 
       Tel. 043-742617   Fax.043-742617   http://plan.rmu.ac.th/ 

 
 

ขอขอบคุณ 
คณะ/ศูนย์/ส ำนักและหน่วยงำนต่ำงๆที่ให้ควำมอนุเครำะห์ข้อมูลในกำรจัดท ำ 

แผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 
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