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  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   ได้จัดท ารายงานผลการบริหาร
ความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2560  (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2560) ขึ้น เพ่ือ
สรุปผลการปฏิบัติตามแนวทางการขับเคลื่อนระบบการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมของมหาวิทยาลัยฯ โดยมี
การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ และมีแนวทางในการจัดการความเสี่ยง 
ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป 
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สารบัญสารบัญ  
ส่วนที่            หน้า 
 ค าน า              ก 
 สารบัญ                     ข-ค 
 บทสรุปผู้บริหาร                    ง-ฉ 
     1 บทน า                  
  หลักการและเหตุผล               1 

ปณิธาน             1 
ปรัชญา             2 
ค่านิยม             2 
อัตลักษณ์            2 
เอกลักษณ์            2 
วิสัยทัศน์            2 
พันธกิจ             2 
วัตถุประสงค์            3 
เป้าประสงค์            3 
ประเด็นยุทธศาสตร์           4 
นโยบายสภามหาวิทยาลัย           4 
นโยบายอธิการบดี           5 
นโยบายการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย         5 
วัตถุประสงค์ในการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย      6 

     2 แนวทาง และกระบวนการบริหารความเสี่ยง         
ความหมายและค าจ ากัดความของการบริหารความเสี่ยง       7 
กระบวนการและข้ันตอนการบริหารความเสี่ยง        10 

     3 การด าเนินการบริหารความเสี่ยง           
 การด าเนินงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง       15 
 ประมวลภาพรวมผลการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยง      17 
 การวิเคราะห์เพ่ือระบุปัจจัยเสี่ยง ประเมินระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง     17 
 การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง       19 

ปัญหาและอุปสรรคการด าเนินงาน           20 
ข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย         21 
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            หน้า 
 
     4 รายงานผลการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยง         

แบบรายงานผลการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง       25 
 

 
ภาคผนวก              
 ภาคผนวก  ก  แผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม       57 
            ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 ภาคผนวก  ข  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง         81 
 ภาคผนวก  ค  คณะกรรมการผู้จัดท ารายงานผลการบริหารความเสี่ยง               89 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560       

  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

  
                                         ง 

 

บทสรุปผู้บริหารบทสรุปผู้บริหาร  

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2560)   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ได้น าหลัก
ธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการ  ซึ่งท าให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐาน  มีระบบการจัดการที่มี
คุณภาพ  เพ่ือการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้ การน าระบบการบริหารความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการ
บริหารการศึกษา  เพ่ือป้องกันและลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย  การด าเนินการจัดการบริหาร
ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  และด าเนินการตามคู่มือการบริหาร
ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย  โดยก าหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง  การระบุความเสี่ยงต่างๆ การ
ประเมินความเสี่ยง  และกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง   โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2560  มหาวิทยาลัยมี
ความเสี่ยงตามยุทธศาสตร์ 7 ประเด็นยุทธศาสตร์ มีการระบุความเสี่ยง 3 ด้าน  ดังนี้   

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
 2. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน 
 3. ความเสี่ยงด้านการเงิน 
มหาวิทยาลัยได้มีการวิเคราะห์และจัดล าดับความเสี่ยง  โดยพิจารณาจาการประเมินโอกาสที่จะเกิด

ความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากการบริหารความเสี่ยง  และจากความเสี่ยงทั้ง 3 ด้าน  มีจ านวน 
19 ปัจจัยเสี่ยง มีกิจกรรมเพ่ือรองรับปัจจัยเสี่ยง  จ านวน 20 กิจกรรม  ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการกิจกรรม
ตามแผนการบริหารความเสี่ยงแล้ว  จ านวน  15 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ  75.00  และอยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ  3 กิจกรรม  คิดเป็นร้อยละ  15.00  และยังไม่มีการด าเนินการ  2 กิจกรรม  คิดเป็นร้อยละ 10.00      
 

ความเสี่ยงที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ  3 กิจกรรม  และที่ยังไม่มีด าเนินการ  2 กิจกรรม    ได้แก่ 
ยุทธศาสตร ์

ที่ 
ความเสี่ยง แผน/กิจกรรม

ควบคุมความเสี่ยง 
ผลการด าเนินงานตามแนวทางจดัการ

ความเสี่ยง 
ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ / แนวทางแกไ้ข 

1 จ านวนอาจารย์
ประจ าหลกัสูตร
ไม่ตรงตามเกณฑ์
มาตรฐานประกัน
คุณภาพ 

- ควรมีการปรับปรุง
จ านวนอาจารย์
ประจ าหลกัสูตรให้
เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานประกัน
คุณภาพ จ านวน  18 
หลักสูตร  ที่ยังไม่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน
ประกันคุณภาพ 

-อยู่ในระหว่างการด าเนินงาน- 
  - มหาวิทยาลัยมีการด าเนินการ
ทบทวนปรับปรุงจ านวน อาจารย์ประจ า
หลักสูตรแล้วบางส่วน  ซ่ึงปัจจุบันยังไม่
มีการด าเนินการปรับปปรุงจ านวน
อาจารย์ประจ าหลักสูตรให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานประกันคุณภาพ และ
การบริหารจัดการหลักสูตรตาม
มาตรฐานของ  สกอ.  จ านวน  13 
หลักสูตร  ได้แก ่
     1. หลกัสูตรสังคมศึกษา (5 ปี) 
     2. หลกัสูตรคณิตศาสตร์ศึกษา 
     3. หลกัสูตรสังคมศึกษา       
     4. หลกัสูตรนาฏศิลป์และการละคร 
     5. หลกัสูตรนิเทศศาสตร์ 
 

Risk ที่ยังเหลืออยู ่
  - ยังมีหลักสูตร จ านวน  13 หลักสูตร ที่
จ านวนอาจารย์ไม่ตรงตามเกณฑ์
มาตรฐานประกันคุณภาพ และการบริหาร
จัดการหลักสูตรตามมาตรฐานของ  สกอ. 
 
แนวทางแก้ไข 
  - น าไปจัดท าความเส่ียงในปีถัดไป 
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ยุทธศาสตร ์
ที่ 

ความเสี่ยง แผน/กิจกรรม
ควบคุมความเสี่ยง 

ผลการด าเนินงานตามแนวทางจัดการ
ความเสี่ยง 

ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ / แนวทางแกไ้ข 

        6. หลกัสูตรการบริหารทรัพยากร
มนุษย ์
     7. หลกัสูตรเกษตรศาสตร์ 
     8. หลกัสูตรเทคนิคการสัตวแพทย ์
     9. หลกัสูตรเทคโนโลยีการผลิตพืช 
     10. หลักสูตรเทคโนโลยี
เครื่องจักรกลเกษตร 
     11. หลักสูตรการพยาบาลสัตว ์
     12. หลักสูตรสัตวศาสตร์ 
     13. หลักสูตรธุรกิจอาหารและ
โภชนาการ 

 
(*ข้อมูลจาก ส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน  24/10/2560) 

 

 

1 
 

ไม่มีฐานข้อมูลที่
รวบรวมประวัติ 
หรือการ
ด าเนินงานต่างๆ 
โดยหน่วยงาน
กลาง    เช่น  
จ านวนนกัศึกษา
หรือศิษย์เก่าที่
ได้รับประกาศ
เกียรติคุณยกย่อง 
ในด้านวิชาการ 
วิชาชีพ คุณธรรม 
จริยธรรมหรือ
รางวัล ทาง
วิชาการ หรือดา้น
อื่นๆ    

    - ควรมีการ
รวบรวมข้อมูล เพื่อ
เก็บเป็นฐานข้อมูล  
โดยหน่วยงานที่มีส่วน
เกี่ยวขอ้ง  เช่น  ด้าน
นักศึกษาผู้รับผิดชอบ 
ได้แก่ กองพัฒนา
นักศึกษา   ดา้น
บุคลากร  
ผู้รับผิดชอบ   
 
 

-ยังไม่มีการด าเนินการ- 
  - ยังไม่มีฐานข้อมูลกลาง  โดย- 
ผู้บริหารมหาวิทยาลยัยังไม่ได้ให้
ความส าคัญด้านฐานขอ้มูล  และยังขาด
หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบจัดท า
ฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัยในด้าน
ต่างๆ เช่น   การรวบรวมประวัตขิอง
บุคลากร  นกัศึกษาหรือศิษย์เกา่ที่ได้รับ
ประกาศเกียรติคุณยกย่อง ในด้าน
วิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม
หรือรางวัลทางวิชาการ  หรือดา้นอื่นๆ  
เป็นต้น 

Risk ที่ยังเหลืออยู่   
  - ยังไม่มีฐานข้อมูล หรือผู้รับผิดชอบ
ด้านข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภาระหน้าที่ของ
หน่วยงาน  ซ่ึงเวลาขอข้อมูลไปยัง
หน่วยงานที่เกีย่วข้อง พบว่าขอ้มูลยัง
กระจายอยู่ตามหนว่ยงานที่สังกัด ไม่มีการ 
รวบรวมไว้เป็นฐานข้อมูล 
 
แนวทางแก้ไข 
   - หน่วยงานที่เกีย่วข้องควรจัดท า
ฐานข้อมูล  เพือ่ใช้เป็นฐานข้อมูลกลาง
ของมหาวิทยาลยั 

2 ระดับความส าเร็จ
ของการรับและ
การพัฒนา
บุคลากรให้มี
มาตรฐาน 

- มหาวิทยาลัยควร
สนับสนุนส่งเสริมด้าน
สวัสดิการที่พักอาศัย
ให้แก่บุคลากรทีย่ื่น
ความจ านงค์ขอที่พกั
อาศัยไว้  หรือ
สนับสนุนให้บุคลากร
ได้มีบ้านเป็นของ
ตัวเอง   โดย
มหาวิทยาลัย
สนับสนุน หรือจัดหา
ให้แก่ผู้ที่สนใจ  เพือ่ 

-อยู่ในระหว่างการด าเนินงาน- 
  - มหาวิทยาลัยได้จัดสร้างอาคารที่พกั 
ส าหรับบุคลากรซ่ึงแล้วเสร็จแล้ว  
จ านวน 1 หลัง  สามารถรองรับ 
บุคลากรได้  45 คน  และก าลังกอ่สร้าง
อยู่ในขณะนี้  จ านวน  1 หลัง  ซ่ึงมี
จ านวนหอ้ง  45 หอ้ง  และยังมีรอการ
ก่อสร้างอีก  1 หลัง  ซ่ึงรอด าเนินการใน
ปีงบประมาณ  2561   และมีการจัด
โครงการประชุมรับฟังความคิดเห็น เพื่อ
ศึกษาวิเคราะหป์ัญหา และความ
ต้องการของบุคลากรมหาวิทยาลัย  

Risk ที่ยังเหลืออยู่   
    - ที่พักส าหรับบุคลากร ยังไม่เพียงพอ  
และยังไม่มีโครงการที่ส่งเสริมสนับสนุนให้
บุคลากรได้มีบ้านเป็นของตัวเอง 
 
แนวทางแก้ไข 
  - จัดหาที่พักให้เพยีงพอต่อความต่อการ
ของบุคลากร  และควรจัดให้มีโครงการ 
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้มีบ้าน
เป็นของตัวเอง   
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                                         ฉ 

 

ยุทธศาสตร ์
ที่ 

ความเสี่ยง แผน/กิจกรรม
ควบคุมความเสี่ยง 

ผลการด าเนินงานตามแนวทางจดัการ
ความเสี่ยง 

ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ / แนวทางแกไ้ข 

  ความมั่นคงของ
บุคลากร 

ในวันที่  25 กันยายน 2560  ที่ผา่นมา 
จัดโดยสภาคณาจารย์ฯ 
 

 

2 ระดับความส าเร็จ
ของการรับและ
การพัฒนา
บุคลากรให้มี
มาตรฐาน  

  - ควรสนับสนุนให้
บุคลากรได้มีการ
ฝึกอบรมด้านภาษา
ทุกคน  โดย
หน่วยงานที่เชี่ยวชาญ
ด้านภาษา  ซ่ึงอาจจะ
จัดสัปดาห์ละ  1 วัน  
และหลังจากอบรม
แล้วบุคลากรจะต้อง
สอบผ่านเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

  - มหาวิทยาลัย  โดยส านักวิเทศ
สัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาต ิ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ได้จัด
โครงการเสริมสร้างความเข้าใจด้าน
ความแตกต่าง ทางภาษาและวัฒนธรรม
อาเซียน+3 ส ารับบุคลากรภายนอก    
โครงการบริการวชิาการอบรม
ภาษาต่างประเทศ หลักสูตร  English  for  
Presentations   และยังมีโครงการทดสอบ
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  ส าหรับนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1   
 

Risk ที่ยังเหลืออยู ่
  - ยังขาดการอบรมภาษาให้บุคลากร
ภายในมหาวิทยาลยัอยา่งจริงจัง  และ
ขาดการทดสอบภาษา 
 
แนวทางแก้ไข 
  - จัดให้มีการอบรบภาษาให้แก่บุคลากร 
และจัดให้มีการทดสอบภาษา 

7 ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ
ต่อการให้การ
บริการของ
หน่วยงานใน
มหาวิทยาลัย  
ตลอดจนสิ่ง
สนับสนุนการ
เรียนรู ้   

  - ควรมีการกรองบุ
คลคลเข้า-ออก 
ภายใน  มหาวิทยาลัย  
ในช่วงตั้งแต่ 24.00 
น.  จนถึง  05.00 น.  
โดยท าราวกั้นยกขั้น-
ลง  และมีกล้องวงจร
ปิดบันทึกภาพคนเข้า
ออก  ในระดับสายตา  
เพื่อการบันทึกภาพที่
ชัดเจน เพราะ
ปัจจุบัน  กล้องติดตั้ง
สูงเกินไป  เมื่อเกิด
เหตุ จะไม่สามารถ
บันทึกภาพที่ชัดเจนได ้
 

-ยังไม่มีการด าเนินงาน- 
  - ยังไม่มีการด าเนินการ และ 
มาตรการในการกรองบุคลคลเข้า- 
ออก ภายใน  มหาวิทยาลยั  ในช่วง 
ตั้งแต่ 24.00 น.  จนถึง  05.00 น.   
โดยท าราวกั้นยกขั้น-ลง  และมี 
กล้องวงจรปิด  บันทกึภาพคนเข้า 
ออก  ในระดับสายตา  เพื่อการ 
บันทึกภาพที่ชัดเจน  ซ่ึงปัจจบุันยัง 
ไม่มีการด าเนินการ เนื่องจากความ 
เหมาะสม และยังไม่มีนโยบายของ 
ผู้บริหารที่ให้ความส าคัญเร่ืองนี ้
 

Risk ที่ยังเหลืออยู ่
  - ยังไม่มีการด าเนินการจัดท าราวกั้นยก
ขั้น-ลง  เพื่อกรองคนเข้า-ออก ในช่วงเวลา 
ตั้งแต่ 24.00 น.  จนถึง  05.00 น.   

 
แนวทางแก้ไข 
  - จัดท าราวกั้นยกขั้น-ลง  เพื่อกรองคน
เข้า-ออก ในช่วงเวลาตั้งแต่ 24.00 น.   
จนถึง  05.00 น.   
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ส่วนที ่1 

บทน ำ 
 

หลักกำรและเหตุผล 

   การบริหารความเสี่ยงถือได้ว่าเป็นกลไกที่ส าคัญอย่างยิ่งในการผลักดันองค์กรให้มีผล 
การด าเนินงานที่เป็นเลิศ (High Performance Public Organization) และเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ 
ที่ท าให้เกิดการปรับเปลี่ยนองค์กร เพ่ือให้เป็นรูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) 
โดยทั่วไปแล้วการบริหารความเสี่ยงจะถูกมองว่าเป็นแนวทางการจัดการที่ต้องอาศัยเทคนิคเฉพาะทางมีความ
ซับซ้อน ในบางครั้งการสื่อความหมายของการบริหารความเสี่ยงยังผูกติดกับการเงินเป็นหลัก ซึ่งโดยความเป็น
จริงแล้ว การบริหารความเสี่ยงเป็นแนวทางการบริหารงานที่ควรน ามาประยุกต์ใช้อยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่งใน
ชีวิตประจ าวัน 
   การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมีหลักการและ
ความจ าเป็นในการบริหารความเสี่ยงมาจาก  
    1.  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามต้องปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2548 หมวดที่ 3 มาตรา 9 (1) ก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดท า
แผนปฏิบัติราชการไว้เป็นล่วงหน้า   
    2.  มหาวิทยาลัยต้องปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย  การก าหนด
มาตรฐานควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ที่ก าหนดให้ส่วนราชการจะต้องมีการประเมินความเสี่ยงและปรับปรุง
ระบบการควบคุมภายใน  
    3.  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามต้องปฏิบัติตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ได้ก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาน าระบบ
บริหารความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการบริหารการศึกษา 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตระหนักและเห็นความส าคัญของการบริหารความเสี่ยง  จึงจัดให้
มีการจัดท าระบบบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยขึ้น เพ่ือการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้ง
กระบวนงานต่าง ๆ เพ่ือลดสาเหตุ และโอกาสที่มหาวิทยาลัยจะเกิดความเสียหาย ให้มีระดับความเสี่ยงและ
ขนาดของความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และ
ตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ โดยค านึงถึงการบรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัยเป็นส าคัญ ในขณะเดียวกันได้
เล็งเห็นว่าผู้บริหารยุคใหม่จ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนบทบาทการบริหารจัดการให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เพ่ิมขึ้น
ทุกวัน ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ฯ  จึงจ าเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงควบคู่ไป
กับการจัดวางระบบการควบคุมภายในที่ดี 
  

ปณิธำน 

วิชาการเป็นเลิศ  ประเสริฐคุณธรรม  น าชุมชนพัฒนา 
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ปรัชญำ 

พัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้  คู่คุณธรรม  น าชุมชนพัฒนาให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
ค่ำนิยม 

         1) สร้างสังคมการเรียนรู้ 3) น าอย่างมีวิสัยทัศน์ 
2) เชิดชูคุณธรรม   4) เน้นผลลัพธ์ที่มีคุณค่า 

อัตลักษณ์  (Identity)  นักศึกษำ 

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

เอกลักษณ์  (Uniqueness)  มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 

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

วิสัยทัศน์  (Vision) 

 “มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและสังคม” 

พันธกิจ  (Missions) 

(1)  ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น อีกทั้ง
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิต
ดังกล่าว จะต้องให้มีจ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

(2)  ศึกษา วิจัย แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาสากล และส่งเสริม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริในการปฏิบัติ
ภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3)  เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และความภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น
และของชาติ 

(4)  เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่นให้ มี
จิตส านึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพ่ือ
ประโยชน์ของส่วนรวม 

(5)  เสริมสร้างความเข็มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้  มี
คุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 

(6)  ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและองค์กรอ่ืนทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

(7)  ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการ
ด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การ
บ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
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(8) บริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพสู่การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  โดยยึด 
หลักธรรมาภิบาลในการพัฒนาตนเองให้เกิดความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน 

 

วัตถุประสงค์  (Objectives) 

(1)  เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ มีความรู้ความสามารถและทักษะ ในระดับ
มาตรฐานสากล รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  

(2)  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้พิการ ผู้มีความสามารถพิเศษ 
บุคลากรประจ าการ และประชาชนทั่วไป  

(3)  เพ่ือผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของวิชาชีพชั้นสูง 
(4)  เพ่ือผลิตผลงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม  พัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบ้านและเทคโนโลยี

สมัยใหม่  ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการพัฒนาการเรียนการสอน  พัฒนาท้องถิ่นและภูมิภาคทั้ง
ภาครัฐและเอกชน  น าไปสู่การสนับสนุนการแข่งขันของประเทศได้อย่างเข้มแข็ง 

(5)  เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
บ ารุงรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 

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

ภาคเกษตร ภาคบริการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานประกอบการ และศิษย์เก่า ในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

(8) เพ่ือให้มีระบบการด าเนินงานภายในที่มีคุณภาพด้านการบริหารจัดการภายในองค์กร  การควบคุม
คุณภาพภายใน  การจัดการด้านทรัพยากร และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และการจัดการด้านสวัสดิการและ
สวัสดิภาพของบุคลากรที่เสมอภาคและเป็นธรรม  เอ้ือต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยและสังคมอย่างมีคุณภาพ 
 
เป้ำประสงค์  (Goals) 

(1)  เป็นสถาบันที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่ มีคุณภาพ  มีความรู้ ความสามารถด้านวิชาการ มีคุณธรรม  

จริยธรรม และคุณลักษณบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ และ  มีทักษะในการประกอบอาชีพ และการเรียนรู้ในศตวรรษ

ที่ 21 

(2)  ขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้พิการ ผู้มีความสามารถพิเศษ บุคลากรประจ าการ และ
ประชาชนทั่วไป 

(3)  คณาจารย์ และบุคลากรมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการ และวิชาชีพ  และมีการพัฒนาตนเอง 

อย่างต่อเนื่อง 

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

เทคโนโลยีพ้ืนบ้าน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการพัฒนาท้องถิ่น และสังคม 



4 
 

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560       

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 
 

(6)  น าองค์ความรู้ และนวัตกรรมจากการวิจัยไปให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม เพ่ือสร้างความ 

เข้มแข็งและยั่งยืน 

(7)  เป็นคลังปัญญาและแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่น และสังคม ในการพัฒนาชุมชนให้สามารถพ่ึงพา
ตนเองได้อย่างยั่งยืน  ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

(8)  เป็นแบบอย่าง และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  ในการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

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

(10)  มีระบบบริหารจัดการภายในองค์กรที่มีคุณภาพ และมาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์  (Strategic Issues) 

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

อย่างยั่งยืน 
(6) สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการพัฒนามหาวิทยาลัยและสังคม ในภูมิภาคอาเซียน และ

ภูมิภาคอ่ืนๆ ของโลก 
(7) พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีสู่การก ากับดูแลตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
นโยบำยสภำมหำวิทยำลัย 

1. ส่งเสริม  สนับสนุน  สืบสานและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรในการอยู่ร่วมกันแบบกัลยาณมิตรของ
บุคลากรในมหาวิทยาลัย 

2. สนับสนุนและก ากับการบริหารจัดการทั่วไปของมหาวิทยาลัยในอ านาจและหน้าที่ตามมาตรา 18  
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547 

3. ส่งเสริม สนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าตามมาตรฐานสากล  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การสร้างสรรค์  การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กับมหาวิทยาลัยในประเทศ และนานาชาติ 

4. ส่งเสริม  สนับสนุนการจัดท าแผน  และการด าเนินกิจการของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจ    ทุกด้าน  
เพ่ือให้บรรลุผลให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

5. ส่งเสริม  สนับสนุนให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 
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     6. ส่งเสริม  สนับสนุนการวิจัยในการพัฒนาองค์ความรู้  เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและ
พัฒนาท้องถิ่น 

7. ส่งเสริม  สนับสนุนการผลิตบัณฑิต  และพัฒนาครู  ตลอดจนบุคลากรทางการาศึกษาให้มีคุณภาพ
มาตรฐานทั้งในด้านวิชาการและวิชาชีพ 

8. ส่งเสริมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร รวมทั้งระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
    9. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ระดับคณะวิชาที่มีสภาวิชาชีพรับรอง  หากมีความพร้อม
และความจ าเป็น  จะจัดตั้งคณะวิชาอ่ืนให้รวมเป็นคณะที่มีลักษณะของศาสตร์เดียวกัน 
  

นโยบำยอธิกำรบดี 

1. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามตามหลักคุณธรรมน าวิชาการ มีธรรมาภิบาล 
กระจายอ 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 และบุคลากรทางการ
ศึกษาและเอกลักษณ์ของคณะต่างๆ ให้มีความโดเด่นเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการและผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา
การและวิชาชีพชั้นสูง 

5. ระเบิดจากข้างใน เสริมสร้างมหาวิทยาลัยสีเขียว  จากห้องเรียนห้องปฏิบัติการ  สถานที่ท างาน      
ภูมิทัศน์   ให้ประทับใจและเป็นตัวอย่างของผู้มาใช้บริการ 

6. สร้างทีมงาน  พัฒนาบุคลากร ทั้งทางวิชาการ วิชาชีพชั้นสูง  วิทยฐานะ  การมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการทุกระดับ มีหลักสูตรผู้บริหารระดับต้น  ระดับกลาง  และระดับสูง 

7. ส่งเสริม สนับสนุน การน าเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ และ
การบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 

8. ร่วมมือกับเครือข่ายกัลยาณมิตรในการแก้ปัญหา  และพัฒนาบุคคล  องค์กร ท้องถิ่น ภูมิภาคอาเซียน 
9. สร้างความม่ันคง ขวัญก าลังใจ ความส าเร็จ ความก้าวหน้า คุณภาพชีวิตบุคลากรของมหาวิทยาลัย

ให้อยู่ในระดับสูงที่ยั่งยืน 
 

นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงมหำวิทยำลัย  

 ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 เพ่ือให้การบริหาร
ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับ
หลักการบริหารจัดการที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 และทันต่อสภาวการณ์ปัจจุบันหรือความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้น  อันจะก่อให้เกิดความเสียหายที่
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ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย จึงได้ก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ตามแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564   ดังนี้ 

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

2. ผู้บริหารและบุคลากรทุกคน จะต้องตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่
อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน  ทั้งที่เป็นความเสี่ยงและโอกาส  
โดยบริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

3. มหาวิทยาลัยและหน่วยงานจะต้องติดตามและทบทวนเหตุการณ์ความเสี่ยงให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ าเสมอ 

4. มหาวิทยาลัยและหน่วยงานจะต้องถือว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นภารกิจหนึ่งของกระบวนการ
ปฏิบัติงานปกติและด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

 
วัตถุประสงค์ในกำรด ำเนินงำนบริหำรควำมเสี่ยงของมหำวิทยำลัยฯ   

1. เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงสภาวการณ์
ต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ 

2. เพ่ือป้องกันและลดความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานที่อาจจะไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
วัตถุประสงค์ และภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ 

3. เพ่ือให้ผู้บริหารทุกระดับและบุคลากรทุกคนในมหาวิทยาลัยฯ มีความเข้าใจกระบวนการและ
สามารถจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง ระดับหน่วยงานที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนบริหารความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัยฯ  
   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  

สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
6) สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการพัฒนามหาวิทยาลัยและสังคม ในภูมิภาคอาเซียน  

และภูมิภาคอ่ืนๆ ของโลก 
7) พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีสู่การก ากับดูแลตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ส่วนที ่2 

แนวทำง และกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 

ควำมหมำยและค ำจ ำกัดควำมของกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน 

  เพ่ือให้เข้าใจความหมายของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ผู้อ่านควร 
ท าความเข้าใจกับความหมายของค าที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้  
  ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหลความสูญเปล่าหรือ
เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคต และมีผลกระทบ หรือท าให้การด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ในการด าเนินภารกิจด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การ
บริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  และการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ซึ่ง
ค าอธิบายความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย  สามารถจ าแนกออกเป็น 2 ประเภท ใหญ่ ดังนี้ 
  1)  ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายใน : ประกอบด้วย 
      (1)  Strategic Risk ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ เกิดจากความผิดพลาดในการก าหนดหรือด าเนินนโยบาย 
กลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม ตลอดจนการทุจริตเชิงนโยบายของผู้บริหาร 
      (2)  Operational Risk ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เกิดจากขั้นตอน อุปกรณ์ หรือทรัพยากร
มนุษยเ์ป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงาน,  อุบัติเหตุ 
      (3) Financial Risk ความเสี่ยงทางการเงิน เกิดจากปัญหาด้านการเงินและงบประมาณ เช่น ขาด
แคลนเงินทุน กู้ยืมมากเกินไป ขาดสภาพคล่องความผิดพลาดหรือทุจริตของฝ่ายการเงินหรือฝ่ายบัญชี 
      (4)  Compliance Risk ความเสี่ยงด้านนโยบาย เกิดจากกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ 
  2)  ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย 
      (1)  Political Factors ความเสี่ยงด้านการเมือง กฎหมาย ข้อบังคับ 
      (2)  Economic Factors ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจ เช่น ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
เปลี่ยนแปลง 
      (3)  Socio-cultural Factors ความเสี่ยงด้านสังคม และวัฒนธรรม 
      (4)  Technological Factors ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 
      (5)  International Factors ความเสี่ยงระหว่างประเทศ เช่น อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
การเคลื่อนย้ายเงินลงทุน ฐานก าลังการผลิตของประเทศมหาอ านาจทางเศรษฐกิจ 
      (6)  ภัยธรรมชาติ 
      (7)  ความเสี่ยงด้านภาวการณ์แข่งขัน 
  ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะท าให้ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน  เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และ
ท าไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพ่ือจะได้วิเคราะห์และก าหนดมาตรการลด
ความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง 

file:///F:/RM/adv/kosanathai_D7_1.wmv
file:///F:/RM/adv/1.ADintrend2832_Soken_DVD_(IT_Room).wmv
file:///F:/RM/adv/1.ADintrend2832_Soken_DVD_(IT_Room).wmv
file:///F:/RM/adv/working%20late.wmv
file:///F:/RM/adv/ADintrend2835_กรุงเทพประกันภัย(ติดธุระ).wmv
file:///F:/RM/adv/ADintrend139_สก๊อต(งานหนัก).wmv
file:///F:/RM/adv/ADintrend139_สก๊อต(งานหนัก).wmv
file:///F:/RM/adv/ADintrend139_สก๊อต(งานหนัก).wmv
file:///F:/RM/adv/kosanathai-Acupuncture.wmv
file:///F:/RM/adv/ADintrend1293_T_M_B_BANK(หนู).wmv
file:///F:/RM/adv/ADintrend1293_T_M_B_BANK(หนู).wmv
file:///F:/RM/adv/ADintrend1293_T_M_B_BANK(หนู).wmv
file:///F:/RM/adv/ADintrend1293_T_M_B_BANK(หนู).wmv
file:///F:/RM/adv/3.ADintrend2951_egco_(มาสาย).wmv
file:///F:/RM/adv/ADintrend1683_ธนาคารกรุงไทย(อัศวินม้าขาว).wmv
file:///F:/Backupbuf/My%20Documents/wichada/RM/adv/enjoy.wmv
file:///F:/Backupbuf/My%20Documents/wichada/RM/adv/enjoy.wmv
file:///F:/RM/adv/enjoy.wmv
file:///F:/RM/adv/enjoy.wmv
file:///F:/RM/adv/ADintrend2114_ป.ป.ส.(ปั้นชีวิต).wmv
file:///F:/RM/adv/kosanathai_TOT_ครูตู้.wmv
file:///F:/Backupbuf/My%20Documents/wichada/RM/adv/quake.wmv
file:///F:/Backupbuf/My%20Documents/wichada/RM/adv/quake.wmv
file:///F:/Backupbuf/My%20Documents/wichada/RM/adv/quake.wmv
file:///F:/RM/adv/อุทกภัย.wmv
file:///F:/RM/adv/ตลาด.wmv
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  การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง และวิเคราะห์ความ
เสี่ยง เพ่ือจัดล าดับความเสี่ยงที่ระบุ  โดยการพิจารณาจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ 
(Impact) ของความเสี่ยงนั้นๆ  
   โอกาสที่จะเกิด (Likelihood: L) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ 
ความเสี่ยง ซึ่งจ าแนกเป็น 5 ระดับ คือ  
   ระดับ 1  หมายถึง  ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสการเกิดน้อยมาก  
   ระดับ 2  หมายถึง  ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสการเกิดน้อย 
   ระดับ 3  หมายถึง  ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสการเกิดปานกลาง 
   ระดับ 4  หมายถึง  ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสการเกิดสูง 
   ระดับ 5  หมายถึง  ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสการเกิดสูงมาก 
 ผลกระทบ (Impact: I) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความ
เสี่ยง จ าแนกเป็น 5 ระดับ คือ 
   ระดับ 1  หมายถึง  ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรมีน้อยมาก 
   ระดับ 2  หมายถึง  ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรมีน้อย 
   ระดับ 3  หมายถึง  ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรมีปานกลาง 
   ระดับ 4  หมายถึง  ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรมีสูง 
   ระดับ 5  หมายถึง  ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรมีสูงมาก 

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk: D) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการ 
ประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง มีค่าเป็นเชิงปริมาณ ซึ่งค านวณได้จากสูตร  
 
     ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง 
                  หรือ D  = L x I 
 
  การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)  หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้โอกาส
ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับ
ที่องค์กรยอมรับได ้ซึ่งการจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี ดังนี้ 
ตำรำง  แสดงวิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยง 

วิธีกำรบริหำร/จัดกำรควำมเสี่ยง ศัพท์ท่ีนิยมใช้ทั่วไป 
(กรมบัญชีกลำง) 

แนวคิด  4T 

1. การยอมรับความเสี่ยง  หมายถึง การตกลงกันที่จะยอมรับ 
เนื่องจากไม่คุ้มค่าในการจัดการหรือป้องกัน แต่การเลือกบริหาร
ความเสี่ยงด้วยวิธีนี้ต้องมีการติดตามเฝ้าระวังอย่างสม่ าเสมอ 

Risk Acceptance 
(Accept) 

Take 
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วิธีกำรบริหำร/จัดกำรควำมเสี่ยง ศัพท์ท่ีนิยมใช้ทั่วไป 
(กรมบัญชีกลำง) 

แนวคิด  4T 

2. การลด/การควบคุมความเสี่ยง  หมายถึง การปรับปรุงระบบ
การท างาน หรือออกแบบวิธีการท างานใหม่  เพ่ือลดโอกาสที่จะ
เกิดความเสียหาย หรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยง 
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เช่น การจัดอบรมพนักงาน การจัดท า
คู่มือการปฏิบัติงาน 

Risk Reduction 
(Control) 

Treat 

3. การกระจาย หรือโอน ความเสี่ยง  หมายถึง การกระจายหรือ
ถ่ายโอนความเสี่ยงให้หน่วยงานอื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป  
เช่น การท าประกันภัย กับบริษัทภายนอก หรือการจ้าง
บุคคลภายนอกด าเนินการแทน (Outsource)  

Risk Sharing 
(Transfer) 

Transfer 

4. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง   หมายถึง การจัดการกับความเสี่ยงที่
อยู่ในระดับสูงมาก และไม่อาจยอมรับได้จึงต้องตัดสินใจยกเลิก 
โครงการ/กิจกรรมที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้นไป 

Risk Avoidance 
(Avoid) 

Terminate 

   
  ทั้งนี้ วิธีจัดการความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานอาจมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของ
หน่วยงาน  บางหน่วยงานอาจเลือกการควบคุมเพียงอย่างเดียวที่สามารถป้องกันความเสี่ยงได้หลายความเสี่ยง 
หรืออาจเลือกการควบคุมหลายอย่างเพ่ือป้องกันความเสี่ยงเพียงเรื่องเดียว 
  การควบคุม (Control) หมายถึง นโยบาย แนวทาง หรือขั้นตอนปฏิบัติต่างๆ ซึ่งกระท าเพ่ือลดความ
เสี่ยง และท าให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ แบ่งได้เป็น 4 ประเภท คือ 
 
ตำรำง แสดงรายละเอียดประเภทการควบคุม 

ศัพท์ท่ีใช้ ประเภทกำรควบคุม 

1. Preventive Control การควบคุมเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก 
เช่น การอนุมัติ การจัดโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยกหน้าที่ การควบคุม
การเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน ฯลฯ 

2. Detective Control การควบคุมเพ่ือให้ตรวจพบ  เป็นการควบคุมที่ก าหนดไว้เพ่ือให้สามารถ
ค้นพบข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึนแล้ว  เช่น  การสอบทาน  การวิเคราะห์    
การยืนยันยอด การตรวจนับ  การรายงานข้อบกพร่อง ฯลฯ 

3. Directive Control การควบคุมโดยการชี้แนะที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่ต้องการ  เช่น  การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดี เป็นต้น 

4. Corrective Control การควบคุมที่ก าหนดขึ้นเพ่ือแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึนให้ถูกต้อง  
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  การควบคุมตามประเภทต่าง ๆ  และวิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยงนั้น  จึงเป็นหลักการ 
ทางด้านความคิด และการวิเคราะห์ความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายใน  ซึ่งต้องมีการน าไปใช้ควบคู่กันไป
ด้วยกันเสมอ 
  การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) หมายถึง การบริหารปัจจัย และ
ควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการด าเนินงานต่าง ๆ เพ่ือลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความ
เสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ 
ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยค านึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ทั้งในด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ การเงิน และความไม่แน่นอนจากปัจจัยภายนอก โดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการ
บริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร 
  ความไม่แน่นอน หมายถึง ความเปลี่ยนแปลง ไม่คงที่ดังเดิมตลอดกาล หรือหมายถึง เหตุการณ์และสิ่ง
ต่าง ๆที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ทั้งที่เป็นไปตามความคาดหมาย หรือนอกเหนือความคาดหมาย เช่น ภูมิอากาศ 
อุบัติภัยต่าง ๆ 
  ปัญหา หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นและมักจะส่งผลในทางลบ เป็นอุปสรรคต่อเป้าหมายการด าเนินการ 
จ าเป็นต้องมีการแก้ไข เพราะมิเช่นนั้นปัญหาดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเสียหายตามมาปัญหาอาจมิได้เกิดจาก
สาเหตุของความเสี่ยงเสมอไป หรืออีกนัยหนึ่ง ก็คือ ผลใด ๆ ก็ตามที่เกิดจากความเสี่ยงอาจไม่ได้กลายเป็น
ปัญหาเสมอไป เพราะอาจมีทั้งเชิงบวก และเชิงลบ หรือถ้าเป็นเชิงลบ ก็อาจมีความเสียหายมาก – น้อย
แตกต่างกัน 
  การติดตามประเมินผลระดับกิจกรรม หมายถึง ลักษณะ ขอบเขตและความถี่ในการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายในในระดับกิจกรรมซึ่งรวมทั้งวิธีการติดตามการควบคุมระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing 
Monitoring) และการประเมินผลการควบคุมเป็นรายครั้งจะแตกต่างกันไปของแต่ละกิจกรรม ไม่มีวิธีใดวิธีหนึ่ง
ที่จะใช้ได้กับทุกกิจกรรม เนื่องจากแต่ละกิจกรรมจะแตกต่างกันในลักษณะการปฏิบัติงาน ความแตกต่างของ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง วิธีการปฏิบัติงานและความส าคัญของแต่ละกิจกรรมต่อการสนับสนุน 
การบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานโดยรวม 

 
กระบวนกำรและข้ันตอนกำรบริหำรควำมเสี่ยง   

   กระบวนการและข้ันตอนการบริหารความเสี่ยง  ประกอบด้วย  8  ขั้นตอน ดังนี้ 
1.  กำรก ำหนดวัตถุประสงค์  (objectives setting)  เป็นการก าหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ที่ 

ชัดเจนของแผนงาน/งาน /โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการปฏิบัติราชการประจ าปี และแผนปฏิบัติราชการ
ของมหาวิทยาลัย หรือ คณะ/ส านัก/สถาบัน 

2.  กำรระบุควำมเสี่ยง  (Event  Identification)  เป็นการระบุเหตุการณ์ใด ๆ ทั้งที่มีผลดี และผลเสีย
ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์  โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และ
ท าไม โดยในการวิเคราะห์เพ่ือระบุความเสี่ยงต่าง ๆ อาจพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงในหลายด้าน เช่น ความ
เพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินโครงการ 
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    ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน (Financial Risk : F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและ
การเงิน เช่น การบริหารการเงินไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ท าให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ หรือ
เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่น การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอและไม่
สอดคล้องกับขั้นตอนการด าเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การ
ควบคุม และการจัดท ารายงานเพื่อนามาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว 
    ควำมเสี่ยงด้ำนกำรด ำเนินงำน (Operational Risk : O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์การ /
กระบวนการ/เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการด าเนินโครงการ 
    ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) เกี่ยวข้องกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจใน
ภาพรวม โดยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และ
เหตุการณ์ภายนอก ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์ หรือเกิดจาก
การก าหนดกลยุทธ์ที่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนหรือการร่วมมือกับองค์การอิสระท าให้โครงการขาด
การยอมรับและโครงการไม่ได้นาไปสู่การแก้ไขปัญหาหรือการตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริหารหรือผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง หรือเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจผิดพลาดหรือน าการตัดสินใจนั้นมา
ใช้อย่างไม่ถูกต้อง 
    ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย/กฎระเบียบ (Regulatory Risk : R) เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบต่าง ๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่
ทันสมัย หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงการท านิติกรรมสัญญา การ
ร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการด าเนินงาน 
    ควำมเสี่ยงด้ำนเศรษฐกิจ/กำรเมือง  (Economic/Political  Risk : E/P) เกี่ยวข้องกับการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคม และความไม่สงบทางการเมืองมีผลกระทบเป็นภัยคุกคาม
เศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมมาก  ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการศึกษาและโอกาสในการได้รับ
การศึกษาของคนไทย  เราต้องท าความเข้าใจในเรื่องบริบททางสังคม (รวมทั้งเศรษฐกิจและการเมือง) และ
บริบทของประเทศไทยในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจโลก 
    ควำมเสี่ยงด้ำนธรรมชำติ  (Natural  Risk : N) เกี่ยวข้องกับภาวะความเสี่ยงจากการเกิดภัย
พิบัติทางธรรมชาติของประเทศไทยพบว่ามีค่อนข้างจ ากัด เนื่องจากประเทศไทยไม่ค่อยประสบภัยพิบัติใน
ลักษณะรุนแรง เช่น แผ่นดินไหวมากนัก โดยส่วนมากจะเป็นภัยแล้ง พายุและน้ าท่วม ส่งผลให้ต้องมีแผนใน
การพัฒนาและการบริหารความเสี่ยงจากการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ  ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย
และการจัดการเรียนการสอน  

ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงนั้น นอกจากสถาบันอุดมศึกษาจะพิจารณาปัจจัยเสี่ยงจากด้าน 
ต่างๆ แล้ว สถาบันอุดมศึกษาต้องน าแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการ
วิเคราะห์ความเสี่ยง เช่น  

 ด้านการเงิน อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรม และภาระรับผิดชอบ  
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 ด้านการด าเนินการ อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิภาพ และความโปร่งใส  
 ด้านยุทธศาสตร์ โครงการที่คัดเลือกมานั้นอาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิผล  
     และการมีส่วนร่วม  
 ด้านกฎ ระเบียบ อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่อง  นิติธรรม และความเสมอภาค   
 ด้านเศรษฐกิจ/การเมือง อาจมีความเสี่ยงด้านผลกระทบ ประสิทธิภาพความต่อเนื่องการ 
     ปฏิบัติงาน  
 ด้านธรรมชาติ อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องการจัดการเรียนการสอน  

ทั้งนี ้ความเสี่ยงเรื่องธรรมาภิบาลที่อาจเกิดขึ้นจากการด าเนินแผนงาน/โครงการ  เพื่อให้ 
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)  ได้แก่ 
    1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) : ต้องมีวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร มีการ
วางเป้าหมายการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและอยู่ในระดับที่ตอบสนองต่อความคาดหวังของประชาชน สร้างกระบวนการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน มีการจัดการความเสี่ยงและมุ่งเน้นผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ รวมถึงมี
การติดตาม ประเมินผล และพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
    2.  หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) : ในการปฏิบัติงานต้องมีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด เกิด
ผลิตภาพ คุ้มค่าการลงทุนและบังเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม รวมทั้งต้องมีการลดขั้นตอนและระยะเวลาใน
การปฏิบัติงานเพ่ืออ านวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่าย ตลอดจนยกเลิกภารกิจที่ล้าสมัยและไม่มีความ
จ าเป็น 
    3.  หลักการตอบสนอง (Responsiveness) : ต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถ
ด าเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความ
คาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความ
แตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม 
    4.  หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) : ในการปฏิบัติงานต้องสามารถตอบค าถามและ
ชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย รวมทั้งต้องมีการจัดวางระบบการรายงานความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ต่อสาธารณะเพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบและการให้คุณให้โทษ ตลอดจนมีการจัดเตรียมระบบ
การแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น 
    5.  หลักความโปร่งใส (Transparency) : ต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตรงไปตรงมา 
รวมทั้งต้องมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นและเชื่อถือได้ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างสม่ าเสมอ ตลอดจน
วางระบบให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเป็นไปโดยง่าย 
    6.  หลักการมีส่วนร่วม (Participation) : ต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รวมทั้งเปิดให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นที่ส าคัญที่
เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจและการด าเนินงาน และร่วมตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติงาน 
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    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 านึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียฝ่ายต่าง ๆ 
    9.  หลักความเสมอภาค (Equity) : ต้องให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการแบ่งแยกด้าน ชาย/
หญิง ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ
และสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม และอ่ืน ๆ นอกจากนี้ยังต้องค านึงถึงโอกาสความทัดเทียมกัน
ของการเข้าถึงบริการสาธารณะของกลุ่มบุคคลผู้ด้อยโอกาสในสังคม 
     10.  หลักการมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) : ในการปฏิบัติงานต้องมีกระบวนการใน
การแสวงหาฉันทามติหรือข้อตกลงร่วมกันระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง  โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับ
ผลกระทบโดยตรงจะต้องไม่มีข้อคัดค้านที่หาข้อยุติไม่ได้ในประเด็นที่ส าคัญ 

3.  กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment) เป็นกระบวนการ การประมาณระดับความเสี่ยง และ 
การตัดสิน ว่าความเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ 

4.  กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง  (Risk  Analysis) หลังจากประเมินความเสี่ยงแล้ว  ขั้นต่อไปคือการ 
วิเคราะห์ความเสี่ยงหรือผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กร  โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงประเมินโดยนัยส าคัญ
หรือผลกระทบของความเสี่ยง และความถ่ี โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง โดยการใช้วิธีการให้คะแนน 

5.  กำรจัดล ำดับควำมเสี่ยง  (Prioritize risks)  เป็นการวิเคราะห์  และจัดล าดับความเสี่ยง โดยพิจารณา 
จากการระดับความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างระดับความรุนแรงกับระดับโอกาสที่จะเกิด ซึ่งมีตัวเลข
ระดับของความเสี่ยงอยู่ที่ 5 ระดับ โดยแต่ละระดับจะมีความหมายของความเสี่ยงและการปฏิบัติเพื่อใช้ในการ
บริหารความเสี่ยงต่อไป 

6.  กำรประเมินมำตรกำรควบคุม  (Evaluate control measures) เป็นการประเมินกิจกรรมการ 
ควบคุมที่ควรจะมี หรือที่มีอยู่แล้ว  ว่าสามารถช่วยควบคุมความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงได้อย่างเพียงพอหรือไม่  
หรือเกิดประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ของการควบคุม  เพียงใด  เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถควบคุมความ
เสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการสร้างมาตรการ
ควบคุมความเสี่ยงโดยใช้เทคนิค 4 T คือ Take การยอมรับความเสี่ยง Treat การลดหรือควบคุมความเสี่ยง 
Transfer การโอนหรือกระจายความเสี่ยง และ Terminate การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง เพ่ือลดมูลเหตุ
ของแต่ละโอกาสทีม่หาวิทยาลัย ฯ จะเกิดความเสียหาย (ทั้งในรูปแบบของตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง 
การฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือความคุ้มค่า) 

7.  กำรจัดกำรควำมเสี่ยง (Risk management)  เป็นการน ากลยุทธ์ มาตรการ หรือแผนงานมาใช้ 
ปฏิบัติในมหาวิทยาลัยฯ หรือ คณะ/ส านัก/สถาบัน เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง หรือลดความเสียหายของ
ผลกระทบ ในการด าเนินงานตามแผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ยังไม่มีกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง  หรือที่
มีอยู่แต่ยังไม่เพียงพอ และน ามาวางแผนจัดการความเสี่ยง โดยการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน 
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8.  กำรติดตำมผล (Monitoring) เป็นการติดตามผลของการด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง 
ว่ามีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่  รวมถึงเป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการ
บริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพ่ือพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น  และรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้
ด าเนินการทั้งหมดตามล าดับให้ฝ่ายบริหารรับทราบและให้ความเห็นชอบด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง   
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ส่วนที่ 3 

กำรด ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยง มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
 

กำรด ำเนินงำนตำมกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง  

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีการด าเนินงานด้านบริหารความเสี่ยง  ในปีงบประมาณ พ.ศ.  
2560  โดยแสดงรายละเอียดการปฏิบัติตามแนวทางการขับเคลื่อนระบบการบริหารความเสี่ยงของส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ดังนี้ 
    1. มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560  ที่ 1151/2560 ลงวันที่  31 มีนาคม พ.ศ.2560  โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่
รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการ หรือคณะท างาน ซึ่งผู้บริหารระดับสูงต้องมีบทบาท
ส าคัญในการก าหนดนโยบาย หรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง 
    ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้มีการน าระบบบริหารความ
เสี่ยง เข้ามาใช้ในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการด าเนินงานต่าง ๆ อันจะลดมูลเหตุ
ของแต่ละโอกาสที่จะท าให้องค์กรเกิดความเสียหาย ให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้
และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยค านึงถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็น
ส าคัญ  และได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยฯ ขึ้นเพ่ือท าหน้าที่ในการก าหนด
นโยบาย วางแผนและติดตามระบบบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย  วางแผน 
และพัฒนา  ท าหน้าที่เปน็ประธาน และรองอธิการบดีทุกฝ่าย/ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารความเสี่ยง ผู้แทนคณะ/
หน่วยงานเป็นกรรมการ ด าเนินการภายใต้นโยบายและการก ากับดูแลของสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดี 

    2. มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  ในวันพุธที่  29 มีนาคม 2560  ณ ห้อง
ประชุมกองนโยบายและแผน ชั้น 4  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
โดยมีการประชุมพิจารณาระดมสมอง  ระบุ  ทบทวนความเสี่ยง  วิเคราะห์และจัดล าดับความเสี่ยง โดยการใช้
ข้อมูลในอดีต การใช้ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  การวิเคราะห์ความผิดพลาดที่เกิดขึ้น  การ
วิเคราะห์ระบบงาน  และการวิเคราะห์สถานการณ์ที่ผ่านมา  เพ่ือสนับสนุนระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง  ซึ่ง
มี   7  ประเด็นยุทธศาสตร์   ได้แก่  (1) การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ   (2) พัฒนาครู  คณาจารย์และบุคลากรให้ 
มีคุณภาพ   (3) พัฒนาการบริหารจัดการงานวิจัยให้มีคุณภาพและมาตรฐาน   (4) พัฒนาท้องถิ่นและสังคม
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   (5) ส่งเสริมสนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน   (6) สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยและสังคม ในภูมิภาคอาเซียน และภูมิภาคอ่ืนๆ ของโลก   (7) พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีสู่
การก ากับดูแลตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ    มีการระบุความเสี่ยง 3 ด้าน  ได้แก่  1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์  
2) ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน 3) ความเสี่ยงด้านการเงิน ซึ่งมีจ านวน 19 ปัจจัยเสี่ยง มีกิจกรรมเพ่ือ
รองรับปัจจัยเสี่ยง  จ านวน 20 กิจกรรม  
    3. มีการจัดการความเสี่ยง  โดยการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ซึ่งแผนดังกล่าวได้ก าหนด
มาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรทุกระดับในด้านการบริหาร 
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ความเสี่ยง และการด าเนินการแก้ไข ลด หรือป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม   มีการก าหนด
มาตรการควบคุมความเสี่ยง  โดยก าหนดมอบหมายผู้รับผิดชอบ และก าหนดระยะเวลาในการแล้วเสร็จ  ซ่ึง 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ฯ ได้จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  เพ่ือเป็น
แนวทางในการด าเนินงานด้านบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย และได้มีการวิเคราะห์จุดอ่อนและ/หรือ
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ พร้อมทั้งแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม  และเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแผนบริหารความเสี่ยง ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่  7  เมษายน  พ.ศ.
2560  และเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแผนบริหารความเสี่ยง ในคราวประชุมครั้งที่ 
7/2560  เมื่อวันที่ที่  20  เมษายน  พ.ศ.2560 
    4. มีการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง  โดยมีการติดตามและรายงานผลตามแผนการ
บริหารความเสี่ยง ในส่วนของการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงฯ ได้มีการด าเนินการตามแผนที่วางไว้ คือ  
     4.1  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูง 
และตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการ หรือคณะท างาน 

4.2  มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานด้านบริหารความเสี่ยง  
     4.3  มีการเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ และประชาสัมพันธ์การบริหารความเสี่ยง ตามช่องทาง
การสื่อสารที่หลากหลาย เช่น การประชุมชี้แจง หนังสือเวียน เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
การให้ค าแนะน า และถ่ายทอดความรู้ในเรื่องการบริหารความเสี่ยง  โดยบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม เป็นต้น เพ่ือให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกรับทราบ และเข้าใจถึงวิธีการและขั้นตอนการ
บริหารความเสี่ยงเพ่ือน าไปปฏิบัติ 

4.4  มีการวิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบหรือ 
สร้างความเสียหาย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
     4.5  มีการจัดการความเสี่ยง  โดยการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ซึ่งแผนดังกล่าวได้ก าหนด
มาตรการหรือแผนปฏิบัติการ 
     4.6  มีการด าเนินงานติดตามการบริหารความเสี่ยง ภายในหน่วยงานย่อยของมหาวิทยาลัยฯ  
โดยมีการติดตามรอบ  12  เดือน ณ วันที่  15  กันยายน 2560  ซึ่งเป็นการติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานจัดการความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และเป็นการรายงาน
สรุปผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง เพ่ือเสนอผู้บริหารในการพิจารณาการด าเนินการจัดการ
ความเสี่ยง และประเมินผลของความเสี่ยงที่ได้ด าเนินการไปแล้ว ว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับใด จัดการความเสี่ยง
ได้สมบูรณ์มากน้อยเพียงใด  และควรน าความเสี่ยงนั้นกลับมาด าเนินการต่อหรือไม่  โดย เสนอคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ   เพ่ือพิจารณา    
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ประมวลภำพรวมผลกำรด ำเนินงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ร่วมกันผลักดันการด าเนินงาน

ให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง ตั้งแต่การก าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมโดยให้มีการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงทุกกิจกรรมที่ได้รับงบประมาณภายใต้ประเด็น
ยุทธศาสตร์ตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2560 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดย
คณะท างานบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ได้วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO และ
เป็นไปตามกระบวนการแนวทาง/วิธีการ บริหารความเสี่ยงที่ระบุในคู่มือการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
ของมหาวิทยาลัย และพิจารณาก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการเพ่ือลด/ควบคุมความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่
ยังไม่สามารถยอมรับได้ (ระดับสูง (High) และสูงมาก (Extreme)) ให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และ
ประมวลจัดท าเป็นแผนบริหารความเสี่ยง รวมทั้งแต่ละหน่วยงานได้ด าเนินการตามกิจกรรมรองรับความเสี่ยงที่
ก าหนด โดยสรุปผลการบริหารความเสี่ยงประจ าป ี2560  มีดังนี้ 
 

1. กำรวิเครำะห์เพื่อระบุปัจจัยเสี่ยง และกำรประเมินระดับควำมรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง 
เพื่อน ำมำบริหำรจัดกำร 

คณะท างานบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้วิเคราะห์เพ่ือระบุปัจจัยเสี่ยง
โดยค านึงถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งผลประเมินผลการบริหารความ
เสี่ยงประจ าปี 2560  ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่าปัจจัยเหล่านั้น มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมาย หรือผล
การปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม โดยระบุปัจจัยเสี่ยงแบ่งตามประเภทความเสี่ยงออกเป็น 4 
ด้าน ประกอบด้วย ด้านกลยุทธ์ ด้านการด าเนินงาน ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/
กฎระเบียบ รวมทั้งได้วิเคราะห์ความเสี่ยงที่สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล 10 ประการ ประกอบด้วย หลัก
ประสิทธิผล  หลักประสิทธิภาพ หลักการตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วน
ร่วม หลักการกระจายอ านาจ หลักนิติธรรม หลักความเสมอภาค และหลักการมุ่งเน้นฉันทามต ิ

ส าหรับผลการวิเคราะห์เพื่อระบุปัจจัยเสี่ยง พบว่ามีจ านวนปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานใน กิจกรรม/โครงการ ที่ผ่านการคัดเลือกเพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยงรวมของมหาวิทยาลัย 19 ปัจจัยเสี่ยง 
ซึ่งสามารถจ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ประเภทของความเสี่ยง  3  ด้าน และความสอดคล้องตามหลัก  
ธรรมาภิบาล  10  ประการ   

ภายหลังจากการวิเคราะห์เพื่อระบุปัจจัยเสี่ยงแล้ว คณะท างานบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏมหาสารคาม  ได้ท าการประเมินระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงเพ่ือน ามาบริหารจัดการตามเกณฑ์
การประเมินความเสี่ยงตามที่ระบุในคู่มือการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ส าหรับผลการประเมินระดับความ
เสี่ยงที่เกิดจากการน าโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ X ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ   (Likelihood x 
Impact)  ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ คือ ระดับสูงมาก สูง ปานกลาง และต่ า  โดยแสดงจ านวนปัจจัยเสี่ยงในแต่
ละระดับความรุนแรงออกมาในรูปของแผนภูมิความเสี่ยงได้ ดังนี้ 
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ประเภทควำมเสี่ยง 

ระดับ 

กำรประเมิน 
หลักธรรมำภิบำลที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 

  ก
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ุทธ
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ำร

ด ำ
เน

ินง
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ำร

เงิน
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ฎห
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เม
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  ธ
รร

มช
ำต

 ิ

  ร
วม

 

  ต
่ ำ 

  ป
ำน
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ำง

 

  ส
ูง 

  ส
ูงม

ำก
 

  1
. ป

ระ
สิท

ธิผ
ล 

  2
. ป

ระ
สิท

ธภิ
ำพ

 

  3
. ต

อบ
สน

อง
 

  4
. ภ

ำร
ะร

บัผิ
ดช

อบ
 

  5
. โ

ปร
่งใ

ส 

  6
. ม

ีส่ว
นร

่วม
 

  7
. ก

ระ
จำ

ยอ
 ำน

ำจ
 

  8
. นิ

ติธ
รร

ม 

  9
. เ

สม
อภ

ำค
 

 1
0.

 ม
ุ่งฉ

ันท
ำม

ต ิ

(1) การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 2 2 - - - - 4 - - 2 2 - 4 - - - - - - - - 
(2) พัฒนาครู  คณาจารย์และ
บุคลากรให้ มีคุณภาพ 

- 2 - - - - 2 - - 2 - - - 1 - - - - - 1 - 

(3) พัฒนาการบรหิารจัดการ
งานวิจัยให้มีคุณภาพและ
มาตรฐาน 

- 2 - - - - 2 - 1 1 - - - - 2 - - - - - - 

(4) พัฒนาท้องถิ่นและสังคมตาม
แนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1 1 - - - - 2 - - 2 - 2 - - - - - - - - - 

(5) ส่งเสริมสนับสนุนการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ
สิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน 

- 1 - - - - 1 - - 1 - 1 - - - - - - - - - 

(6) สร้างความร่วมมือกบัภาคี
เครือข่ายในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยและสังคม ใน
ภูมิภาคอาเซียน และภูมิภาค
อื่นๆ ของโลก 

1 - - - - - 1 - - 1 - 1 - - - - - - - - - 

(7) พัฒนาระบบบริหารจัดการที่
ดีสู่การก ากับดูแลตนเองอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

1 5 1 - - - 7 - 4 3 - - 7 - - - - - - - - 

รวม  7 ประเด็นยุทธศำสตร ์ 5 13 1 - - - 19 - 5 12 2 4 11 1 2 - - - - 1 - 
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2. กำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
จากผลการประเมินระดับของปัจจัยเสี่ยง คณะท างานบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม  ได้พิจารณาน าเสนอกิจกรรมรองรับความเสี่ยง เพ่ือลด/ควบคุมความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยังไม่
สามารถยอมรับได้ (ระดับสูง (High) และสูงมาก (Extreme)) ให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยพิจารณาถึง
ความคุ้มค่าในการด าเนินการ และความเหมาะสมของกิจกรรมดังกล่าว และประมวลจัดท าเป็นแผนบริหาร
ความเสี่ยง จากปัจจัยที่ต้องพิจารณาน ามาบริหารจัดการ จ านวน 19 ปัจจัยเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงได้พิจารณาก าหนดกิจกรรมเพ่ือรองรับปัจจัยเสี่ยงต่างๆ จ านวน 20 กิจกรรม และหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยรับผิดชอบในการขับเคลื่อนกิจกรรมในการพัฒนามหาวิทยาลัยในแต่ละกิจกรรม  ซึ่งหน่วยงาน
ต่างๆ ได้ด าเนินการตามกิจกรรมที่ก าหนดและมีการรายงานผลการด าเนินงานโดยสรุป     โดยมหาวิทยาลัยได้
ด าเนินการกิจกรรมตามแผนการบริหารความเสี่ยงแล้ว  จ านวน  15 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ  75.00  และอยู่
ระหว่างการด าเนินการ  3  กิจกรรม   คิดเป็นร้อยละ  15.00  และยังไม่มีการด าเนินการ  2 กิจกรรม  คิดเป็น
ร้อยละ  10.00     ดังนี้ 

 

ประเด็น

 ยุทธศำสตร์

จ ำนวนปจัจัยท่ีพิจำรณำ 
น ำมำบริหำรจัดกำร 

จ ำนวนกจิกรรม 
ควบคุมควำมเสี่ยง 

กล
ยุท

ธ ์

ด ำ
เน

ินง
ำน

 

กำ
รเง

ิน 

กฎ
หม

ำย
 

เศ
รษ

ฐกิ
จ/

กำ
รเม

ือง
 

ธร
รม

ชำ
ต ิ

 
รวม 
/ 

ปัจจัย
เสี่ยง 

รวม
กิจกรรม
จัดกำร
ควำม
เสี่ยง 

ด ำเนินกำร 
เสร็จแล้ว 

/ 
กิจกรรม 

คิดเป็น
ร้อยละ 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

/ 
กิจกรรม 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ยังไม่มีกำร
ด ำเนินกำร 

/ 
กิจกรรม 

คิดเป็น
ร้อยละ 

(1) การผลิต
บัณฑิตท่ีมี
คุณภาพ 

2 2 - - - - 4 5 3 60.00 1 20.00 1 20.00 

(2) พัฒนาครู  
คณาจารย์และ
บุคลากรให้ มี
คุณภาพ 

- 2 - - - - 2 2 - - 2 100 - - 

(3) พัฒนาการ
บริหารจัดการ
งานวิจัยให้มี
คุณภาพและ
มาตรฐาน 

- 2 - - - - 2 2 2 100 - - - - 

(4) พัฒนา
ท้องถิ่นและสังคม
ตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
 
 
 

1 1 - - - - 2 2 2 100 - - - - 
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ประเด็น

 ยุทธศำสตร์

จ ำนวนปจัจัยท่ีพิจำรณำ 
น ำมำบริหำรจัดกำร 

จ ำนวนกจิกรรม 
ควบคุมควำมเสี่ยง 

กล
ยุท

ธ ์

ด ำ
เน

ินง
ำน

 

กำ
รเง

ิน 

กฎ
หม

ำย
 

เศ
รษ

ฐกิ
จ/

กำ
รเม

ือง
 

ธร
รม

ชำ
ต ิ

 
รวม 
/ 

ปัจจัย
เสี่ยง 

รวม
กิจกรรม
จัดกำร
ควำม
เสี่ยง 

ด ำเนินกำร 
เสร็จแล้ว 

/ 
กิจกรรม 

คิดเป็น
ร้อยละ 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

/ 
กิจกรรม 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ยังไม่มีกำร
ด ำเนินกำร 

/ 
กิจกรรม 

คิดเป็น
ร้อยละ 

(5) ส่งเสริม
สนับสนุนการ
ท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม  
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมช
าติ สิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

- 1 - - - - 1 1 1 100 - - - - 

(6) สร้างความ
ร่วมมือกับภาคี
เครือข่ายในการ
พัฒนามหาวิทยาลัย 
และสังคม ใน
ภูมิภาคอาเซียน 
และภูมิภาคอื่นๆ 
ของโลก 

1 - - - - - 1 1 1 100 - - - - 

(7) พัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่ดี
สู่การก ากับดูแล
ตนเองอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1 5 1 - - - 7 7 6 85.71   1 14.29 

รวม  7 ประเด็น
ยุทธศำสตร ์

5 13 1 - - - 19 20 15 75.00 3 15.00 2 10.00 

 

ปัญหำและอุปสรรคในกำรด ำเนินงำน 

ในการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   มีปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน ดังนี้ 
1. ขาดระบบสารสนเทศในการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจาก 

หน่วยงานมาใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยง 
2. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือผู้รับผิดชอบความเสี่ยง ขาดความตระหนักในการด าเนินการจัดการ 

ความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง  
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ขาดความตระหนักในการรายงานผลการ 

ด าเนินงานต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
   4. การด าเนินการน าแผน และผลเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ล่าช้าและขาดความต่อเนื่อง  เนื่องจาก
กรรมการบริหารมหาวิทยลัยประชุมทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่ 2  ของทุกเดือน และสภามหาวิทยลัยประชุมทุกวัน
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ศุกร์สัปดาห์ที่ 3  ของทุกเดือน  ซึ่งมีการประชุมพิจารณากลั่นกรองเรื่องเพ่ือจะน าเสนอต่อสภามหาวิทยลัยทุก
วันพุธสัปดาห์ที่ 2 ของทุกเดือน  ดังนั้น จึงไม่สามารถน าเรื่องเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยได้ภายในเดือนเดียวกัน
ได้  จึงท าให้เกิดความล่าช้าในการที่จะต้องน าเรื่องเพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในเดือนถัดไป 

 

ข้อเสนอแนะจำกสภำมหำวิทยำลัย 
  ข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  ในการประชุมครั้งที่ 2/2561  เมื่อวันที่  16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561  
และผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  เมื่อวันที่  16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561   
  ทั้งนี้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   ได้ให้ข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
จัดท าปัจจัยความเสี่ยงและแนวทางการจัดการควบคุมความเสี่ยง  เพ่ือลดและควบคุมความเสี่ยง  ในเรื่องราว
ต่างๆ ดังนี้   
  1. ปัจจัยความเสี่ยงเรื่อง  การบริหารจัดการ และพัฒนาระบบการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  เพ่ือผลักดัน ขับเคลื่อนการด าเนินงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคามให้มีประสิทธิภาพ  สู่ความเป็นเลิศ  และเป็นที่ยอมรับมากข้ึน 
  2. ปัจจัยความเสี่ยงเรื่อง  จ านวนนักศึกษาลดลง  เพ่ือพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการรับนักศึกษาให้มี
จ านวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1  เพ่ิมมากขึ้นตามเป้าหมาย  เช่น การรับตรงโดยไม่มีการสอบข้อเขียน  การจัดสรร
โควตาพิเศษแก่กลุ่มเป้าหมายผู้เรียน  และการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาในเชิกรุก  เพ่ือดึงดูดผู้เรียนใน
พ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยและทั่วประเทศ 
  3. ควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการการติดตามการด าเนินงานตามมติสภามหาวิทิยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม  เพ่ือก ากับติดตามการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามให้เป็นไปตามมติสภา
มหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม 

มติที่ประชุม  สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2560   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
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ส่วนที่  4 
รำยงำนกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 

กำรบริหำรควำมเสี่ยง  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2560 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม    

 
   ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ได้มีแผนการบริหารความเสี่ยง  และมีการด าเนินงานตาม
แผนดังกล่าวแล้วนั้น  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  จึงได้จัดท ารายงานสรุปผลการติดตามผลการ
ด าเนินงานการบริหารความเสี่ยง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพ่ือเป็นการประมวลภาพรวมผลการ
ด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ได้แก่ 
 - แบบรายงานการติดตามผลการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยง   
    มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560   
   รอบ  12 เดือน   (1 ต.ต.59 - 30 ก.ย.60)   
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RMU-ERM. F2 

ตำรำงที่ 8   แบบรำยงำนผลกำรติดตำมผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง     (ระหว่ำง  1 ต.ค. 59 -  30 ก.ย. 60) 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพ 
ควำมเสี่ยง :   1. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานประกันคุณภาพ (ด้ำนกลยุทธ์) 
กิจกรรม / โครงกำร :   การบริหารจัดการหลักสูตร 
วัตถุประสงค์กิจกรรม / โครงกำร :   หลักสูตรมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนด ผลที่คำดว่ำจะได้รบั : 

   จ านวนอาจารย์ประจ าหลกัสูตรเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานประกันคุณภาพ 

เป้ำหมำยกิจกรรม / โครงกำร :   เป็นสถาบันที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่ มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถด้านวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณบัณฑิตที่พึงประสงค์ และมี
ทักษะในการประกอบอาชีพ และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
งบประมำณกิจกรรม / โครงกำร  กำรบริหำรควำมเสี่ยง :          -                  บาท 
ตัวชี้วดัควำมส ำเร็จในกำรบริหำรควำมเสี่ยง : ระดับผลการบริหารจัดการหลกัสูตรตามมาตรฐานของ  สกอ. 
 

กำรประเมินตำมแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง   
ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.2560  มหำวิทยำลยัรำชภฏัมหำสำรคำม 

 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงกำร

จัดกำรควำมเสี่ยง 

กำรประเมินควำมเสี่ยง  
(1 ต.ค 59 - 30 ก.ย. 60) 

ควำมเสี่ยง 
ลดลง 

ควำมเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู่ 

 / 
 แนวทำงแก้ไข 

ประเภทควำมเสีย่ง ปัจจัยเสีย่ง โอกำส 
ผล 

กระทบ 
ผล/
ระดับ 

แผน / กิจกรรม 
ควบคุมควำมเสี่ยง 

โอกำส 
ผล 

กระทบ 
ผล/
ระดับ 

(Y/N) ร้อยละ 

ด้านกลยุทธ์ 
(Strategic Risk : S) 

  1. ยังไม่มีการ
ปรับปรุงจ านวน
อาจารย์ประจ า
หลักสตูรให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ประกันคณุภาพ 
จ านวน  18 
หลักสตูร 
 

5 4 20 
(สูงมาก) 

  - ควรมีการปรบัปรุง
จ านวนอาจารย์ประจ า
หลักสตูรให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
ประกันคณุภาพ 
จ านวน  18 หลักสูตร  
ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานประกัน
คุณภาพ 

 
 

- มหาวิทยาลัยมีการด าเนินการ
ทบทวนปรับปรุงจ านวน อาจารย์
ประจ าหลักสตูรแล้วบางส่วน  ซึ่ง
ปัจจุบันยังไมม่ีการด าเนินการ
ปรับปปรุงจ านวนอาจารย์ประจ า
หลักสตูรให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานประกันคณุภาพ และการ
บริหารจดัการหลักสูตรตาม
มาตรฐานของ  สกอ.  จ านวน  13 
หลักสตูร  ได้แก ่
     1. หลักสูตรสังคมศึกษา (5 ปี) 
     2. หลักสูตรคณิตศาสตร์ศึกษา 

4 4 16 
สูง 

Y 20 Risk ที่ยังเหลืออยู ่
  - ยังมีหลักสูตร 
จ านวน  13 หลักสูตร 
ที่จ านวนอาจารย์ไม่
ตรงตามเกณฑ์
มาตรฐานประกัน
คุณภาพ และการ
บริหารจัดการหลักสูตร
ตามมาตรฐานของ  
สกอ. 
 

แนวทำงแก้ไข 
  - ปรับปรุงจ านวน
อาจารย์ประจ า
หลักสูตรให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
ประกันคุณภาพ 
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กำรประเมินตำมแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง   
ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.2560  มหำวิทยำลยัรำชภฏัมหำสำรคำม 

 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงกำร

จัดกำรควำมเสี่ยง 

กำรประเมินควำมเสี่ยง  
(1 ต.ค 59 - 30 ก.ย. 60) 

ควำมเสี่ยง 
ลดลง 

ควำมเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู่ 

 / 
 แนวทำงแก้ไข 

ประเภทควำมเสีย่ง ปัจจัยเสีย่ง โอกำส 
ผล 

กระทบ 
ผล/
ระดับ 

แผน / กิจกรรม 
ควบคุมควำมเสี่ยง 

โอกำส 
ผล 

กระทบ 
ผล/
ระดับ 

(Y/N) ร้อยละ 

           3. หลักสูตรสังคมศึกษา  
     4. หลักสูตรนาฏศลิป์และการ
ละคร 
     5. หลักสูตรนิเทศศาสตร ์
     6. หลักสูตรการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์

     7. หลักสูตรเกษตรศาสตร ์

     8. หลักสูตรเทคนิคการสตัว
แพทย ์
     9. หลักสูตรเทคโนโลยีการผลติ
พืช 

     10. หลักสูตรเทคโนโลยี
เครื่องจักรกลเกษตร 

     11. หลักสูตรการพยาบาลสัตว์ 
     12. หลักสูตรสัตวศาสตร ์

     13. หลักสูตรธรุกิจอาหารและ
โภชนาการ 

 
(*ข้อมูลจาก ส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน  24/10/2560) 
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RMU-ERM. F2 

ตำรำงที่ 8   แบบรำยงำนผลกำรติดตำมผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง     (ระหว่ำง  1 ต.ค. 59 -  30 ก.ย. 60) 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพ 
ควำมเสี่ยง :   2. จ านวนหลกัสูตรนานาชาติ หรือหลักสูตรที่มีความเป็นสากล ยังมีน้อย     (ด้ำนกลยทุธ์) 
กิจกรรม / โครงกำร :   การบริหารจัดการหลักสูตร 
วัตถุประสงค์กิจกรรม / โครงกำร :   หลักสูตรมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนด ผลที่คำดว่ำจะได้รบั : 

   จ านวนหลักสูตรนานาชาติหรือหลกัสตูรท่ีมี
ความร่วมมือกับต่างชาติเพิ่มมมากขึ้น 

เป้ำหมำยกิจกรรม / โครงกำร :   เป็นสถาบันที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่ มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถด้านวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณบัณฑิตที่พึงประสงค์ และมี
ทักษะในการประกอบอาชีพ และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
งบประมำณกิจกรรม / โครงกำร  กำรบริหำรควำมเสี่ยง :          -                  บาท 
ตัวชี้วดัควำมส ำเร็จในกำรบริหำรควำมเสี่ยง : จ านวนหลกัสูตรนานาชาตหิรือหลักสูตรที่มีความร่วมมือกับต่างชาติ 
 

กำรประเมินตำมแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง   
ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.2560  มหำวิทยำลยัรำชภฏัมหำสำรคำม 

 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงกำร

จัดกำรควำมเสี่ยง 

กำรประเมินควำมเสี่ยง  
(1 ต.ค 59 - 30 ก.ย. 60) 

ควำมเสี่ยง 
ลดลง 

ควำมเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู่ 

 / 
 แนวทำงแก้ไข 

ประเภทควำมเสีย่ง ปัจจัยเสีย่ง โอกำส 
ผล 

กระทบ 
ผล/
ระดับ 

แผน / กิจกรรม 
ควบคุมควำมเสี่ยง 

โอกำส 
ผล 

กระทบ 
ผล/
ระดับ 

(Y/N) ร้อยละ 

ด้านกลยุทธ์ 
(Strategic Risk : S) 

  2. หลักสตูรที่มี
การจัดการเรยีนการ
สอนที่เป็นหลักสูตร
นานาชาติ หรือ
หลักสตูร
ภาษาต่างประเทศ 
ยังมีน้อย ไม่มคีวาม
หลากหลาย 
 

4 3 12 
(สูง) 

  - แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
กลั่นกรองผลการ
ประเมินฯ ระดับ
หลักสตูร  และจัด
โครงการสัมมนา
อาจารย์ประจ า
หลักสตูร  เพื่อพัฒนา
คุณภาพ  การบริหาร
จัดการระดับหลักสูตร 

  - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
กลั่นกรองผลการประเมินฯ ระดับ
หลักสตูร  และมีการจัดประชุม
คณะกรรมการดูแลหลักสูตร  มี
โครงการสัมมนาอาจารยป์ระจ า
หลักสตูรต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี  
เพื่อพัฒนาคุณภาพ  การบริหาร
จัดการระดับหลักสูตร และหลักสตูร
ภาษาต่างประเทศ จัดโดยส านักงาน
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน 

3 3 9 
ปานกลาง 

Y 25 Risk ที่ยังเหลืออยู ่
  -หลักสูตร
นานาชาตยิังมีน้อย 
และไม่มีความ
หลากหลาย 
 
แนวทำงแก้ไข 
  - มีการส่งเสริมให้
มีการเปิดและ
ปรับปรุงหลักสูตร
นานาชาต ิ
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กำรประเมินตำมแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง   

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.2560  มหำวิทยำลยัรำชภฏัมหำสำรคำม 

 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงกำร

จัดกำรควำมเสี่ยง 

กำรประเมินควำมเสี่ยง  
(1 ต.ค 59 - 30 ก.ย. 60) 

ควำมเสี่ยง 
ลดลง 

ควำมเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู่ 

 / 
 แนวทำงแก้ไข 

ประเภทควำมเสีย่ง ปัจจัยเสีย่ง โอกำส 
ผล 

กระทบ 
ผล/
ระดับ 

แผน / กิจกรรม 
ควบคุมควำมเสี่ยง 

โอกำส 
ผล 

กระทบ 
ผล/
ระดับ 

(Y/N) ร้อยละ 

       - ทบทวนการเปิด-
ปิดหลักสูตรใหม้ีความ
สอดคล้องตาม
นโยบายของประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- มหาวิทยาลัย  มีการทบทวนการ
เปิด-ปิดหลักสตูรให้มีความ
สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล  และ
ได้มีการจัดโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ  เรื่อง  การกลั่นกรองผล
การประเมินคณุภาพการศึกษา
ภายใน ปีการศึกษา 2559  ระดับ
หลักสตูร  ในวันท่ี  1 สิงหาคม 
2560  เพื่อกลั่นกรองผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสตูร  ก าหนดแนวทาง
การแก้ปัญหาและปรับปรุงการ
ด าเนินงานระดับหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 3 9 
ปานกลาง 

Y 25 Risk ที่ยังเหลืออยู ่
  - หลักสูตรยังไม่มี
ความหลายหลาย  
 
แนวทำงแก้ไข 
  - จัดให้มีการจัด
ประชุมเพื่อทบทวน
การเปิด-ปิด
หลักสูตรในวาระ
การประชุมของ
สภาวิชาการ 
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RMU-ERM. F2 

ตำรำงที่ 8   แบบรำยงำนผลกำรติดตำมผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง     (ระหว่ำง  1 ต.ค. 59 -  30 ก.ย. 60) 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพ 
ควำมเสี่ยง :   3. หลักสูตรที่จัดการเรียนรู้ที่เน้นบัณฑิตนักปฏิบัติอยา่งมืออาชีพ   (มีการฝึกปฏิบัติ ท ากิจกรรมในระหวา่งเรียนร่วมกับสถานประกอบการ) ยังไม่ปรากฏชัดเจน  (ด้ำนกำรด ำเนินงำน) 
กิจกรรม / โครงกำร :   การบริหารจัดการหลักสูตร 
วัตถุประสงค์กิจกรรม / โครงกำร :  พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่มีความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในประเทศและ/หรือต่างประเทศ เพื่อฝึกบัณฑิตนักปฏิบัติ ผลที่คำดว่ำจะได้รบั : 

   มีจ านวนความร่วมมอื (MOU) กับสถาน
ประกอบการณ์ เพิ่มมากขึ้น  ซ่ึงส่งผลต่อ
นักศึกษาในการฝึกประสบการณ์ และการ
ปฏิบัติงานเม่ือส าเร็จการศึกษา 

เป้ำหมำยกิจกรรม / โครงกำร :   เป็นสถาบันที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่ มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถด้านวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณบัณฑิตที่พึงประสงค์ และมี
ทักษะในการประกอบอาชีพ และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
งบประมำณกิจกรรม / โครงกำร  กำรบริหำรควำมเสี่ยง :          -                  บาท 
ตัวชี้วดัควำมส ำเร็จในกำรบริหำรควำมเสี่ยง : ร้อยละของหลักสูตรที่จัดการเรียนรู้ที่เน้นบัณฑิตนักปฏิบัติอยา่งมืออาชีพ (มีการฝกึปฏิบัต ิท ากิจกรรมในระหว่างเรียนร่วมกับสถาน
ประกอบการ) 
 

กำรประเมินตำมแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง   
ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.2560  มหำวิทยำลยัรำชภฏัมหำสำรคำม 

 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงกำร

จัดกำรควำมเสี่ยง 

กำรประเมินควำมเสี่ยง  
(1 ต.ค 59 - 30 ก.ย. 60) 

ควำมเสี่ยง 
ลดลง 

ควำมเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู่ 

 / 
 แนวทำงแก้ไข 

ประเภทควำมเสีย่ง ปัจจัยเสีย่ง โอกำส 
ผล 

กระทบ 
ผล/
ระดับ 

แผน / กิจกรรม 
ควบคุมควำมเสี่ยง 

โอกำส 
ผล 

กระทบ 
ผล/
ระดับ 

(Y/N) ร้อยละ 

ด้านการด าเนินงาน 
(Operational Risk : O) 

  3. การด าเนินงาน
ด้านหลักสูตรที่มี
ความร่วมมือ (MOU) 
กับสถานประกอบ
การณ์ยังมีน้อย ซึ่ง
ส่งผลต่อนักศึกษาใน
การฝึกประสบการณ์ 
และการปฏิบัติงาน
เมื่อส าเร็จการศึกษา 

4 4 16 
(สูง) 

  - ควรมีการ
ด าเนินงานด้าน MOU  
กับสถานประกอบการ
อย่างจริงจัง ซึ่งเป็น
ข้อตกลงด้านการส่ง
นักศึกษาไปฝึก
ประสบการณ์  และ
การรับนักศึกษาเข้า
ท างานหลังจากส าเร็จ
การศึกษา  เพื่อให้เกิด 

  - มหาวิทยาลยั  โดยมีหน่วยงาน
คณะต่างๆ ที่มีหลักสูตรการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ  ได้มีการท า
ความร่วมมือกับสถานประกอบ
การณ์ และหน่วยงานภาครัฐ  เพื่อ
ส่งนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ ์ 
เป็นประจ าอย่างต่อเนื่องทุกป ี และ
มีการตดิตามออกนิเทศนักศึกษาฝกึ
ประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อส ารวจ
ความพึงพอใจของของ  

3 2 6      
ปานกลาง 

Y 62.50 Risk ที่ยังเหลืออยู ่
  - ยังมีนักศึกษา
บางส่วนที่หา
สถานที่ฝึก
ประสบการณ์เอง  
ซ่ึงอาจไม่ตรงกับ
สายการเรียน หรือ
อาจจะไม่ได้
ประสบการณ์ที่
แท้จริง 
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กำรประเมินตำมแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง   

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.2560  มหำวิทยำลยัรำชภฏัมหำสำรคำม 

 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงกำร

จัดกำรควำมเสี่ยง 

กำรประเมินควำมเสี่ยง  
(1 ต.ค 59 - 30 ก.ย. 60) 

ควำมเสี่ยง 
ลดลง 

ควำมเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู่ 

 / 
 แนวทำงแก้ไข 

ประเภทควำมเสีย่ง ปัจจัยเสีย่ง โอกำส 
ผล 

กระทบ 
ผล/
ระดับ 

แผน / กิจกรรม 
ควบคุมควำมเสี่ยง 

โอกำส 
ผล 

กระทบ 
ผล/
ระดับ 

(Y/N) ร้อยละ 

     ประสบการณ์จริง และ
ส่งผลถึงอนาคตการมี
งานท าของนักศึกษา 

สถานประกอบการณ์ และหน่วยงาน
ภาครัฐ 

     แนวทำงแก้ไข 
  - อาจารย ์และ
คณะ ควรจัดหา 
หรือตรวจสอบ
สถานที่ฝึก
ประสบการณ์ให้แก่
นักศึกษา  เพื่อให้
นักศึกษาได้มี
ประสบการณ์ตรง
กับสายการเรียน 
และได้รับ
ประสบการณ์ที่
แท้จริง  ซ่ึงส่งผล
ต่อการประกอบ
อาชีพหลังส าเร็จ
การศึกษา 
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RMU-ERM. F2 

ตำรำงที่ 8   แบบรำยงำนผลกำรติดตำมผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง     (ระหว่ำง  1 ต.ค. 59 -  30 ก.ย. 60) 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพ 
ควำมเสี่ยง :   4. ไม่มีฐานข้อมูลที่รวบรวมประวัต ิหรือการด าเนินงานต่างๆ โดยหน่วยงานกลาง    เช่น  จ านวนนกัศึกษาหรือศิษย์เกา่ที่ได้รับประกาศเกยีรติคุณยกย่อง ในด้านวิชาการ วิชาชพี คุณธรรม จริยธรรมหรือรางวัล ทางวิชาการ 
หรือด้านอื่นๆ ในระดับชาติหรือนานาชาติ และด้านอื่นๆ  (ด้ำนกำรด ำเนินงำน) 
กิจกรรม / โครงกำร :   การบริหารจัดการหลักสูตร 
วัตถุประสงค์กิจกรรม / โครงกำร :  ส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วมประกวด/แข่งขันด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม ผลที่คำดว่ำจะได้รบั : 

   มีจ านวนความร่วมมอื (MOU) กับสถาน
ประกอบการณ์ เพิ่มมากขึ้น  ซ่ึงส่งผลต่อ
นักศึกษาในการฝึกประสบการณ์ และการ
ปฏิบัติงานเม่ือส าเร็จการศึกษา 

เป้ำหมำยกิจกรรม / โครงกำร :   เป็นสถาบันที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่ มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถด้านวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณบัณฑิตที่พึงประสงค์ และมี
ทักษะในการประกอบอาชีพ และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
งบประมำณกิจกรรม / โครงกำร  กำรบริหำรควำมเสี่ยง :          -                  บาท 
ตัวชี้วดัควำมส ำเร็จในกำรบริหำรควำมเสี่ยง : จ านวนหลกัสูตรนานาชาตหิรือหลักสูตรที่มีความร่วมมือกับต่างชาติ 
 

กำรประเมินตำมแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง   
ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.2560  มหำวิทยำลยัรำชภฏัมหำสำรคำม 

 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงกำร

จัดกำรควำมเสี่ยง 

กำรประเมินควำมเสี่ยง  
(1 ต.ค 59 - 30 ก.ย. 60) 

ควำมเสี่ยง 
ลดลง 

ควำมเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู่ 

 / 
 แนวทำงแก้ไข 

ประเภทควำมเสีย่ง ปัจจัยเสีย่ง โอกำส 
ผล 

กระทบ 
ผล/
ระดับ 

แผน / กิจกรรม 
ควบคุมควำมเสี่ยง 

โอกำส 
ผล 

กระทบ 
ผล/
ระดับ 

(Y/N) ร้อยละ 

ด้านการด าเนินงาน 
(Operational Risk : O) 

    4.  ขาดการ
รวบรวมข้อมลู โดย
หน่วยงานกลาง เพื่อ
เก็บข้อมูล  เช่น  
    * ประวัติของ
บุคลากร  นักศึกษา
หรือศิษย์เก่าท่ีได้รับ
ประกาศเกยีรตคิุณ
ยกย่อง ในด้าน
วิชาการ วิชาชีพ  
 

5 4 20 
(สูง) 

  - ควรมีการรวบรวม
ข้อมูล เพื่อเก็บเป็น
ฐานข้อมูล  โดย
หน่วยงานท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้อง  เช่น  ด้าน
นักศึกษาผู้รับผิดชอบ 
ได้แก่ กองพัฒนา
นักศึกษา   ด้าน
บุคลากร  ผูร้ับผดิชอบ   
 

  - ผู้บริหารมหาวิทยาลัยยังไม่ไดใ้ห้
ความส าคญัด้านฐานข้อมลู  และยงั
ขาดหน่วยงานหลักท่ีรับผดิชอบ
จัดท าฐานข้อมูลกลางของ
มหาวิทยาลยัในด้านต่างๆ เช่น 

 การรวบรวมประวตัิของบุคลากร  
นักศึกษาหรือศิษย์เก่าท่ีได้รบั
ประกาศเกยีรตคิุณยกย่อง ในด้าน
วิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จรยิธรรม
หรือรางวัลทางวิชาการ  หรือด้าน
อื่นๆ  เป็นต้น 

5 4 20 
สูง 

N 0 Risk ที่ยังเหลืออยู ่
  - ยังไม่มี
ฐานข้อมูล หรือ
ผู้รับผิดชอบด้าน
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับภาระหน้าที่ของ
หน่วยงาน  ซ่ึงเวลา
ขอข้อมูลไปยัง
หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง พบว่า
ข้อมูลยังกระจาย
อยู่ตามหนว่ยงานที่
สังกัด ไม่มีการ 
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รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2560    

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 

 
 

 
กำรประเมินตำมแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง   

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.2560  มหำวิทยำลยัรำชภฏัมหำสำรคำม 

 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงกำร

จัดกำรควำมเสี่ยง 

กำรประเมินควำมเสี่ยง  
(1 ต.ค 59 - 30 ก.ย. 60) 

ควำมเสี่ยง 
ลดลง 

ควำมเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู่ 

 / 
 แนวทำงแก้ไข 

ประเภทควำมเสีย่ง ปัจจัยเสีย่ง โอกำส 
ผล 

กระทบ 
ผล/
ระดับ 

แผน / กิจกรรม 
ควบคุมควำมเสี่ยง 

โอกำส 
ผล 

กระทบ 
ผล/
ระดับ 

(Y/N) ร้อยละ 

 คุณธรรม จรยิธรรม
หรือรางวัล ทาง
วิชาการ หรือด้าน
อื่นๆ   
   * การท าความ
ร่วมมือ MOU  
   * กิจกรรมท านุ
บ ารุงด้านศลิปะและ
วัฒนธรรม 
         * ด้านอื่นๆ  
      ซึ่งปัจจุบัน
ข้อมูลกระจัด
กระจายอยูต่าม
หน่วยงานต่างๆ 
และคณะ  ซึ่งไมม่ี
ข้อมูลรวบรวมไว้ท่ี
หน่วยงานกลางท้ัง 
อดตีและปัจจุบัน  
 
 
 

   ได้แก่  กองบริหารงาน
บุคคล   ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม  
ผู้รับผิดชอบ   

      รวบรวมไว้เป็น
ฐานข้อมูล 
 
แนวทำงแก้ไข 
  - หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้งควรจัดท า
ฐานข้อมูล  เพือ่ใช้
เป็นฐานข้อมูล
กลางของ
มหาวิทยาลัย 
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RMU-ERM. F2 

ตำรำงที่ 8   แบบรำยงำนผลกำรติดตำมผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง     (ระหว่ำง  1 ต.ค. 59 -  30 ก.ย. 60) 
ยุทธศำสตร์ที่ 2  พัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรให้มีคุณภำพ 
ควำมเสี่ยง :     5. ระดับความส าเร็จของการรับและการพัฒนาบุคลากรให้มีมาตรฐาน (กำรด ำเนินงำน) 
กิจกรรม / โครงกำร :   การรับและการพัฒนาบุคลากรให้มีมาตรฐาน 
วัตถุประสงค์กิจกรรม / โครงกำร :     1. พัฒนาระบบการพัฒนาบุคลากรใหม้ีประสิทธิภาพ  
                                               2. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นตามความต้องการของมหาวิทยาลัย 
                                               3. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรเพื่อความสมดุลย์ของชีวิตและการท างาน 

ผลที่คำดว่ำจะได้รบั : 
   คณาจารย์ และบุคลากรมีคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาการ และวิชาชพี   

เป้ำหมำยกิจกรรม / โครงกำร :   คณาจารย์ และบุคลากรมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการ และวิชาชพี  และมีการพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
งบประมำณกิจกรรม / โครงกำร  กำรบริหำรควำมเสี่ยง :          -                  บาท 
ตัวชี้วดัควำมส ำเร็จในกำรบริหำรควำมเสี่ยง : ระดับความส าเร็จของการรับและการพัฒนาบุคลากรให้มีมาตรฐาน 
 

กำรประเมินตำมแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง   
ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.2560  มหำวิทยำลยัรำชภฏัมหำสำรคำม 

 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงกำร

จัดกำรควำมเสี่ยง 

กำรประเมินควำมเสี่ยง  
(1 ต.ค 59 - 30 ก.ย. 60) 

ควำมเสี่ยง 
ลดลง 

ควำมเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู่ 

 / 
 แนวทำงแก้ไข 

ประเภทควำมเสีย่ง ปัจจัยเสีย่ง โอกำส 
ผล 

กระทบ 
ผล/
ระดับ 

แผน / กิจกรรม 
ควบคุมควำมเสี่ยง 

โอกำส 
ผล 

กระทบ 
ผล/
ระดับ 

(Y/N) ร้อยละ 

ด้านการด าเนินงาน 
(Operational Risk : O) 

  5. ด้านคุณภาพ
ชีวิตความเป็นอยู่
ของบุคลากร ยังขาด
ด้านสวสัดิการที่พัก
อาศัย  ซึ่งสาย
สนับสนุนเงินเดือน
น้อย และต้องได้เช่า
ที่อยู่อาศัย  ท าให ้

 

4 4 16 
(สูง) 

  - มหาวิทยาลัยควร
สนับสนุนส่งเสริมดา้น
สวัสดิการที่พักอาศัย
ให้แก่บุคลากรที่ยื่น
ความจ านงค์ขอที่พัก
อาศัยไว้  หรือ
สนับสนุนให้บุคลากร
ได้มีบ้านเป็นของ
ตัวเอง   
 
 

  - มหาวิทยาลัยได้จัดสร้างอาคารที่
พัก ส าหรับบุคลากรซึ่งแล้วเสร็จแล้ว  
จ านวน 1 หลัง  สามารถรองรับ 
บุคลากรได้  45 คน  และก าลัง
ก่อสร้างอยู่ในขณะนี้  จ านวน  1 
หลัง  ซึ่งมีจ านวนห้อง  45 ห้อง  
และยังมรีอการก่อสร้างอีก  1 หลัง 
ซึ่งรอด าเนินการในปีงบประมาณ  
2561 

   และมีการจดัโครงการประชุมรบั
ฟังความคิดเห็น เพื่อศึกษา  

3 3 9 
ปานกลาง 

Y 43.75  Risk ที่ยังเหลืออยู่ 
  - ที่พักส าหรับ
บุคลากร ยังไม่
เพียงพอ  และยัง
ไม่มีโครงการที่
ส่งเสริมสนับสนุน
ให้บุคลากรได้มี
บ้านเป็นของตัวเอง 
   
แนวทำงแก้ไข 
  - จัดหาที่พักให้
เพียงพอต่อความ
ต่อการของ 
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รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2560    

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 

 
 

 
 

กำรประเมินตำมแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง   
ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.2560  มหำวิทยำลยัรำชภฏัมหำสำรคำม 

 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงกำร

จัดกำรควำมเสี่ยง 

กำรประเมินควำมเสี่ยง  
(1 ต.ค 59 - 30 ก.ย. 60) 

ควำมเสี่ยง 
ลดลง 

ควำมเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู่ 

 / 
 แนวทำงแก้ไข 

ประเภทควำมเสีย่ง ปัจจัยเสีย่ง โอกำส 
ผล 

กระทบ 
ผล/
ระดับ 

แผน / กิจกรรม 
ควบคุมควำมเสี่ยง 

โอกำส 
ผล 

กระทบ 
ผล/
ระดับ 

(Y/N) ร้อยละ 

 เกิดคุณภาพการ
ด ารงค์ชีวิตไม่ดี
เท่าที่ควร 

   โดยมหาวิทยาลยั
สนับสนุน หรือจัดหา
ให้แก่ผู้ที่สนใจ  เพื่อ
ความมั่นคงของ
บุคลากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิเคราะหป์ัญหา และความต้องการ 
ของบุคลากรมหาวิทยาลัย  ในวันที่   
25 กันยายน 2560  ท่ีผ่านมา 
จัดโดยสภาคณาจารย์ฯ 

     บุคลากร  และควร
จัดให้มีโครงการ 
เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนให้
บุคลากรได้มีบ้าน
เป็นของตัวเอง   



                       รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ
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RMU-ERM. F2 

ตำรำงที่ 8   แบบรำยงำนผลกำรติดตำมผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง     (ระหว่ำง  1 ต.ค. 59 -  30 ก.ย. 60) 
ยุทธศำสตร์ที่ 2  พัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรให้มีคุณภำพ 
ควำมเสี่ยง :     5. ระดับความส าเร็จของการรับและการพัฒนาบุคลากรให้มีมาตรฐาน (กำรด ำเนินงำน) 
กิจกรรม / โครงกำร :   การรับและการพัฒนาบุคลากรให้มีมาตรฐาน 
วัตถุประสงค์กิจกรรม / โครงกำร :     1. พัฒนาระบบการพัฒนาบุคลากรใหม้ีประสิทธิภาพ  
                                               2. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นตามความต้องการของมหาวิทยาลัย 
                                               3. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรเพื่อความสมดุลย์ของชีวิตและการท างาน 

ผลที่คำดว่ำจะได้รบั : 
   คณาจารย์ และบุคลากรมีคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาการ และวิชาชพี   

เป้ำหมำยกิจกรรม / โครงกำร :   คณาจารย์ และบุคลากรมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการ และวิชาชพี  และมีการพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
งบประมำณกิจกรรม / โครงกำร  กำรบริหำรควำมเสี่ยง :          -                  บาท 
ตัวชี้วดัควำมส ำเร็จในกำรบริหำรควำมเสี่ยง : ระดับความส าเร็จของการรับและการพัฒนาบุคลากรให้มีมาตรฐาน 
 

กำรประเมินตำมแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง   
ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.2560  มหำวิทยำลยัรำชภฏัมหำสำรคำม 

 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงกำร

จัดกำรควำมเสี่ยง 

กำรประเมินควำมเสี่ยง  
(1 ต.ค 59 - 30 ก.ย. 60) 

ควำมเสี่ยง 
ลดลง 

ควำมเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู่ 

 / 
 แนวทำงแก้ไข 

ประเภทควำมเสีย่ง ปัจจัยเสีย่ง โอกำส 
ผล 

กระทบ 
ผล/
ระดับ 

แผน / กิจกรรม 
ควบคุมควำมเสี่ยง 

โอกำส 
ผล 

กระทบ 
ผล/
ระดับ 

(Y/N) ร้อยละ 

ด้านกลยุทธ์ 
(Strategic Risk : S) 

  6. บุคลากรมี
ทักษะด้านการใช้
ภาษาอังกฤษไม่
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน 

4 3 12 
(สูง) 

  - ควรสนับสนุนให้
บุคลากรไดม้ีการ
ฝึกอบรมด้านภาษาทุก
คน  โดยหน่วยงานท่ี
เชี่ยวชาญด้านภาษา  
ซึ่งอาจจะจัดสัปดาห์
ละ  1 วัน  และ
หลังจากอบรมแล้ว
บุคลากรจะต้องสอบ
ผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

  - มหาวิทยาลัย  โดยส านักวิเทศ
สัมพันธ์และการจดัการศึกษา
นานาชาติ  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560  ได้จัดโครงการเสริมสร้าง
ความเข้าใจด้านความแตกต่าง ทาง
ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน+3 
ส ารับบุคลากรภายนอก    โครงการ
บริการวิชาการอบรมภาษาต่างประเทศ 
หลักสูตร  English  for  Presentations    

3 3 9 
ปานกลาง 

Y 25.00  Risk ที่ยังเหลืออยู่ 
  - ยังขาดการ
อบรมภาษาให้
บุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยอยา่ง
จริงจัง  และขาด
การทดสอบภาษา 
 
แนวทำงแก้ไข 
  - จัดให้มีการอบ
รบภาษาให้แก่
บุคลากร และจัดให้
มีการทดสอบภาษา 
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RMU-ERM. F2 

ตำรำงที่ 8   แบบรำยงำนผลกำรติดตำมผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง     (ระหว่ำง  1 ต.ค. 59 -  30 ก.ย. 60) 
ยุทธศำสตร์ที่ 3  กำรบริหำรจัดกำรงำนวิจัยให้มีคุณภำพและมำตรฐำน 
ควำมเสี่ยง :   6. มีโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ด าเนินการไม่แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ หรือในระยะเวลาทีก่ าหนด   (ด้ำนกำรด ำเนินงำน) 
กิจกรรม / โครงกำร :   มีโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ด าเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ หรือในระยะเวลาทีก่ าหนด 
วัตถุประสงค์กิจกรรม / โครงกำร :   เพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจยัเพื่อสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาการเรียนการสอน ผลที่คำดว่ำจะได้รบั : 

   โครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ด าเนินการ
แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ หรือในระยะเวล
ที่ก าหนด  และเป็นมหาวิทยาลยัที่สร้างองค์
ความรู้และใช้การวิจยัเป็นฐานในการ
ด าเนินงาน  การพัฒนาท้องถิ่นและสังคม 

เป้ำหมำยกิจกรรม / โครงกำร :   เป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างองค์ความรู้และใช้การวิจัยเป็นฐานในการด าเนินงาน  การพฒันาท้องถิ่นและสังคม 
งบประมำณกิจกรรม / โครงกำร  กำรบริหำรควำมเสี่ยง :          -                  บาท 
ตัวชี้วดัควำมส ำเร็จในกำรบริหำรควำมเสี่ยง : ร้อยละของโครงการวิจยั/งานสร้างสรรค์ที่ด าเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ หรือในระยะเวลที่ก าหนด ต่อโครงการวิจยั/งาน
สร้างสรรค์ทั้งหมด 

 

กำรประเมินตำมแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง   
ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.2560  มหำวิทยำลยัรำชภฏัมหำสำรคำม 

 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงกำร

จัดกำรควำมเสี่ยง 

กำรประเมินควำมเสี่ยง  
(1 ต.ค 59 - 30 ก.ย. 60) 

ควำมเสี่ยง 
ลดลง 

ควำมเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู่ 

 / 
 แนวทำงแก้ไข 

ประเภทควำมเสีย่ง ปัจจัยเสีย่ง โอกำส 
ผล 

กระทบ 
ผล/
ระดับ 

แผน / กิจกรรม 
ควบคุมควำมเสี่ยง 

โอกำส 
ผล 

กระทบ 
ผล/
ระดับ 

(Y/N) ร้อยละ 

ด้านการด าเนินงาน 
(Operational Risk : O) 

  7. นักวิจัยส่วนใหญ่ 
เมื่อขอทุนวิจัยแล้ว มี
ภาระงานสอนมาก  
ท าให้การด าเนินงาน
ล่าช้า และงานวิจัยไม่
เสร็จตามระยะเวลาที่
ก าหนด ส่งผลให้
มหาวิทยาลัยไม่
สามารถติดตาม
งานวิจัยได้ตาม
เป้าหมาย 

4 3 12 
(สูง) 

  - ควรจัดให้มรีะบบ 
พี่เลี้ยงหรือท่ีปรึกษา
โครงการวิจัย                  
เพื่อช่วยเหลือแนะน า
นักวิจัย และนักวิจัย
รุ่นใหม ่

 

  - สถาบันวิจัยได้จดัท าคู่มือเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการด าเนินงาน และกฏ
ระเบียบทีเ่กี่ยวข้องเพื่อให้นักวิจัย
ปฏิบัติ  และจัดให้มีการตดิตาม
ประเมินผลงานวิจัยให้เป็นไปตาม
กรอบระยะเวลา  และมเีจ้าหน้าท่ี
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ในการ
ให้ค าแนะน า และใหค้ าปรึกษา
นักวิจัย และนักวิจัยรุ่นใหม ่
 

2 2 4 
ต่ า 

Y 66.67 Risk ที่ยังเหลืออยู ่
  - ยังมีการส่งผล
งานวิจัยลา่ช้า  ไม่
เป็นไปตามกรอบ
ระยะเวลา ของ
บุคลากรบางส่วน 
 
แนวทำงแก้ไข 
  - ควรก าหนด
มาตรการในการ
ก ากับติดตามให้
งานวิจัยเป็นไปตาม
กรอบระยะเวลา 
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RMU-ERM. F2 

ตำรำงที่ 8   แบบรำยงำนผลกำรติดตำมผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง     (ระหว่ำง  1 ต.ค. 59 -  30 ก.ย. 60) 
ยุทธศำสตร์ที่ 3  กำรบริหำรจัดกำรงำนวิจัยให้มีคุณภำพและมำตรฐำน 
ควำมเสี่ยง :   6. มีโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ด าเนินการไม่แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ หรือในระยะเวลาทีก่ าหนด   (ด้ำนกำรด ำเนินงำน) 
กิจกรรม / โครงกำร :   มีโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ด าเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ หรือในระยะเวลาทีก่ าหนด 
วัตถุประสงค์กิจกรรม / โครงกำร :   เพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจยัเพื่อสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาการเรียนการสอน ผลที่คำดว่ำจะได้รบั : 

   โครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ด าเนินการ
แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ หรือในระยะเวล
ที่ก าหนด  และเป็นมหาวิทยาลยัที่สร้างองค์
ความรู้และใช้การวิจยัเป็นฐานในการ
ด าเนินงาน  การพัฒนาท้องถิ่นและสังคม 

เป้ำหมำยกิจกรรม / โครงกำร :   เป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างองค์ความรู้และใช้การวิจัยเป็นฐานในการด าเนินงาน  การพฒันาท้องถิ่นและสังคม 
งบประมำณกิจกรรม / โครงกำร  กำรบริหำรควำมเสี่ยง :          -                  บาท 
ตัวชี้วดัควำมส ำเร็จในกำรบริหำรควำมเสี่ยง : ร้อยละของโครงการวิจยั/งานสร้างสรรค์ที่ด าเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ หรือในระยะเวลที่ก าหนด ต่อโครงการวิจยั/งาน
สร้างสรรค์ทั้งหมด 

 

กำรประเมินตำมแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง   
ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.2560  มหำวิทยำลยัรำชภฏัมหำสำรคำม 

 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงกำร

จัดกำรควำมเสี่ยง 

กำรประเมินควำมเสี่ยง  
(1 ต.ค 59 - 30 ก.ย. 60) 

ควำมเสี่ยง 
ลดลง 

ควำมเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู่ 

 / 
 แนวทำงแก้ไข 

ประเภทควำมเสีย่ง ปัจจัยเสีย่ง โอกำส 
ผล 

กระทบ 
ผล/
ระดับ 

แผน / กิจกรรม 
ควบคุมควำมเสี่ยง 

โอกำส 
ผล 

กระทบ 
ผล/
ระดับ 

(Y/N) ร้อยละ 

ด้านการด าเนินงาน 
(Operational Risk : O) 

  8. นักวิจัยขาดการ
วางแผนในการ
ด าเนินงาน  และ
การด าเนินการตาม
แผน 

3 3 9 
(ปาน
กลาง) 

  - ควรจัดให้มีการ
รายงานผลการด าเนิน
งานวิจัยเป็นระยะ 
หรือเป็นไตรมาส 

 

  - สถาบันวิจัยได้มีการก าหนด
ระยะเวลาของการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์และแผนงานประจ าปี
ของสถาบันวิจัย และมีการพัฒนา
ระบบตดิตามประเมินผล ตรวจสอบ 
กระตุ้นการท าวิจัย และการส่ง
รายงานวิจัย  มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการตติตามประเมินผล 
 

2 2 4 
ต่ า 

Y 55.56 Risk ที่ยังเหลืออยู ่
- 

 
 
 
 
แนวทำงแก้ไข 

- 
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RMU-ERM. F2 

ตำรำงที่ 8   แบบรำยงำนผลกำรติดตำมผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง     (ระหว่ำง  1 ต.ค. 59 -  30 ก.ย. 60) 
ยุทธศำสตร์ที่ 4  พัฒนำท้องถิ่นและสังคมตำมแนวปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
ควำมเสี่ยง :   7. ร้อยละความส าเร็จของโครงการ หรือกิจกรรม หรืองานวิจัยที่เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยนื   (ดำ้นกลยุทธ์) 
กิจกรรม / โครงกำร :   โครงการ หรือกิจกรรม หรืองานวิจยัที่เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นให้ สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน    
วัตถุประสงค์กิจกรรม / โครงกำร :   ส่งเสริมการบูรณาการการบริการวิชาการกับงานวิจยั ผลที่คำดว่ำจะได้รบั : 

   มีองค์ความรู ้และนวัตกรรมจากการวจิัยไป
ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งอย่างยั่งยืนแก่ท้องถิ่นและชมุชน 

เป้ำหมำยกิจกรรม / โครงกำร :   การน าองค์ความรู้ และนวัตกรรมจากการวจิัยไปให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อสรา้งความเข้มแข็งอยา่งยั่งยืน 
งบประมำณกิจกรรม / โครงกำร  กำรบริหำรควำมเสี่ยง :          -                  บาท 
ตัวชี้วดัควำมส ำเร็จในกำรบริหำรควำมเสี่ยง : ระดับความส าเร็จของโครงการหรือกิจกรรมที่เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือท้องถิ่นให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน    
 

กำรประเมินตำมแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง   
ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.2560  มหำวิทยำลยัรำชภฏัมหำสำรคำม 

 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงกำร

จัดกำรควำมเสี่ยง 

กำรประเมินควำมเสี่ยง  
(1 ต.ค 59 - 30 ก.ย. 60) 

ควำมเสี่ยง 
ลดลง 

ควำมเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู่ 

 / 
 แนวทำงแก้ไข 

ประเภทควำมเสีย่ง ปัจจัยเสีย่ง โอกำส 
ผล 

กระทบ 
ผล/
ระดับ 

แผน / กิจกรรม 
ควบคุมควำมเสี่ยง 

โอกำส 
ผล 

กระทบ 
ผล/
ระดับ 

(Y/N) ร้อยละ 

ด้านกลยุทธ์ 
(Strategic Risk : S) 
 

  9. งานวิจัยท่ีน า
องค์ความรู้ และ
นวัตกรรมจากการ
วิจัยไปใช้ในการ
พัฒนาเสรมิสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชนท้องถิ่นให้ 
สามารถพึ่งพา
ตนเองได้อย่างยั่งยืน
ยังมีน้อย  เช่น  ไม่มี
วิจัย ด้านคุณภาพ
ดิน หรือพืชที่เหมาะ
กับสภาพภมูิภาค  

4 3 12 
(สูง) 

  - ควรส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีการท า
วิจัยที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของ
ชุมชนท้องถิ่นให้ 
สามารถพึ่งพาตนเอง
ได้อย่างยั่งยืน  และ
ตามนโยบายของ
ประเทศ 

 
 

  - มหาวิทยาลัยมีการน างานวิจัยมา
บูรณาการร่วมกบัการบริการ
วิชาการในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  
เพื่อให้เกิดประโยชน์ท่ีตอบสนองตอ่
ความต้องการของชุมชนท้องถิ่น
อย่างแท้จริง  และสามารถพ่ึงพา
ตนเองได้อย่างยั่งยืน  อีกทั้งยังมีงาน
บริการวิชาการต่างๆ ท่ีส่งเสริมความ
เข้มแข็งให้ชุมชนอย่างยั่งยืน เช่น 
โครงการแลกเปลี่ยนขยะเป็น
สวัสดิการ เพื่อเสริมสร้างรายได้
ให้กับชุมชน   

2 2 4 
ต่ า 

Y 58.33 Risk ที่ยังเหลืออยู ่
- 

 
 
 
 
แนวทำงแก้ไข 

- 
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กำรประเมินตำมแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง   
ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.2560  มหำวิทยำลยัรำชภฏัมหำสำรคำม 

 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงกำร

จัดกำรควำมเสี่ยง 

กำรประเมินควำมเสี่ยง  
(1 ต.ค 59 - 30 ก.ย. 60) 

ควำมเสี่ยง 
ลดลง 

ควำมเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู่ 

 / 
 แนวทำงแก้ไข 

ประเภทควำมเสีย่ง ปัจจัยเสีย่ง โอกำส 
ผล 

กระทบ 
ผล/
ระดับ 

แผน / กิจกรรม 
ควบคุมควำมเสี่ยง 

โอกำส 
ผล 

กระทบ 
ผล/
ระดับ 

(Y/N) ร้อยละ 

 เพื่อให้เกิดการพึ่งพา
ตนเองได้ของ
เกษตรกร ท้องถิ่น 
เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ซึ่งได้มีการน าองค์ความรู้การท าช่อ
ดอกไม้ และโคมไฟจากขวดพลาสติก  
และการท าตะกร้าจากกระป๋องเบยีร์  
โดยมุ่งเน้นใหผู้้เข้าร่วมโครงการได้
ฝึกปฏิบัติ ท าจริง ท าได้ เพื่อให้เกดิ
อาชีพ เกิดรายได้  เสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้ชุมชนอย่างยั่งยืน      
เป็นต้น 
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RMU-ERM. F2 

ตำรำงที่ 8   แบบรำยงำนผลกำรติดตำมผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง     (ระหว่ำง  1 ต.ค. 59 -  30 ก.ย. 60) 
ยุทธศำสตร์ที่  4  พัฒนำท้องถิ่นและสังคมตำมแนวปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
ควำมเสี่ยง :   8. ศูนย์/แหล่งความเป็นเลิศ (excellent  center)  ภายใน/ภายนอกมหาวิทยาลยัที่มีมาตรฐานในการให้บริการวิชาการในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ ยังไม่ชัดเจน       (ด้ำนกำรด ำเนินงำน) 
กิจกรรม / โครงกำร :   โครงการศูนย์/แหล่งความเป็นเลิศ (excellent  center)  ภายใน/ภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐานในการให้บริการวิชาการในระดบัท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ 
วัตถุประสงค์กิจกรรม / โครงกำร :   ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง ผลที่คำดว่ำจะได้รบั : 

      ศูนย์/แหล่งความเป็นเลิศ (excellent  
center)  ภายใน/ภายนอกมหาวิทยาลยัที่มี
มาตรฐาน 

เป้ำหมำยกิจกรรม / โครงกำร :   เพื่อเป็นคลังปัญญาและแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น และสังคมในการพัฒนาชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามแนวปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
งบประมำณกิจกรรม / โครงกำร  กำรบริหำรควำมเสี่ยง :          -                  บาท 
ตัวชี้วดัควำมส ำเร็จในกำรบริหำรควำมเสี่ยง : จ ำนวนศูนย์/แหล่งความเป็นเลิศ (excellent  center)  ภายใน/ภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐานในการให้บริการวิชาการในระดับ
ท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ    
 

กำรประเมินตำมแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง   
ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.2560  มหำวิทยำลยัรำชภฏัมหำสำรคำม 

 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงกำร

จัดกำรควำมเสี่ยง 

กำรประเมินควำมเสี่ยง  
(1 ต.ค 59 - 30 ก.ย. 60) 

ควำมเสี่ยง 
ลดลง 

ควำมเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู่ 

 / 
 แนวทำงแก้ไข 

ประเภทควำมเสีย่ง ปัจจัยเสีย่ง โอกำส 
ผล 

กระทบ 
ผล/
ระดับ 

แผน / กิจกรรม 
ควบคุมควำมเสี่ยง 

โอกำส 
ผล 

กระทบ 
ผล/
ระดับ 

(Y/N) ร้อยละ 

ด้านการด าเนินงาน 
(Operational Risk : O) 

  10. ศูนย์/แหล่ง
ความเป็นเลิศ 
(excellent  
center)  ยังไม่ส่งผล
ที่ชัดเจน ในการให้
การบริการ  และ
การด าเนินงานท่ีเห็น
ผลชัดเจน  มีการ
ด าเนินงาน หรือมี
การจัดกิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง  

4 4 16 
(สูง) 

  - ควรทบทวน
แผนการด าเนินงาน
ด้านศูนย์ความเป็นเลิศ 
(excellent  center)   
และประเมินแผนการ
ใหบ้ริการวิชาการ  
โดยให้ผู้ใช้บริการมี
ส่วนร่วม 

  - มหาวิทยาลัย โดยคณะต่างๆ ที่มี
ศูนย์ความเป็นเลิศ (excellent  
center)  ได้มีการทบทวนการ
ด าเนินงานในการใหก้ารบริการ  
โดยมีการปรับปรุงพัฒนาการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์แก่
ผู้ใช้บริการ 

1 1 1 
ต่ า 

Y 93.75 Risk ที่ยังเหลืออยู ่
- 

 
 
 
 
แนวทำงแก้ไข 

- 
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RMU-ERM. F2 

ตำรำงที่ 8   แบบรำยงำนผลกำรติดตำมผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง     (ระหว่ำง  1 ต.ค. 59 -  30 ก.ย. 60) 
ยุทธศำสตร์ที่  5  ส่งเสริมสนับสนุนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อมอย่ำงย่ังยืน 
ควำมเสี่ยง :   9. แหล่งเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับดา้นการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังไม่ชัดเจน  (ด้ำนกำรด ำเนินงำน) 
กิจกรรม / โครงกำร :   พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
วัตถุประสงค์กิจกรรม / โครงกำร :   เพื่อสร้างเสริมสนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลที่คำดว่ำจะได้รบั : 

      มหาวิทยาลยัมีแหล่งเรียนรู้ภายใน
มหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับดา้นการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เป้ำหมำยกิจกรรม / โครงกำร :   เป็นแบบอยา่งและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน 
งบประมำณกิจกรรม / โครงกำร  กำรบริหำรควำมเสี่ยง :          -                  บาท 
ตัวชี้วดัควำมส ำเร็จในกำรบริหำรควำมเสี่ยง : จ านวนแหล่งเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

กำรประเมินตำมแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง   
ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.2560  มหำวิทยำลยัรำชภฏัมหำสำรคำม 

 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงกำร

จัดกำรควำมเสี่ยง 

กำรประเมินควำมเสี่ยง  
(1 ต.ค 59 - 30 ก.ย. 60) 

ควำมเสี่ยง 
ลดลง 

ควำมเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู่ 

 / 
 แนวทำงแก้ไข 

ประเภทควำมเสีย่ง ปัจจัยเสีย่ง โอกำส 
ผล 

กระทบ 
ผล/
ระดับ 

แผน / กิจกรรม 
ควบคุมควำมเสี่ยง 

โอกำส 
ผล 

กระทบ 
ผล/
ระดับ 

(Y/N) ร้อยละ 

ด้านการด าเนินงาน 
(Operational Risk : O) 

  11. การส่งเสริมการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรม 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมของ
มหาวิทยาลัย ยังไม่
ชัดเจน ขาดการ
ประชาสัมพันธ์ และ
การด าเนินการที่
ได้รับการยอมรับจาก
ท้องถิ่น 

4 3 12 
(สูง) 

  - ควรมีการทบทวน 
และปรับปรุงระบบ
และกลไก การท านุ
บ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลยั   และ
ควรส่งเสริมการสร้าง
มาตรฐานด้านศลิปะ
และวัฒนธรรมให้เป็น
ที่ยอมรับในระดับ
ท้องถิ่น  และระดับชาติ 

  - มหาวิทยาลัย  โดยส านักศลิปะ
และวัฒนธรรม ได้มีการจัดท าแผน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
และมีการทบทวนแผนประจ าทุกปี   
และในปี 2560 ได้จัดโครงการ
แลกเปลีย่นนาฏศลิป์อาเซยีน  
ประจ าปี 2560  ในวันท่ี  25 
สิงหาคม 2560  โดยมีผูเ้ข้าร่วมเปน็
ประเทศในภมูิภาคอาเซียน ซึ่งมี
วัฒนธรรมการแสดงท่ีมีความ
คล้ายคลึง  จึงได้มีการจัดโครงการ
ดังกล่าวขึ้น   

1 1 1 
ต่ า 

Y 91.67 Risk ที่ยังเหลืออยู ่
- 

 
 
 
 
แนวทำงแก้ไข 

- 
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กำรประเมินตำมแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง   
ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.2560  มหำวิทยำลยัรำชภฏัมหำสำรคำม 

 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงกำร

จัดกำรควำมเสี่ยง 

กำรประเมินควำมเสี่ยง  
(1 ต.ค 59 - 30 ก.ย. 60) 

ควำมเสี่ยง 
ลดลง 

ควำมเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู่ 

 / 
 แนวทำงแก้ไข 

ประเภทควำมเสีย่ง ปัจจัยเสีย่ง โอกำส 
ผล 

กระทบ 
ผล/
ระดับ 

แผน / กิจกรรม 
ควบคุมควำมเสี่ยง 

โอกำส 
ผล 

กระทบ 
ผล/
ระดับ 

(Y/N) ร้อยละ 

      เพื่ออนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม 
และเป็นการแลกเปลีย่นวัฒนธรรม
ระหว่างประเทศ  ซึ่งมีการแสดงของ
ประเทศลาว,  จีน,  เวียดนาม และ
ไทย 4 ภาค   ได้แก่ การแสดง
นาฏศิล์จากสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว, การ
แสดงภาคกลาง “เทิดเถิง”  
ภาคเหนือ “ฟ้อนขันดอก”  การ
แสดงจากประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน,  การแสดงนาฏศลิป์
อีสาน “ล าเพลินชมเมือง
มหาสารคาม”  ภาคใต้ “กีปัสเรนงั”  
การแสดงจากประเทศสาธารณรัฐ
เวียดนาม   การแสดงดนตรีพื้นเมอืง  
แกนอีสาน  มโหรีอสีาน เป็นต้น 
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RMU-ERM. F2 

ตำรำงที่ 8   แบบรำยงำนผลกำรติดตำมผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง     (ระหว่ำง  1 ต.ค. 59 -  30 ก.ย. 60) 
ยุทธศำสตร์ที่  6  สร้ำงควำมร่วมมือกับภำคีเครือข่ำยในกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยและสังคมอำเซียนและภูมิภำคอ่ืนของโลก 
ควำมเสี่ยง :   10. จ านวนองค์กร  สมาคม หรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายความรว่มมือในการพัฒนามหาวิทยาลัย ภูมภิาคอาเซียนและภูมภิาคอื่นของโลก  
                     ยังมีน้อย  (ด้ำนกลยทุธ์) 
กิจกรรม / โครงกำร :   การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย   
วัตถุประสงค์กิจกรรม / โครงกำร :   เพื่อสร้างและพัฒนาความร่วมมือ และขอ้ตกลงร่วมกับมหาวิทยาลัยและหนว่ยงานภาครัฐ  ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม  ชุมชน  
                                             ทัง้ภายในและตา่งประเทศ 

ผลที่คำดว่ำจะได้รบั : 
      มีเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและ
ต่างประเทศ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย   
เพิ่มมากขึ้น 

เป้ำหมำยกิจกรรม / โครงกำร :   มีความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย และหนว่ยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ  ภาคอุตสาหกรรม  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สถานประกอบการ 
                                         และศิษย์เก่าในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
งบประมำณกิจกรรม / โครงกำร  กำรบริหำรควำมเสี่ยง :          -                  บาท 
ตัวชี้วดัควำมส ำเร็จในกำรบริหำรควำมเสี่ยง : จ านวนองค์กร สมาคม หรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศที่เป็นเครือข่ายความรว่มมือใน 
                                                         การพัฒนามหาวิทยาลยั ภูมภิาคอาเซียนและภูมภิาคอื่นของโลก 
 

กำรประเมินตำมแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง   
ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.2560  มหำวิทยำลยัรำชภฏัมหำสำรคำม 

 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงกำร

จัดกำรควำมเสี่ยง 

กำรประเมินควำมเสี่ยง  
(1 ต.ค 59 - 30 ก.ย. 60) 

ควำมเสี่ยง 
ลดลง 

ควำมเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู่ 

 / 
 แนวทำงแก้ไข 

ประเภทควำมเสีย่ง ปัจจัยเสีย่ง โอกำส 
ผล 

กระทบ 
ผล/
ระดับ 

แผน / กิจกรรม 
ควบคุมควำมเสี่ยง 

โอกำส 
ผล 

กระทบ 
ผล/
ระดับ 

(Y/N) ร้อยละ 

ด้านกลยุทธ์ 
(Strategic Risk : S) 
 

  12.  การร่วมมือ
ของหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคธุรกิจ  
ภาคอุตสาหกรรม  
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  สถาน
ประกอบการและ
ศิษย์เก่า  ในการ
พัฒนานักศึกษา 

4 4 16 
(สูง) 

  - ควรมคีวามร่วมมือ
กับสถานประกอบการ
ทั้งภาครัฐ และเอกชน  
เพื่อพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา  ท้ังใน
ระหว่างเรยีน และ
หลังจากจบการศึกษา  
เช่น  ด้านการฝึก
ประสบการณ์  และ 

  - มหาวิทยาลัยมีการส่งเสรมิให ้
สาขาวิชาปรับรายละเอียดของ 
หลักสตูรใหส้อดคล้องกับความ 
ต้องการของสถานปรกอบการณ์   
และประสานไปยังสถานประกอบ 
การณ์ในการท าความร่วมมือในการ 
ส่งนักศึกษาเข้ารับการฝึก 
ประสบการณ์วิชาชีพแบบ 
สหกิจศึกษา 
 

3 2 6 
ปานกลาง 

Y 62.50 Risk ที่ยังเหลืออยู ่
  - การท าความ
ร่วมมือกับสถาน
ประกอบการณ์ยัง
ไม่เป็นที่แพร่หลาย
และชัดเจน 
 
แนวทำงแก้ไข 
  - ส่งเสริมให้คณะ
มีการท าความ
ร่วมมือ 
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รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2560    

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 

 
 

 
กำรประเมินตำมแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง   

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.2560  มหำวิทยำลยัรำชภฏัมหำสำรคำม 

 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงกำร

จัดกำรควำมเสี่ยง 

กำรประเมินควำมเสี่ยง  
(1 ต.ค 59 - 30 ก.ย. 60) 

ควำมเสี่ยง 
ลดลง 

ควำมเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู่ 

 / 
 แนวทำงแก้ไข 

ประเภทควำมเสีย่ง ปัจจัยเสีย่ง โอกำส 
ผล 

กระทบ 
ผล/
ระดับ 

แผน / กิจกรรม 
ควบคุมควำมเสี่ยง 

โอกำส 
ผล 

กระทบ 
ผล/
ระดับ 

(Y/N) ร้อยละ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

และพัฒนา
มหาวิทยาลยัยังไม่
ส่งผลที่ชัดเจน เช่น 
สถานท่ีฝึก
ประสบการณ์  
ตลอดจนเมื่อส าเร็จ
การศึกษาสามารถม ี
งานท า  โดยสถาน
ประกอบการที่เคย
ฝึกประสบการณ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   การรับเข้าท างานหลัง
ส าเรจ็การศึกษา 

      กับสถานประกอบ
การณ์ เพิ่มมากขึ้น 
 

 
 



                       รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ
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RMU-ERM. F2 

ตำรำงที่ 8   แบบรำยงำนผลกำรติดตำมผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง     (ระหว่ำง  1 ต.ค. 59 -  30 ก.ย. 60) 
ยุทธศำสตร์ที่  7  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรที่ดีสู่กำรก ำกับดูแลตนเองอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ควำมเสี่ยง :   11. ความพึงพอใจของผูร้ับบริการต่อการให้การบริการของหนว่ยงานในมหาวิทยาลยั  ตลอดจนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   (ด้ำนกำรด ำเนินงำน) 
กิจกรรม / โครงกำร :   พัฒนาการบรกิาร เพื่อความพึงพอใจตอ่การใหบ้ริการของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
วัตถุประสงค์กิจกรรม / โครงกำร :   - พัฒนา และส่งเสริมการใช้ระบบความปลอดภัยและการจราจร  การบริการอืน่ๆ ให้มีประสิทธภิาพ                        ผลที่คำดว่ำจะได้รบั : 

      ระบบบริหารจัดการภายในองค์กรที่มี
คุณภาพ  และมาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล 

เป้ำหมำยกิจกรรม / โครงกำร :   มีระบบบริหารจัดการภายในองค์กรที่มีคุณภาพ  และมาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล 
งบประมำณกิจกรรม / โครงกำร  กำรบริหำรควำมเสี่ยง :          -                  บาท 
ตัวชี้วดัควำมส ำเร็จในกำรบริหำรควำมเสี่ยง : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้การบริการของหนว่ยงานในมหาวิทยาลยั   
 

กำรประเมินตำมแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง   
ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.2560  มหำวิทยำลยัรำชภฏัมหำสำรคำม 

 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงกำร

จัดกำรควำมเสี่ยง 

กำรประเมินควำมเสี่ยง  
(1 ต.ค 59 - 30 ก.ย. 60) 

ควำมเสี่ยง 
ลดลง 

ควำมเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู่ 

 / 
 แนวทำงแก้ไข 

ประเภทควำมเสีย่ง ปัจจัยเสีย่ง โอกำส 
ผล 

กระทบ 
ผล/
ระดับ 

แผน / กิจกรรม 
ควบคุมควำมเสี่ยง 

โอกำส 
ผล 

กระทบ 
ผล/
ระดับ 

(Y/N) ร้อยละ 

ด้านการด าเนินงาน 
(Operational Risk : O) 

  13. ความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพสินย์ 
ของบุคลากร   
นักศึกษา ภายใน 
มหาวิทยาลัย  
ยังไม่เพียงพอ 
 

3 

 

3 9 
(ปาน
กลาง) 

  - ควรมีการกรองบุคล
คลเข้า-ออก ภายใน  
มหาวิทยาลยั  ในช่วง
ตั้งแต่ 24.00 น.  
จนถึง  05.00 น.  โดย
ท าราวกั้นยกขั้น-ลง  
และมีกล้องวงจรปิด
บันทึกภาพคนเข้าออก  
ในระดับสายตา  เพื่อ
การบันทึกภาพที่
ชัดเจน เพราะปจัจุบัน 

 

  - ยังไม่มีการด าเนินการ และ 
มาตรการในการกรองบุคลคลเข้า- 
ออก ภายใน  มหาวิทยาลัย  ในช่วง 
ตั้งแต่ 24.00 น.  จนถึง  05.00 น.   
โดยท าราวกั้นยกขั้น-ลง  และม ี
กล้องวงจรปิด  บันทึกภาพคนเข้า 
ออก  ในระดับสายตา  เพื่อการ 
บันทึกภาพท่ีชัดเจน  ซึ่งปัจจุบันยงั 
ไม่มีการด าเนินการ เนื่องจากความ 
เหมาะสม และยังไม่มีนโยบายของ 
ผู้บริหารที่ให้ความส าคัญเรื่องนี้  

3 3 9 
ปานกลาง 

N 0 Risk ที่ยังเหลืออยู ่
  - ยังไม่มีการ
ด าเนินการจัดท า
ราวกั้นยกขั้น-ลง  
เพื่อกรองคนเข้า-
ออก ในชว่งเวลา 
ตั้งแต่ 24.00 น.   
จนถึง  05.00 น.   
 
แนวทำงแก้ไข 
  - จัดท าราวกั้นยก
ขั้น-ลง  เพื่อกรอง
คนเข้า-ออก ในช่วง 
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รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2560    

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 

 
 

 
 

กำรประเมินตำมแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง   
ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.2560  มหำวิทยำลยัรำชภฏัมหำสำรคำม 

 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงกำร

จัดกำรควำมเสี่ยง 

กำรประเมินควำมเสี่ยง  
(1 ต.ค 59 - 30 มิ.ย. 60) 

ควำมเสี่ยง 
ลดลง 

ควำมเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู่ 

 / 
 แนวทำงแก้ไข 

ประเภทควำมเสีย่ง ปัจจัยเสีย่ง โอกำส 
ผล 

กระทบ 
ผล/
ระดับ 

แผน / กิจกรรม 
ควบคุมควำมเสี่ยง 

โอกำส 
ผล 

กระทบ 
ผล/
ระดับ 

(Y/N) ร้อยละ 

 
 
 
 
 

    กล้องติดตั้งสูงเกินไป  
เมื่อเกิดเหตุ จะไม่
สามารถบันทึกภาพที่
ชัดเจนได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      เวลาตั้งแต่ 24.00 น.   
จนถึง  05.00 น.   
 

 



                       รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ
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RMU-ERM. F2 

ตำรำงที่ 8   แบบรำยงำนผลกำรติดตำมผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง     (ระหว่ำง  1 ต.ค. 59 -  30 ก.ย. 60) 
ยุทธศำสตร์ที่  7  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรที่ดีสู่กำรก ำกับดูแลตนเองอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ควำมเสี่ยง :   11. ความพึงพอใจของผูร้ับบริการต่อการให้การบริการของหนว่ยงานในมหาวิทยาลยั  ตลอดจนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   (ด้ำนกำรด ำเนินงำน) 
กิจกรรม / โครงกำร :   พัฒนาการบรกิาร เพื่อความพึงพอใจตอ่การใหบ้ริการของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
วัตถุประสงค์กิจกรรม / โครงกำร :   - พัฒนา และส่งเสริมการใช้ระบบความปลอดภัยและการจราจร  การบริการอืน่ๆ ให้มีประสิทธภิาพ                        ผลที่คำดว่ำจะได้รบั : 

      ระบบบริหารจัดการภายในองค์กรที่มี
คุณภาพ  และมาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล 

เป้ำหมำยกิจกรรม / โครงกำร :   มีระบบบริหารจัดการภายในองค์กรที่มีคุณภาพ  และมาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล 
งบประมำณกิจกรรม / โครงกำร  กำรบริหำรควำมเสี่ยง :          -                  บาท 
ตัวชี้วดัควำมส ำเร็จในกำรบริหำรควำมเสี่ยง : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้การบริการของหนว่ยงานในมหาวิทยาลยั   
 

กำรประเมินตำมแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง   
ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.2560  มหำวิทยำลยัรำชภฏัมหำสำรคำม 

 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงกำร

จัดกำรควำมเสี่ยง 

กำรประเมินควำมเสี่ยง  
(1 ต.ค 59 - 30 ก.ย. 60) 

ควำมเสี่ยง 
ลดลง 

ควำมเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู่ 

 / 
 แนวทำงแก้ไข 

ประเภทควำมเสีย่ง ปัจจัยเสีย่ง โอกำส 
ผล 

กระทบ 
ผล/
ระดับ 

แผน / กิจกรรม 
ควบคุมควำมเสี่ยง 

โอกำส 
ผล 

กระทบ 
ผล/
ระดับ 

(Y/N) ร้อยละ 

ด้านการด าเนินงาน 
(Operational Risk : O) 

  14.  หลังคากันฝน 
ยังไม่เพียงพอส าหรับ 
จอดรถ และสถานที่ 
จอดรถที่มีอยู่ 
ยังไม่มีประสิทธิภาพ 
เพียงพอ 
 

3 

 

3 9 
(ปาน
กลาง) 

  - ควรจดัท าหลังคาที่
จอดรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์  เพ่ือ
เป็นที่บังแดดบังฝน 
และตดิตั้งแผงโซล่า
เซล ผลิตไฟฟ้าเป็น
พลังงานทดแทน เพื่อ
ลดค่าใช้จ่ายด้าน
พลังงาน และได้
ประโยชน์หลายด้าน 
 

  - มหาวิทยาลัย  ยังไมม่ีการ 

ด าเนินการในดา้นการ  จัดท าหลังคา 

ที่จอดรถยนต์ และรถจักรยานยนต์   
เพื่ออ านวยความสะดวกแก่บุคลากร   
นักศึกษา หรือผู้ใช้บริการ แต่มีการ 

ติดตั้งแผงโซล่าเซล ผลติไฟฟ้าเป็น 

พลังงานทดแทน  ในการให้แสง 

สว่างตามถนนจดุต่างๆ  ภายใน 

มหาวิทยาลยั  เพื่อประหยดัพลังงาน 

และเพื่อความปลอดภัยแก่บุคลากร   
นักศึกษา หรือผู้ใช้บริการ 

 

3 2 6 
ปานกลาง 

Y 33.33 Risk ที่ยังเหลืออยู ่
  - การน าพลังงาน
ทดแทนมาใช้ยังไม่
แพร่หลายใน
มหาวิทยาลัย 
 
แนวทำงแก้ไข 
  - ผู้บริหารควรให้
ความส าคัญด้าน
การน าพลังงาน
ทดแทนมาใช้ใน
มหาวิทยาลัยเพิ่ม
มากขึ้น 
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รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2560    

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 

 
 

RMU-ERM. F2 

ตำรำงที่ 8   แบบรำยงำนผลกำรติดตำมผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง     (ระหว่ำง  1 ต.ค. 59 -  30 ก.ย. 60) 
ยุทธศำสตร์ที่  7  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรที่ดีสู่กำรก ำกับดูแลตนเองอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ควำมเสี่ยง :   11. ความพึงพอใจของผูร้ับบริการต่อการให้การบริการของหนว่ยงานในมหาวิทยาลยั  ตลอดจนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   (ด้ำนกำรด ำเนินงำน) 
กิจกรรม / โครงกำร :   พัฒนาการบรกิาร เพื่อความพึงพอใจตอ่การใหบ้ริการของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
วัตถุประสงค์กิจกรรม / โครงกำร :   - พัฒนา และส่งเสริมการใช้ระบบความปลอดภัยและการจราจร  การบริการอืน่ๆ ให้มีประสิทธภิาพ                        ผลที่คำดว่ำจะได้รบั : 

      ระบบบริหารจัดการภายในองค์กรที่มี
คุณภาพ  และมาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล 

เป้ำหมำยกิจกรรม / โครงกำร :   มีระบบบริหารจัดการภายในองค์กรที่มีคุณภาพ  และมาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล 
งบประมำณกิจกรรม / โครงกำร  กำรบริหำรควำมเสี่ยง :          -                  บาท 
ตัวชี้วดัควำมส ำเร็จในกำรบริหำรควำมเสี่ยง : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้การบริการของหนว่ยงานในมหาวิทยาลยั   
 

กำรประเมินตำมแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง   
ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.2560  มหำวิทยำลยัรำชภฏัมหำสำรคำม 

 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงกำร

จัดกำรควำมเสี่ยง 

กำรประเมินควำมเสี่ยง  
(1 ต.ค 59 - 30 ก.ย. 60) 

ควำมเสี่ยง 
ลดลง 

ควำมเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู่ 

 / 
 แนวทำงแก้ไข 

ประเภทควำมเสีย่ง ปัจจัยเสีย่ง โอกำส 
ผล 

กระทบ 
ผล/
ระดับ 

แผน / กิจกรรม 
ควบคุมควำมเสี่ยง 

โอกำส 
ผล 

กระทบ 
ผล/
ระดับ 

(Y/N) ร้อยละ 

ด้านการด าเนินงาน 
(Operational Risk : O) 

  15.  สิ่งสนับสนุน
การเรยีนรู้มีจ านวน
ไม่เพียงพอ  ยังไม่
ทันสมัยเพียงพอ  
และยังมีประสิทธิภาพ 
ไม่เพียงพอ ต่อการ
ส่งเสริมการเรียนรู ้

3 4 12 
(สูง) 

  - ควรจดัสิ่งสนบัสนุน
ส่งเสริมการเรียนรู้ที่
ทันสมัย  เพื่อ
การศึกษาเรยีนรู้แก่
นักศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ และ
คุณภาพ  เช่น  
อุปกรณ์ด้านการศึกษา 
ทางวิทยาศาสตร์  
อุปกรณ์การศึกษาด้าน
วิศวะกรรมศาสตร์  
เป็นต้น 

  - ปีงบประมาณ พ.ศ.2560   
มหาวิทยาลยั  มีการสนับสนุน 
ครุภณัฑ์การศึกษาทั้งด้าน 
วิทยาศาสตร์และด้านสังคมศาสตร ์ 
โดยแบ่งเป็นด้านวิทยาศาสตร์  
จ านวน  19,259,100 บาท รวม  43 
รายการ    และด้านสังคมศาสตร์  
จ านวน 7,941,700  บาท รวม 33 
รายการ  (รายละเอียดอ้างอิงข้อมลู
จากแผนปฏิบตัิราชการงบประมาณ
รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2560) 

1 1 1   
น้อย 

Y 91.67 Risk ที่ยังเหลืออยู ่
  - สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้อาจยัง
ไม่ทั่วถึง 
 
แนวทำงแก้ไข 
  - จัดสิ่งสนับสนุน
ส่งเสริมการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง และ
ทั่วถึง 
 

 



                       รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2560    
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RMU-ERM. F2 

ตำรำงที่ 8   แบบรำยงำนผลกำรติดตำมผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง     (ระหว่ำง  1 ต.ค. 59 -  30 ก.ย. 60) 
ยุทธศำสตร์ที่  7  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรที่ดีสู่กำรก ำกับดูแลตนเองอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ควำมเสี่ยง :   11. ความพึงพอใจของผูร้ับบริการต่อการให้การบริการของหนว่ยงานในมหาวิทยาลยั  ตลอดจนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   (ด้ำนกำรด ำเนินงำน) 
กิจกรรม / โครงกำร :   พัฒนาการบรกิาร เพื่อความพึงพอใจตอ่การใหบ้ริการของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
วัตถุประสงค์กิจกรรม / โครงกำร :   - พัฒนา และส่งเสริมการใช้ระบบความปลอดภัยและการจราจร  การบริการอืน่ๆ ให้มีประสิทธภิาพ                        ผลที่คำดว่ำจะได้รบั : 

      ระบบบริหารจัดการภายในองค์กรที่มี
คุณภาพ  และมาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล 

เป้ำหมำยกิจกรรม / โครงกำร :   มีระบบบริหารจัดการภายในองค์กรที่มีคุณภาพ  และมาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล 
งบประมำณกิจกรรม / โครงกำร  กำรบริหำรควำมเสี่ยง :          -                  บาท 
ตัวชี้วดัควำมส ำเร็จในกำรบริหำรควำมเสี่ยง : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้การบริการของหนว่ยงานในมหาวิทยาลยั   
 

กำรประเมินตำมแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง   
ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.2560  มหำวิทยำลยัรำชภฏัมหำสำรคำม 

 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงกำร

จัดกำรควำมเสี่ยง 

กำรประเมินควำมเสี่ยง  
(1 ต.ค 59 - 30 ก.ย. 60) 

ควำมเสี่ยง 
ลดลง 

ควำมเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู่ 

 / 
 แนวทำงแก้ไข 

ประเภทควำมเสีย่ง ปัจจัยเสีย่ง โอกำส 
ผล 

กระทบ 
ผล/
ระดับ 

แผน / กิจกรรม 
ควบคุมควำมเสี่ยง 

โอกำส 
ผล 

กระทบ 
ผล/
ระดับ 

(Y/N) ร้อยละ 

ด้านการด าเนินงาน 
(Operational Risk : O) 

  16. หน่วยงาน
ได้รับการจัดสรร
งบประมาณแล้ว  
แต่ยังมีบางส่วนท่ีมา
ขอใช้งบประมาณ
ส่วนกลาง  จึงท าให้
งบกลางไม่พอจ่าย 
 

4 4 16 
(สูง) 

  - งบประมาณ
ส่วนกลางมีจ ากดั  
ดังนั้นหน่วยงานจึง
ควรใช้เงินท่ีได้รับการ
จัดสรรภายใน
ปีงบประมาณนั้นๆ 
ของหน่วยงาน 
 
 
 
 
 

  - มหาวิทยาลัยไดส้่งเสริมให ้
หน่วยงานใช้งบประมาณทีไ่ด้รบั 
จัดสรร  และมีนโยบายให้ประหยดั 
งบประมาณ  โดยจดัท าประกาศ
มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
เรื่อง มาตรการบรหิารจดัการ
งบประมาณเงินรายได้  ว่าด้วยการ
ของบประมาณ และการเบิกจ่าย
งบประมาณต่างๆ ของมหาวิทยาลยั 
และยังมีการวิเคราะหเ์หตผุลความ
จ าเป็นในการใช้จ่ายงบประมาณจาก
ผู้บริหาร และกองนโยบายและแผน 

1 1 1   
น้อย 

Y 93.75 Risk ที่ยังเหลืออยู ่
- 

 
 
 
 
แนวทำงแก้ไข 

- 
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รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2560    

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 

 
 

 
RMU-ERM. F2 

ตำรำงที่ 8   แบบรำยงำนผลกำรติดตำมผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง     (ระหว่ำง  1 ต.ค. 59 -  30 ก.ย. 60) 
ยุทธศำสตร์ที่  7  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรที่ดีสู่กำรก ำกับดูแลตนเองอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ควำมเสี่ยง :   11. ความพึงพอใจของผูร้ับบริการต่อการให้การบริการของหนว่ยงานในมหาวิทยาลยั  ตลอดจนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   (ด้ำนกำรด ำเนินงำน) 
กิจกรรม / โครงกำร :   พัฒนาการบรกิาร เพื่อความพึงพอใจตอ่การใหบ้ริการของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
วัตถุประสงค์กิจกรรม / โครงกำร :   - พัฒนา และส่งเสริมการใช้ระบบความปลอดภัยและการจราจร  การบริการอืน่ๆ ให้มีประสิทธภิาพ                        ผลที่คำดว่ำจะได้รบั : 

      ระบบบริหารจัดการภายในองค์กรที่มี
คุณภาพ  และมาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล 

เป้ำหมำยกิจกรรม / โครงกำร :   มีระบบบริหารจัดการภายในองค์กรที่มีคุณภาพ  และมาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล 
งบประมำณกิจกรรม / โครงกำร  กำรบริหำรควำมเสี่ยง :          -                  บาท 
ตัวชี้วดัควำมส ำเร็จในกำรบริหำรควำมเสี่ยง : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้การบริการของหนว่ยงานในมหาวิทยาลยั   
 

กำรประเมินตำมแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง   
ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.2560  มหำวิทยำลยัรำชภฏัมหำสำรคำม 

 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงกำร

จัดกำรควำมเสี่ยง 

กำรประเมินควำมเสี่ยง  
(1 ต.ค 59 - 30 ก.ย. 60) 

ควำมเสี่ยง 
ลดลง 

ควำมเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู่ 

 / 
 แนวทำงแก้ไข 

ประเภทควำมเสีย่ง ปัจจัยเสีย่ง โอกำส 
ผล 

กระทบ 
ผล/
ระดับ 

แผน / กิจกรรม 
ควบคุมควำมเสี่ยง 

โอกำส 
ผล 

กระทบ 
ผล/
ระดับ 

(Y/N) ร้อยละ 

ด้านการเงิน 
(Financial Risk : F) 

  17. งบกลางมี
จ านวนจ ากัด 
เนื่องจากจ านวน
นักศึกษาลดลง จึง
ท าให้รายได้ของ
มหาวิทยาลยัลดลง  
 

4 4 16 
(สูง) 

  - ควรมมีาตรการ
จัดหารายได้ให้
มหาวิทยาลยัเพิ่มมาก
ขึ้น  ลดการขอ
งบประมาณส่วนกลาง 
หรือใช้งบประมาณที่
หน่วยงานไดร้ับจัดสรร 
 
 
 
 
 

  - มหาวิทยาลัยไดส้่งเสริมให ้
หน่วยงานใช้งบประมาณทีไ่ด้รบั 
จัดสรร  และมีนโยบายให้ประหยดั 
งบประมาณ  ส่งเสริมให้มีการหา 
รายได้จากหลาย ๆ ด้าน   เช่น   
นักศึกษา  วิจัย    บริการวิชาการ   
อื่นๆ  เป็นต้น   
 

3 3 9 
ปานกลาง 

Y 43.75 Risk ที่ยังเหลืออยู ่
  - รายได้ของ 
มหาวิทยาลัยยังมี
น้อย 
 
แนวทำงแก้ไข 
  - ส่งเสริมให้
หน่วยงานตา่งๆ  
ช่วยกันหารายได้ให้
มหาวิทยาลัย 
เพิ่มมากขึ้น 
 



                       รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2560    
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RMU-ERM. F2 

ตำรำงที่ 8   แบบรำยงำนผลกำรติดตำมผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง     (ระหว่ำง  1 ต.ค. 59 -  30 ก.ย. 60) 
ยุทธศำสตร์ที่  7  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรที่ดีสู่กำรก ำกับดูแลตนเองอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ควำมเสี่ยง :   11. ความพึงพอใจของผูร้ับบริการต่อการให้การบริการของหนว่ยงานในมหาวิทยาลยั  ตลอดจนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   (ด้ำนกำรด ำเนินงำน) 
กิจกรรม / โครงกำร :   พัฒนาการบรกิาร เพื่อความพึงพอใจตอ่การใหบ้ริการของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
วัตถุประสงค์กิจกรรม / โครงกำร :   - พัฒนา และส่งเสริมการใช้ระบบความปลอดภัยและการจราจร  การบริการอืน่ๆ ให้มีประสิทธภิาพ                        ผลที่คำดว่ำจะได้รบั : 

      ระบบบริหารจัดการภายในองค์กรที่มี
คุณภาพ  และมาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล 

เป้ำหมำยกิจกรรม / โครงกำร :   มีระบบบริหารจัดการภายในองค์กรที่มีคุณภาพ  และมาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล 
งบประมำณกิจกรรม / โครงกำร  กำรบริหำรควำมเสี่ยง :          -                  บาท 
ตัวชี้วดัควำมส ำเร็จในกำรบริหำรควำมเสี่ยง : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้การบริการของหนว่ยงานในมหาวิทยาลยั   
 

กำรประเมินตำมแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง   
ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.2560  มหำวิทยำลยัรำชภฏัมหำสำรคำม 

 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงกำร

จัดกำรควำมเสี่ยง 

กำรประเมินควำมเสี่ยง  
(1 ต.ค 59 - 30 ก.ย. 60) 

ควำมเสี่ยง 
ลดลง 

ควำมเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู่ 

 / 
 แนวทำงแก้ไข 

ประเภทควำมเสีย่ง ปัจจัยเสีย่ง โอกำส 
ผล 

กระทบ 
ผล/
ระดับ 

แผน / กิจกรรม 
ควบคุมควำมเสี่ยง 

โอกำส 
ผล 

กระทบ 
ผล/
ระดับ 

(Y/N) ร้อยละ 

ด้านการด าเนินงาน 
(Operational Risk : O) 

  18. ผู้รับผิดชอบ
เรื่องที่เกี่ยวข้องของ
หน่วยงานขาดแผน
และการติดตามการ
ด าเนินงาน จึงท าให้
การส่งงาน หรือ
ข้อมูลล่าช้า  ส่งผล
ถึงผลส าเร็จของการ
ด าเนินงานของ
มหาวิทยาลยั 
 

3 3 9 
(ปาน
กลาง) 

  - หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง หรือผู้ปฏิบตัิ
ควรตระหนักถึงกรอบ
ระยะเวลาในการ
ด าเนินการ ตามที่
หน่วยงานส่วนกลาง
ร้องขอ  เพื่อให้ได้
ข้อมูลของ
มหาวิทยาลยัตาม
กรอบระยะเวลาที่
ก าหนด 
 
 

  - มหาวิทยาลยั มีการด าเนินงาน
ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลยั   โดยมี
การติดตามเป็นรายไตรมาส  (รอบ 
6 เดือน,  รอบ  9 เดือน, และรอบ  
12 เดือน) ซึ่งการติดตามมีกรอบ
ระยะเวลาในการส่งข้อมูล   แต่ยัง
ไม่ได้รับความร่วมมือเท่าท่ีควร (บาง
หน่วยงาน)  ที่ไม่ไดด้ าเนินงานตาม
กรอบระยะเวลา  หรือไม่มีการส่ง
ข้อมูลมายังหน่วยงานกลาง  เพื่อ
สรุปผลรายงานข้อมูลการด าเนินงาน
ตามกรอบระยะเวลาต่อผู้บริหาร 

3 2 6 
ปานกลาง 

Y 33.33 Risk ที่ยังเหลืออยู ่
  - ยังมีบาง
หน่วยงานที่ขาด
ความตระหนักใน
การด าเนินงานตาม
ปฏิทิน หรือตาม
กรอบระยะเวลา 
 
แนวทำงแก้ไข 
  - ผู้บริหาร
หน่วยงานควร
ส่งเสริมให้บุคลากร
ด าเนินงานตาม
ปฏิทินและกรอบ
ระยะเวลา 
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RMU-ERM. F2 

ตำรำงที่ 8   แบบรำยงำนผลกำรติดตำมผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง     (ระหว่ำง  1 ต.ค. 59 -  30 ก.ย. 60) 
ยุทธศำสตร์ที่  7  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรที่ดีสู่กำรก ำกับดูแลตนเองอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ควำมเสี่ยง :   11. ความพึงพอใจของผูร้ับบริการต่อการให้การบริการของหนว่ยงานในมหาวิทยาลยั  ตลอดจนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   (ด้ำนกำรด ำเนินงำน) 
กิจกรรม / โครงกำร :   พัฒนาการบรกิาร เพื่อความพึงพอใจตอ่การใหบ้ริการของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
วัตถุประสงค์กิจกรรม / โครงกำร :   - พัฒนา และส่งเสริมการใช้ระบบความปลอดภัยและการจราจร  การบริการอืน่ๆ ให้มีประสิทธภิาพ                        ผลที่คำดว่ำจะได้รบั : 

      ระบบบริหารจัดการภายในองค์กรที่มี
คุณภาพ  และมาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล 

เป้ำหมำยกิจกรรม / โครงกำร :   มีระบบบริหารจัดการภายในองค์กรที่มีคุณภาพ  และมาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล 
งบประมำณกิจกรรม / โครงกำร  กำรบริหำรควำมเสี่ยง :          -                  บาท 
ตัวชี้วดัควำมส ำเร็จในกำรบริหำรควำมเสี่ยง : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้การบริการของหนว่ยงานในมหาวิทยาลยั   
 

กำรประเมินตำมแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง   
ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.2560  มหำวิทยำลยัรำชภฏัมหำสำรคำม 

 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงกำร

จัดกำรควำมเสี่ยง 

กำรประเมินควำมเสี่ยง  
(1 ต.ค 59 - 30 ก.ย. 60) 

ควำมเสี่ยง 
ลดลง 

ควำมเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู่ 

 / 
 แนวทำงแก้ไข 

ประเภทควำมเสีย่ง ปัจจัยเสีย่ง โอกำส 
ผล 

กระทบ 
ผล/
ระดับ 

แผน / กิจกรรม 
ควบคุมควำมเสี่ยง 

โอกำส 
ผล 

กระทบ 
ผล/
ระดับ 

(Y/N) ร้อยละ 

ด้านกลยุทธ์ 
(Strategic Risk : S) 

  19. การด าเนินงาน
ตามปฏิทินการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานยังมีน้อย 
หรือหน่วยงานไมม่ี
ปฏิทินการ
ด าเนินงาน  ส่งผล
ถึงผลส าเร็จของการ
ด าเนินงานของ
มหาวิทยาลยั 
 

3 3 9 
(ปาน
กลาง) 

  - ควรมีการ
ด าเนินงานตามปฏิทิน
การด าเนินงานของ
หน่วยงาน  หรือตาม
ไตรมาส  เพื่อเป็นการ
เตรียมข้อมูลในการ
รายงานตามกรอบ
ระยะเวลา  โดยไม่
จ าเป็นต้องรอบันทึก
ทวงถามตามไตรมาส 

 

  - การด าเนินงานของหน่วยงานใน 
การรายงานผลการด าเนินงานต่างๆ 
ตามไตรมาส ยังมีความล่าช้า และไม่ 
เป็นไปตามกรอบระยะเวลา   
(บางหน่วยงาน)   ซึ่งท าให้การ 
ด าเนินงานของมหาวิทยาลยัเกิด 
ความล่าช้าในการสรุปผลรายงาน 
การด าเนินงาน เพื่อรายงานต่อ 
ผู้บริหาร  คณะกรรมการบริหาร 
มหาวิทยาลยั และสภามหาวิทยาลัย 
 

3 2 6 
ปานกลาง 

Y 33.33 Risk ที่ยังเหลืออยู ่
  - ยังมีบาง
หน่วยงานที่ขาด
ความตระหนักใน
การด าเนินงานตาม
ปฏิทิน หรือตาม
กรอบระยะเวลา 
 
แนวทำงแก้ไข 
  - ผู้บริหาร
หน่วยงานควร
ส่งเสริมให้บุคลากร
ด าเนินงานตาม
ปฏิทินและกรอบ
ระยะเวลา 
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ค ำอธิบำย  แบบ  RMU – ERM F2 
 

1. ควำมเสี่ยง 
    เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่มคีวามไม่แน่นอน ซึ่งอาจเกิดขึ้นและมีผลให้เกิดความผดิพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ไมส่ามารถด าเนนิงานให้บรรลผุลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
หรือเป้าหมายที่ตั้งไวไ้ด ้
  2. ปัจจัยควำมเสี่ยง 
 สาเหตหุรือท่ีมาของความเสี่ยง ที่จะท าให้การด าเนินงานไมส่ามารถบรรลุวตัถุประสงค์ที่ก าหนดไว ้
  3. ประเภทควำมเสี่ยง 
       Strategic Risk :      S = ด้านกลยุทธ์   

Operational  Risk :     O = ด้านการด าเนินงาน      
       Financial Risk:      F = ด้านการเงิน    

Regulatory  Risk :     R = ด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ  
Economic/Political Risk :   E/P = ด้านเศรษฐกจิ/การเมือง  
Natural  Risk :      N = ด้านธรรมชาติ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

..................................................... 
(รองศาสตราจารย์ ดร. สิทธิชัย บุษหมั่น) 

ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ฯ 
วันที่........... /...................../............ 
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ภำคผนวก   
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ภำคผนวก  ก 
แผนบริหำรควำมเสี่ยง  มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 

ประจ ำปีงบประมำณ
  พ.ศ. 2560 
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RMU - ERM  F1 

ตำรำงท่ี 7  กำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยง     
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพ 
ควำมเสี่ยง :   1. จ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสตูรไม่ตรงตามเกณฑม์าตรฐานประกันคณุภาพ (ด้ำนกลยุทธ์) 
กิจกรรม / โครงกำร :   การบริหารจัดการหลักสูตร 
วัตถุประสงค์กิจกรรม / โครงกำร :   หลักสูตรมีคณุภาพตามเกณฑม์าตรฐานก าหนด ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : 

   จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานประกันคณุภาพ 

เป้ำหมำยกิจกรรม / โครงกำร :   เป็นสถาบันที่มุ่งเน้นการผลติบณัฑิตที่ มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถด้านวิชาการ มีคุณธรรม จรยิธรรม และคณุ
ลักษณบณัฑิตที่พึงประสงค์ และมทีักษะในการประกอบอาชีพ และการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
งบประมำณกิจกรรม / โครงกำร  กำรบริหำรควำมเสี่ยง :          -                  บาท 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จในกำรบริหำรควำมเสี่ยง : ระดับผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามมาตรฐานของ  สกอ. 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
(1) 

ประเภท 
ควำม
เสี่ยง 
(2) 

แนวทำงกำรจัดกำรควบคุม 
ควำมเสี่ยง 

(3) 

ระดับควำมเสี่ยงปัจจุบัน โครงกำร / กิจกรรม 
กำรจัดกำรควบคุมควำมเสี่ยง 

(7) 

ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 
(10) โอกำส 

(4) 
ผลกระทบ 

(5) 
ระดับ 

ควำมเสี่ยง 
(6) 

เร่ิมต้น 
(8) 

แล้วเสร็จ 
(9) 

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

S () กำรลด/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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ยุทธศำสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพ 
ควำมเสี่ยง :   2. จ านวนหลักสูตรนานาชาติ หรือหลักสตูรที่มีความเป็นสากล ยังมีน้อย     (ด้ำนกลยุทธ์) 
กิจกรรม / โครงกำร :   การบริหารจัดการหลักสูตร 
วัตถุประสงค์กิจกรรม / โครงกำร :   หลักสูตรมีคณุภาพตามเกณฑม์าตรฐานก าหนด ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : 

   จ านวนหลักสูตรนานาชาติหรือหลักสตูรที่มี
ความร่วมมือกับต่างชาติเพิ่มมมากขึ้น 

เป้ำหมำยกิจกรรม / โครงกำร :   เป็นสถาบันที่มุ่งเน้นการผลติบณัฑิตที่ มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถด้านวิชาการ มีคุณธรรม จรยิธรรม และคณุ
ลักษณบณัฑิตที่พึงประสงค์ และมทีักษะในการประกอบอาชีพ และการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
งบประมำณกิจกรรม / โครงกำร  กำรบริหำรควำมเสี่ยง :          -                  บาท 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จในกำรบริหำรควำมเสี่ยง : จ านวนหลักสตูรนานาชาติหรือหลักสูตรที่มีความร่วมมือกับต่างชาติ 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
(1) 

ประเภท 
ควำม
เสี่ยง 
(2) 

แนวทำงกำรจัดกำรควบคุม 
ควำมเสี่ยง 

(3) 

ระดับควำมเสี่ยงปัจจุบัน โครงกำร / กิจกรรม 
กำรจัดกำรควบคุมควำมเสี่ยง 

(7) 

ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 
(10) โอกำส 

(4) 
ผลกระทบ 

(5) 
ระดับ 

ควำมเสี่ยง 
(6) 

เร่ิมต้น 
(8) 

แล้วเสร็จ 
(9) 

  2. หลักสตูรที่มีการ
จัดการเรียนการสอนที่
เป็นหลักสูตรนานาชาติ 
หรือหลักสูตร
ภาษาต่างประเทศยังมี
น้อย ไม่มีความ
หลากหลาย 
 
 

S () กำรลด/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 
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RMU - ERM  F1 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพ 
ควำมเสี่ยง :   3. หลักสูตรที่จัดการเรยีนรู้ที่เน้นบณัฑิตนักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ   (มีการฝึกปฏิบัติ ท ากิจกรรมในระหว่างเรียนร่วมกับสถานประกอบการ) ยังไม่ปรากฏชัดเจน  (ด้ำนกำรด ำเนินงำน) 
กิจกรรม / โครงกำร :   การบริหารจัดการหลักสูตร 
วัตถุประสงค์กิจกรรม / โครงกำร :  พัฒนาหลักสูตรและการจดัการเรียนการสอนทีม่ีความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในประเทศและ/หรือต่างประเทศ 
เพื่อฝึกบัณฑตินักปฏิบตั ิ

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

เป้ำหมำยกิจกรรม / โครงกำร :   เป็นสถาบันที่มุ่งเน้นการผลติบณัฑิตที่ มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถด้านวิชาการ มีคุณธรรม จรยิธรรม และคณุ
ลักษณบณัฑิตที่พึงประสงค์ และมทีักษะในการประกอบอาชีพ และการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
งบประมำณกิจกรรม / โครงกำร  กำรบริหำรควำมเสี่ยง :          -                  บาท 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จในกำรบริหำรควำมเสี่ยง : ร้อยละของหลักสูตรที่จัดการเรียนรู้ที่เน้นบณัฑิตนักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ (มีการฝึกปฏบิัติ ท ากิจกรรม
ในระหว่างเรียนร่วมกับสถานประกอบการ) 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
(1) 

ประเภท 
ควำม
เสี่ยง 
(2) 

แนวทำงกำรจัดกำรควบคุม 
ควำมเสี่ยง 

(3) 

ระดับควำมเสี่ยงปัจจุบัน โครงกำร / กิจกรรม 
กำรจัดกำรควบคุมควำมเสี่ยง 

(7) 

ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 
(10) โอกำส 

(4) 
ผลกระทบ 

(5) 
ระดับ 

ควำมเสี่ยง 
(6) 

เร่ิมต้น 
(8) 

แล้วเสร็จ 
(9) 

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

O () กำรลด/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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RMU - ERM  F1 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพ 
ควำมเสี่ยง :   4. ไม่มีฐานข้อมูลทีร่วบรวมประวัติ หรือการด าเนินงานต่างๆ โดยหน่วยงานกลาง    เช่น  จ านวนนักศึกษาหรือศิษย์เก่าท่ีได้รับประกาศเกียรติคณุยกย่อง ในด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม 
จริยธรรมหรือรางวัล ทางวิชาการ หรือด้านอ่ืนๆ ในระดับชาติหรือนานาชาติ และด้านอื่นๆ  (ด้ำนกำรด ำเนินงำน) 
กิจกรรม / โครงกำร :   การบริหารจัดการหลักสูตร 
วัตถุประสงค์กิจกรรม / โครงกำร :  ส่งเสรมินักศึกษาเข้าร่วมประกวด/แข่งขันด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : 

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

เป้ำหมำยกิจกรรม / โครงกำร :   เป็นสถาบันที่มุ่งเน้นการผลติบณัฑิตที่ มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถด้านวิชาการ มีคุณธรรม จรยิธรรม และคณุ
ลักษณบณัฑิตที่พึงประสงค์ และมทีักษะในการประกอบอาชีพ และการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
งบประมำณกิจกรรม / โครงกำร  กำรบริหำรควำมเสี่ยง :          -                  บาท 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จในกำรบริหำรควำมเสี่ยง : จ านวนหลักสตูรนานาชาติหรือหลักสูตรที่มีความร่วมมือกับต่างชาติ 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
(1) 

ประเภท 
ควำม
เสี่ยง 
(2) 

แนวทำงกำรจัดกำรควบคุม 
ควำมเสี่ยง 

(3) 

ระดับควำมเสี่ยงปัจจุบัน โครงกำร / กิจกรรม 
กำรจัดกำรควบคุมควำมเสี่ยง 

(7) 

ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 
(10) โอกำส 

(4) 
ผลกระทบ 

(5) 
ระดับ 

ควำมเสี่ยง 
(6) 

เร่ิมต้น 
(8) 

แล้วเสร็จ 
(9) 

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

O () กำรลด/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    
ด้านการท าความร่วมมือ   

ตุลาคม 
2559 

 
 
 
 
 

กันยายน 
2560 

 
 
 
 
 

ส านักมาตรฐานและประกันคุณภาพ 
/ส านักศิลปและวัฒนธรรม/
ส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัด
การศึกษานานาชาติ/ 
กองบริหารงานบุคคล/ 
กองพัฒนานักศึกษา/  
ทุกคณะ/ 
ทุกหน่วยงานที่เป็นหน่วยงาน
กลางที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล 
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RMU - ERM  F1 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

(1) 
ประเภท 
ควำม
เสี่ยง 
(2) 

แนวทำงกำรจัดกำรควบคุม 
ควำมเสี่ยง 

(3) 

ระดับควำมเสี่ยงปัจจุบัน โครงกำร / กิจกรรม 
กำรจัดกำรควบคุมควำมเสี่ยง 

(7) 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 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 
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RMU - ERM  F1 
แผนบริหำรควำมเสี่ยง   ยุทธศำสตร์ที่ 2 
ควำมเสี่ยง :     5. ระดับความส าเร็จของการรับและการพัฒนาบุคลากรให้มมีาตรฐาน (กำรด ำเนินงำน) 
กิจกรรม / โครงกำร :   การรับและการพัฒนาบคุลากรให้มีมาตรฐาน 
วัตถุประสงค์กิจกรรม / โครงกำร :     1. พัฒนาระบบการพัฒนาบคุลากรให้มปีระสิทธิภาพ  
                                               2. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้ศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงขึ้นตามความต้องการของมหาวิทยาลัย 
                                               3. ส่งเสริมพัฒนาคณุภาพชีวิตของบุคลากรเพื่อความสมดุลยข์องชีวิตและการท างาน 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : 
   คณาจารย์ และบุคลากรมีคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาการ และวิชาชีพ   

เป้ำหมำยกิจกรรม / โครงกำร :   คณาจารย์ และบุคลากรมีคณุภาพตามมาตรฐานวิชาการ และวิชาชีพ  และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
งบประมำณกิจกรรม / โครงกำร  กำรบริหำรควำมเสี่ยง :          -                  บาท 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จในกำรบริหำรควำมเสี่ยง : ระดับความส าเร็จของการรับและการพัฒนาบุคลากรให้มีมาตรฐาน 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
(1) 

ประเภท 
ควำม
เสี่ยง 
(2) 

แนวทำงกำรจัดกำรควบคุม 
ควำมเสี่ยง 

(3) 

ระดับควำมเสี่ยงปัจจุบัน โครงกำร / กิจกรรม 
กำรจัดกำรควบคุมควำมเสี่ยง 

(7) 

ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 
(10) โอกำส 

(4) 
ผลกระทบ 

(5) 
ระดับ 

ควำมเสี่ยง 
(6) 

เร่ิมต้น 
(8) 

แล้วเสร็จ 
(9) 

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

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

4 4 16 
(สูง) 

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

ตุลาคม 
2559 

 
 

กันยายน 
2560 

 
 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร / 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยวางแผน
และพัฒนา / 
กองบริหารงานบุคคล 
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RMU - ERM  F1 

 

ปัจจัยเสี่ยง 
(1) 

ประเภท 
ควำม
เสี่ยง 
(2) 

แนวทำงกำรจัดกำรควบคุม 
ควำมเสี่ยง 

(3) 

ระดับควำมเสี่ยงปัจจุบัน โครงกำร / กิจกรรม 
กำรจัดกำรควบคุมควำมเสี่ยง 

(7) 

ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 
(10) โอกำส 

(4) 
ผลกระทบ 

(5) 
ระดับ 

ควำมเสี่ยง 
(6) 

เร่ิมต้น 
(8) 

แล้วเสร็จ 
(9) 

  6. บุคลากรมีทักษะ
ด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
ไม่เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 

S () กำรลด/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 / 
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รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ
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มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 

 
 

RMU - ERM  F1 
แผนบริหำรควำมเสี่ยง   ยุทธศำสตร์ที่ 3 
ควำมเสี่ยง :   6. มีโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ด าเนินการไม่แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ หรือในระยะเวลาที่ก าหนด   (ด้ำนกำรด ำเนินงำน) 
กิจกรรม / โครงกำร :   มีโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์ทีด่ าเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ หรอืในระยะเวลาที่ก าหนด 
วัตถุประสงค์กิจกรรม / โครงกำร :   เพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัยเพือ่สร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาการเรียนการสอน ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : 

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

เป้ำหมำยกิจกรรม / โครงกำร :   เป็นมหาวิทยาลยัที่สรา้งองค์ความรู้และใช้การวิจัยเป็นฐานในการด าเนินงาน  การพัฒนาท้องถิ่นและสังคม 
งบประมำณกิจกรรม / โครงกำร  กำรบริหำรควำมเสี่ยง :          -                  บาท 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จในกำรบริหำรควำมเสี่ยง : ร้อยละของโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์ทีด่ าเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ หรอืในระยะเวลที่
ก าหนด ต่อโครงการวิจัย/งานสรา้งสรรค์ทั้งหมด 

 

ปัจจัยเสี่ยง 
(1) 

ประเภท 
ควำม
เสี่ยง 
(2) 

แนวทำงกำรจัดกำรควบคุม 
ควำมเสี่ยง 

(3) 

ระดับควำมเสี่ยงปัจจุบัน โครงกำร / กิจกรรม 
กำรจัดกำรควบคุมควำมเสี่ยง 

(7) 

ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 
(10) โอกำส 

(4) 
ผลกระทบ 

(5) 
ระดับ 

ควำมเสี่ยง 
(6) 

เร่ิมต้น 
(8) 

แล้วเสร็จ 
(9) 

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

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

4 3 12 
(สูง) 

    - จัดท าระบบพี่เลี้ยงหรือท่ี
ปรึกษาโครงการวิจัย                  
เพื่อช่วยเหลือแนะน านักวิจยั 
และนักวิจัยรุ่นใหม ่
 

ตุลาคม 
2559 

 
 
 

กันยายน
2560 

 
 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา / 
 ทุกคณะ 
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ปัจจัยเสี่ยง 
(1) 

ประเภท 
ควำม
เสี่ยง 
(2) 

แนวทำงกำรจัดกำรควบคุม 
ควำมเสี่ยง 

(3) 

ระดับควำมเสี่ยงปัจจุบัน โครงกำร / กิจกรรม 
กำรจัดกำรควบคุมควำมเสี่ยง 

(7) 

ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 
(10) โอกำส 

(4) 
ผลกระทบ 

(5) 
ระดับ 

ควำมเสี่ยง 
(6) 

เร่ิมต้น 
(8) 

แล้วเสร็จ 
(9) 

  8. นักวิจัยขาดการ
วางแผนในการ
ด าเนินงาน  และการ
ด าเนินการตามแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

3 3 9 
(ปานกลาง) 

    - ก าหนดให้นักวิจัยมีการ
รายงานผลการด าเนินงานวิจัย
เป็นระยะ หรือเป็นไตรมาส 

ตุลาคม 
2559 

 
 
 

กันยายน
2560 

 
 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา / 
 ทุกคณะ 
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รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ
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RMU - ERM  F1 
แผนบริหำรควำมเสี่ยง   ยุทธศำสตร์ที่ 4 
ควำมเสี่ยง :   7. ร้อยละความส าเร็จของโครงการ หรือกิจกรรม หรอืงานวิจัยท่ีเสริมสรา้งความเข้มแขง็ของชุมชนท้องถิ่นให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน   (ด้ำนกลยุทธ์) 
กิจกรรม / โครงกำร :   โครงการ หรือกิจกรรม หรืองานวิจัยท่ีเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นให้ สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน    
วัตถุประสงค์กิจกรรม / โครงกำร :   ส่งเสริมการบูรณาการการบรกิารวิชาการกับงานวิจัย เป้ำหมำยกิจกรรม / โครงกำร :   มีองค์ความรู้ 

และนวัตกรรมจากการวิจยัไปให้บริการวิชาการแก่
สังคม เพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนแก่
ท้องถิ่นและชุมชน 

เป้ำหมำยกิจกรรม / โครงกำร :   การน าองค์ความรู้ และนวัตกรรมจากการวิจัยไปให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อสรา้งความเข้มแข็งอยา่งยั่งยืน 
งบประมำณกิจกรรม / โครงกำร  กำรบริหำรควำมเสี่ยง :          -                  บาท 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จในกำรบริหำรควำมเสี่ยง : ระดับความส าเร็จของโครงการหรือกิจกรรมที่เสริมสรา้งความเข้มแข็งของชุมชนหรือท้องถิ่นให้สามารถ
พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน    
 

ปัจจัยเสี่ยง 
(1) 

ประเภท 
ควำม
เสี่ยง 
(2) 

แนวทำงกำรจัดกำรควบคุม 
ควำมเสี่ยง 

(3) 

ระดับควำมเสี่ยงปัจจุบัน โครงกำร / กิจกรรม 
กำรจัดกำรควบคุมควำมเสี่ยง 

(7) 

ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 
(10) โอกำส 

(4) 
ผลกระทบ 

(5) 
ระดับ 

ควำมเสี่ยง 
(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 () กำรลด/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 
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RMU - ERM  F1 

แผนบริหำรควำมเสี่ยง   ยุทธศำสตร์ที่ 4 
ควำมเสี่ยง :   8. ศูนย์/แหล่งความเป็นเลิศ (excellent  center)  ภายใน/ภายนอกมหาวิทยาลัยที่มมีาตรฐานในการให้บริการวิชาการในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ ยังไม่ชัดเจน  
                   (ด้ำนกำรด ำเนินงำน) 
กิจกรรม / โครงกำร :   โครงการศูนย์/แหล่งความเป็นเลิศ (excellent  center)  ภายใน/ภายนอกมหาวิทยาลัยที่มมีาตรฐานในการใหบ้ริการวิชาการในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ 
วัตถุประสงค์กิจกรรม / โครงกำร :   ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรูต้ามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป้ำหมำยกิจกรรม / โครงกำร :   ศูนย์/แหล่ง

ความเป็นเลิศ (excellent  center)  ภายใน/
ภายนอกมหาวิทยาลัยที่มมีาตรฐาน 

เป้ำหมำยกิจกรรม / โครงกำร :   เพื่อเป็นคลังปัญญาและแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น และสังคมในการพัฒนาชุมชนให้สามารถพ่ึงพาตนเองไดอ้ย่างยั่งยืนตาม
แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
งบประมำณกิจกรรม / โครงกำร  กำรบริหำรควำมเสี่ยง :          -                  บาท 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จในกำรบริหำรควำมเสี่ยง : จ ำนวนศูนย/์แหล่งความเป็นเลิศ (excellent  center)  ภายใน/ภายนอกมหาวิทยาลยัที่มีมาตรฐาน
ในการให้บริการวิชาการในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ    
 

ปัจจัยเสี่ยง 
(1) 

ประเภท 
ควำม
เสี่ยง 
(2) 

แนวทำงกำรจัดกำรควบคุม 
ควำมเสี่ยง 

(3) 

ระดับควำมเสี่ยงปัจจุบัน โครงกำร / กิจกรรม 
กำรจัดกำรควบคุมควำมเสี่ยง 

(7) 

ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 
(10) โอกำส 

(4) 
ผลกระทบ 

(5) 
ระดับ 

ควำมเสี่ยง 
(6) 

เร่ิมต้น 
(8) 

แล้วเสร็จ 
(9) 

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

O () กำรลด/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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RMU - ERM  F1 
แผนบริหำรควำมเสี่ยง   ยุทธศำสตร์ที่ 5 
ควำมเสี่ยง :   9. แหล่งเรียนรูภ้ายในมหาวิทยาลยัที่ไดร้ับการยอมรบัด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังไม่ชัดเจน  (ด้ำนกำรด ำเนินงำน) 
กิจกรรม / โครงกำร :   พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
วัตถุประสงค์กิจกรรม / โครงกำร :   เพื่อสรา้งเสริมสนบัสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : 

  มหาวิทยาลัยมแีหล่งเรียนรูภ้ายในมหาวิทยาลยัที่
ได้รับการยอมรับด้านการท านุบ ารงุศิลปะและ
วัฒนธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

เป้ำหมำยกิจกรรม / โครงกำร :   เป็นแบบอย่างและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอนรุักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน 
งบประมำณกิจกรรม / โครงกำร  กำรบริหำรควำมเสี่ยง :          -                  บาท 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จในกำรบริหำรควำมเสี่ยง : จ านวนแหล่งเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลยัที่ไดร้ับการยอมรับด้านการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม การ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
(1) 

ประเภท 
ควำม
เสี่ยง 
(2) 

แนวทำงกำรจัดกำรควบคุม 
ควำมเสี่ยง 

(3) 

ระดับควำมเสี่ยงปัจจุบัน โครงกำร / กิจกรรม 
กำรจัดกำรควบคุมควำมเสี่ยง 

(7) 

ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 
(10) โอกำส 

(4) 
ผลกระทบ 

(5) 
ระดับ 

ควำมเสี่ยง 
(6) 

เร่ิมต้น 
(8) 

แล้วเสร็จ 
(9) 

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

O  () กำรลด/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 / 
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RMU - ERM  F1 

แผนบริหำรควำมเสี่ยง   ยุทธศำสตร์ที่ 6 
ควำมเสี่ยง :   10. จ านวนองค์กร  สมาคม หรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท้ังในและต่างประเทศท่ีเข้าร่วมเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัย ภูมภิาคอาเซียนและภมูิภาคอื่นของโลก  
                     ยังมีน้อย  (ด้ำนกลยุทธ์) 
กิจกรรม / โครงกำร :   การสร้างเครือข่ายความร่วมมือท้ังในและตา่งประเทศ เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลยั   
วัตถุประสงค์กิจกรรม / โครงกำร :   เพื่อสรา้งและพัฒนาความร่วมมือ และข้อตกลงร่วมกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภาครัฐ  ภาคธรุกิจ 
ภาคอุตสาหกรรม  ชุมชน ท้ังภายในและต่างประเทศ 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : 
   มีเครือข่ายความร่วมมือท้ังในและต่างประเทศ 
เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย  เพิม่มากขึ้น เป้ำหมำยกิจกรรม / โครงกำร :   มีความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภาครัฐ ภาคธรุกิจ  ภาคอุตสาหกรรม  องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  สถานประกอบการและศษิย์เก่าในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
งบประมำณกิจกรรม / โครงกำร  กำรบริหำรควำมเสี่ยง :          -                  บาท 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จในกำรบริหำรควำมเสี่ยง : จ านวนองค์กร สมาคม หรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท้ังในและต่างประเทศท่ีเป็นเครือข่ายความ
ร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลยั ภูมิภาคอาเซียนและภมูิภาคอื่นของโลก 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
(1) 

ประเภท 
ควำม
เสี่ยง 
(2) 

แนวทำงกำรจัดกำรควบคุม 
ควำมเสี่ยง 

(3) 

ระดับควำมเสี่ยงปัจจุบัน โครงกำร / กิจกรรม 
กำรจัดกำรควบคุมควำมเสี่ยง 

(7) 

ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 
(10) โอกำส 

(4) 
ผลกระทบ 

(5) 
ระดับ 

ควำมเสี่ยง 
(6) 

เร่ิมต้น 
(8) 

แล้วเสร็จ 
(9) 

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

S () กำรลด/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 
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ปัจจัยเสี่ยง 
(1) 

ประเภท 
ควำม
เสี่ยง 
(2) 

แนวทำงกำรจัดกำรควบคุม 
ควำมเสี่ยง 

(3) 

ระดับควำมเสี่ยงปัจจุบัน โครงกำร / กิจกรรม 
กำรจัดกำรควบคุมควำมเสี่ยง 

(7) 

ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 
(10) โอกำส 

(4) 
ผลกระทบ 

(5) 
ระดับ 

ควำมเสี่ยง 
(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 
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RMU - ERM  F1 

แผนบริหำรควำมเสี่ยง   ยุทธศำสตร์ที่ 7 
ควำมเสี่ยง :   11. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้การบริการของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย  ตลอดจนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   (ด้ำนกำรด ำเนินงำน) 
กิจกรรม / โครงกำร :   พัฒนาการบริการ เพื่อความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลยั 
วัตถุประสงค์กิจกรรม / โครงกำร :   - พัฒนา และส่งเสรมิการใช้ระบบความปลอดภัยและการจราจร  การบริการอื่นๆ ให้มีประสิทธิภาพ                        ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : 

   ระบบบริหารจัดการภายในองคก์รที่มีคุณภาพ  
และมาตรฐานตามหลักธรรมาภบิาล 

เป้ำหมำยกิจกรรม / โครงกำร :   มีระบบบรหิารจดัการภายในองค์กรที่มีคุณภาพ  และมาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล 
งบประมำณกิจกรรม / โครงกำร  กำรบริหำรควำมเสี่ยง :          -                  บาท 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จในกำรบริหำรควำมเสี่ยง : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้การบริการของหน่วยงานในมหาวิทยาลยั   
 

ปัจจัยเสี่ยง 
(1) 

ประเภท 
ควำม
เสี่ยง 
(2) 

แนวทำงกำรจัดกำรควบคุม 
ควำมเสี่ยง 

(3) 

ระดับควำมเสี่ยงปัจจุบัน โครงกำร / กิจกรรม 
กำรจัดกำรควบคุมควำมเสี่ยง 

(7) 

ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 
(10) โอกำส 

(4) 
ผลกระทบ 

(5) 
ระดับ 

ควำมเสี่ยง 
(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
ไม่สามารถบนัทึกภาพที่ชัดเจนได ้

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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รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2560    

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 

 
 

 
RMU - ERM  F1 

 

ปัจจัยเสี่ยง 
(1) 

ประเภท 
ควำม
เสี่ยง 
(2) 

แนวทำงกำรจัดกำรควบคุม 
ควำมเสี่ยง 

(3) 

ระดับควำมเสี่ยงปัจจุบัน โครงกำร / กิจกรรม 
กำรจัดกำรควบคุมควำมเสี่ยง 

(7) 

ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 
(10) โอกำส 

(4) 
ผลกระทบ 

(5) 
ระดับ 

ควำมเสี่ยง 
(6) 

เร่ิมต้น 
(8) 

แล้วเสร็จ 
(9) 

   14.  หลังคากันฝนยังไม่ 
เพียงพอส าหรับจอด 
รถ และสถานที่จอดรถที่มีอยู่ 
ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ 
 
 
 
 
 

O () กำรลด/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 /          

 
 
 
 
 
 
 

 



                       รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2560    

  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
      75

 

 

    
 

 
RMU - ERM  F1 

 

ปัจจัยเสี่ยง 
(1) 

ประเภท 
ควำม
เสี่ยง 
(2) 

แนวทำงกำรจัดกำรควบคุม 
ควำมเสี่ยง 

(3) 

ระดับควำมเสี่ยงปัจจุบัน โครงกำร / กิจกรรม 
กำรจัดกำรควบคุมควำมเสี่ยง 

(7) 

ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 
(10) โอกำส 

(4) 
ผลกระทบ 

(5) 
ระดับ 

ควำมเสี่ยง 
(6) 

เร่ิมต้น 
(8) 

แล้วเสร็จ 
(9) 

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

O () กำรลด/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 
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รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2560    

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 

 
 

 
RMU - ERM  F1 

แผนบริหำรควำมเสี่ยง   ยุทธศำสตร์ที่ 7 
ควำมเสี่ยง :   12. งบประมาณสว่นกลางของมหาวิทยาลัย มจี านวนจ ากัด ไม่พอจ่าย   (ด้ำนกำรด ำเนินงำน) 
กิจกรรม / โครงกำร :   พัฒนาการบริการ เพื่อความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลยั 
วัตถุประสงค์กิจกรรม / โครงกำร :   - พัฒนา และส่งเสรมิการใช้ระบบความปลอดภัยและการจราจร  การบริการอื่นๆ ให้มีประสิทธิภาพ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : 

   ระบบบริหารจัดการภายในองคก์รที่มีคุณภาพ  
และมาตรฐานตามหลักธรรมาภบิาล 

เป้ำหมำยกิจกรรม / โครงกำร :   มีระบบบรหิารจดัการภายในองค์กรที่มีคุณภาพ  และมาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล 
งบประมำณกิจกรรม / โครงกำร  กำรบริหำรควำมเสี่ยง :          -                  บาท 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จในกำรบริหำรควำมเสี่ยง : ระดับความส าเร็จของการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน   
 

ปัจจัยเสี่ยง 
(1) 

ประเภท 
ควำม
เสี่ยง 
(2) 

แนวทำงกำรจัดกำรควบคุม 
ควำมเสี่ยง 

(3) 

ระดับควำมเสี่ยงปัจจุบัน โครงกำร / กิจกรรม 
กำรจัดกำรควบคุมควำมเสี่ยง 

(7) 

ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 
(10) โอกำส 

(4) 
ผลกระทบ 

(5) 
ระดับ 

ควำมเสี่ยง 
(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 

 
 
 
 
 
 

 



                       รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2560    

  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
      77

 

 

    
 

 
RMU - ERM  F1 

 

ปัจจัยเสี่ยง 
(1) 

ประเภท 
ควำม
เสี่ยง 
(2) 

แนวทำงกำรจัดกำรควบคุม 
ควำมเสี่ยง 

(3) 

ระดับควำมเสี่ยงปัจจุบัน โครงกำร / กิจกรรม 
กำรจัดกำรควบคุมควำมเสี่ยง 

(7) 

ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 
(10) โอกำส 

(4) 
ผลกระทบ 

(5) 
ระดับ 

ควำมเสี่ยง 
(6) 

เร่ิมต้น 
(8) 

แล้วเสร็จ 
(9) 

17. งบกลางมีจ านวนจ ากัด 
เนื่องจากจ านวนนักศึกษา
ลดลง จึงท าให้รายได้ของ
มหาวิทยาลยัลดลง  
 
 
 
 

F () กำรลด/ควบคุม   โดย 
  - ควรมีมาตรการจัดหารายได้
ให้มหาวิทยาลยัเพิ่มมากขึ้น   
 
 

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 
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รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2560    

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 

 
 

 
RMU - ERM  F1 

แผนบริหำรควำมเสี่ยง   ยุทธศำสตร์ที่ 7 
ควำมเสี่ยง :   13. หน่วยงานไม่สง่งานหรือ ส่งงานล่าช้า หรือ ไมต่ามระยะเวลาที่ก าหนด  จากท่ีมีการติดตามข้อมูลของหน่วยงานกลาง (ด้ำนกำรด ำเนินงำน)  
กิจกรรม / โครงกำร :   พัฒนาการบริการ เพื่อความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลยั  
วัตถุประสงค์กิจกรรม / โครงกำร :   พัฒนา และส่งเสริมการด าเนนิงานตามกรอบระยะเวลา และความรับผดิชอบของหน่วยงาน ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : 

   ระบบบริหารจัดการภายในองคก์รที่มีคุณภาพ  
และมาตรฐานตามหลักธรรมาภบิาล 

เป้ำหมำยกิจกรรม / โครงกำร :   มีระบบบรหิารจดัการภายในองค์กรที่มีคุณภาพ  และมาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล 
งบประมำณกิจกรรม / โครงกำร  กำรบริหำรควำมเสี่ยง :          -                  บาท 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จในกำรบริหำรควำมเสี่ยง : ระดับความส าเร็จของการปฏิบัติตามแผนปฏิบัตริาชการ 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
(1) 

ประเภท 
ควำม
เสี่ยง 
(2) 

แนวทำงกำรจัดกำรควบคุม 
ควำมเสี่ยง 

(3) 

ระดับควำมเสี่ยงปัจจุบัน โครงกำร / กิจกรรม 
กำรจัดกำรควบคุมควำมเสี่ยง 

(7) 

ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 
(10) โอกำส 

(4) 
ผลกระทบ 

(5) 
ระดับ 

ควำมเสี่ยง 
(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 
ตามทีห่น่วยงานส่วนกลางร้อง
ขอ  เพื่อให้ได้ข้อมูลของ
มหาวิทยาลยัตามกรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 
 

ตุลาคม 
2559 

 
 
 
 

กันยายน 
2560 

 
 
 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยวางแผน
และพัฒนา  /  
กองนโยบายและแผน  /  
ทุกคณะ  /  
ทุกหน่วยงาน 
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RMU - ERM  F1 

แผนบริหำรควำมเสี่ยง   ยุทธศำสตร์ที่ 7 
ควำมเสี่ยง :   13. หน่วยงานไม่สง่งานหรือ ส่งงานล่าช้า หรือ ไมต่ามระยะเวลาที่ก าหนด  จากท่ีมีการติดตามข้อมูลของหน่วยงานกลาง  (ด้ำนกลยุทธ)์ 
กิจกรรม / โครงกำร :   พัฒนาการบริการ เพื่อความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลยั  
วัตถุประสงค์กิจกรรม / โครงกำร :   พัฒนา และส่งเสริมการด าเนนิงานตามกรอบระยะเวลา และความรับผดิชอบของหน่วยงาน ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : 

   ระบบบริหารจัดการภายในองคก์รที่มีคุณภาพ  
และมาตรฐานตามหลักธรรมาภบิาล 

เป้ำหมำยกิจกรรม / โครงกำร :   มีระบบบรหิารจดัการภายในองค์กรที่มีคุณภาพ  และมาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล 
งบประมำณกิจกรรม / โครงกำร  กำรบริหำรควำมเสี่ยง :          -                  บาท 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จในกำรบริหำรควำมเสี่ยง : ระดับความส าเร็จของการปฏิบัติตามแผนปฏิบัตริาชการ 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
(1) 

ประเภท 
ควำม
เสี่ยง 
(2) 

แนวทำงกำรจัดกำรควบคุม 
ควำมเสี่ยง 

(3) 

ระดับควำมเสี่ยงปัจจุบัน โครงกำร / กิจกรรม 
กำรจัดกำรควบคุมควำมเสี่ยง 

(7) 

ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 
(10) โอกำส 

(4) 
ผลกระทบ 

(5) 
ระดับ 

ควำมเสี่ยง 
(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
หน่วยงาน  หรือตามไตรมาส  
เพื่อเป็นการเตรียมข้อมูลในการ
รายงานตามกรอบระยะเวลา  
โดยไม่จ าเป็นต้องรอบันทึกทวง
ถามตามไตรมาส 

3 3 9 
(ปานกลาง) 

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

ตุลาคม 
2559 

 
 
 
 

กันยายน 
2560 

 
 
 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยวางแผน
และพัฒนา  /  
กองนโยบายและแผน  /  
ทุกคณะ  /  
ทุกหน่วยงาน 
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..................................................... 

(...............................................................) 
ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ฯ 
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ภำคผนวก  ค 
คณะกรรมกำรผู้จัดท ำ 
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คณะกรรมกำรผู้จัดท ำเล่ม 
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************* 
 

คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ :  

รองศาสตราจารย์ ดร. สิทธิชัย   บุษหมั่น  รักษาราชการแทนอธิการบด ี

นายชัชวาลย์   พิพิศจันทร์      ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 

 

คณะกรรมกำรผู้จัดท ำรูปเล่ม :    

นายเสถียร  ภูมีแกด า        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ 

     นายสุพรรณ์ หวานแท้       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ 

นางวรรณวสิา  ยศระวาส        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ 
     นายสุวิทย์  ทัพสุริย ์       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ 
     ว่าท่ี ร.ต.อาทิตย์  วิเชียรพนัส      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ   

นายวีรวัฒน์  ดอนเกิด       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ 
     นางสาวรตวรรณ  ประวิรตัน ์     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ 

นายสมศักดิ์   เหล่าทับ       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ 

นายณัฐพงศ์   พันธุ์พิชัย      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ 

นางสาวนฤมล  ศรสีารคาม      ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 

 
 
 

รวบรวม/เรียบเรียง/รูปเล่ม :    
    นายสุพรรณ์  หวานแท ้      นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 
 
 

ที่อยู่ :   กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

   80 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 

  Tel. 043-742617   Fax.043-742617   http://plan.rmu.ac.th/ 

 
 
 

ขอขอบคุณ 

คณะ/ศูนย์/ส ำนักและหน่วยงำนต่ำงๆท่ีให้ควำมอนุเครำะห์ข้อมูลในกำรจัดท ำ 

แผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560   
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  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

๘๐  ถนน นครสวรรค์   ต าบล ตลาด 
อ าเภอ เมือง  จังหวัดมหาสารคาม  ๔๔๐๐๐ 
โทร. ๐-๔๓๗๒-๒๑๑๘-๙  (ต่อ ๓๔๘, ๓๔๙)  ๐๔๓-๗๔๒๖๑๗ 
โทรสาร. ๐๔๓-๗๔๒๖๑๗ 
เว็บไซต.์  http ://plan.rmu.ac.th 
 


