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0  มหาวิทยาล
ทศและระดบั
มชน  อันดับ 
มชนและภาค

รณ์ 

ําไปสู่ความ

ง 

มาตรฐาน 
ดับ 1 ของ 

องประเทศ  
ลัยแรกของ
นานาชาติ 

 1 ของภาค
คส่วนต่างๆ   



     

 

ในภาค
ผ่านกร
ศิลปวัฒ
 
พันธกิจ
 
ตามมา
 
การเรีย
เหมาะส
 
 
ของอีส
 
ค่านิยม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศา
 

 

                     
 

คตะวันออก
ระบวนการบ
ฒนธรรมร่วมกั

จ 
1) จัดกา

าตรฐานและมี
2) สร้า

ยนการสอน  
สม 

3) ให้บรกิ
4) อนุรัก

สาน 

มองค์กร 
TAKASIL
 T  =  
 A  =  
   
 K  =  
   
 A  =  
 S  =  
 I   =  
 L  =  
 A  =  

าสตร์ 
ยุทธศาสต

ยุทธศาสต

                     

เฉียงเหนือ 
บูรณาการกา
กับชุมชน เพ่ือ

ารศึกษาและวิ
คุณลักษณะที
างผลิตผลจาก
  การบริการวิ

การวิชาการแก
ษ์ ฟ้ืนฟู ปก

LA 
  Teamwork 
  Advanced T
และการบรหิ

  Knowledge
มาใช้ให้เกิดป

  Accountab
  Student - C
  Integrity   (ก
  Learning  O
  Academic  

ตร์ที่ 1  การผล
เกณฑ
ประช

ตร์ที่ 2  เป็นศู

                     

  ด้วยการผลิ
ารเรียนการส
อเสริมสร้างคว

วิชาชีพช้ันสูงโ
ที่พึงประสงค ์
กงานวิจัยที่เป็
วิชาการ  การ

ก่ชุมชนและสัง
ป้อง เผยแพ

  (การทํางานเ
 Technology
หารจัดการ)  
e and Local 
ประโยชน์) 
ility  (การได้ร

Centered  (ก
การเป็นผู้มีคว
Organization
  Networking

ลติบัณฑิตที่มี
ฑ์คุณภาพและ
ชาคมอาเซียนแ
นย์กลางแห่งก

             แผนบริ

ลิตบัณฑิตที่
สอน การวิจั
วามเข้มแข็งขอ

โดยมุ่งเน้นพัฒ
 
ป็นองค์ความรู้
รทํานุบํารุงศิ

งคม  เพ่ือให้ช
ร่  และพัฒน

เป็นทีม) 
y  (การใช้เทค
 
 based  (การ

รับการยอมรับ
การจัดการเรีย
ามซื่อสัตย์ต่อ
  (การเป็นอง

g  (การสร้างเค

คุณภาพภายใ
ะมาตรฐานขอ
และประชาคม
การเรียนรู้แล

ริหารความเสี่ยงแ
 

มี อัตลักษณ์ใ
จัย การให้บริ
องชุมชนในภา

ฒนาคุณภาพก

รู้ใหม่และมีคุณ
ลปวัฒนธรรม

ชุมชนและสังค
นาศิลปวัฒน

โนโลยีขั้นสูงใ

รนําองค์ความ

บ) 
ยนการสอนที่เ
หน้าที่  องคก์

งค์กรแห่งการเ
ครือข่ายความ

ใต้การจัดเรียน
งชาติและสาก
มโลก 
ะบริการวิชาก

ละการควบคุมภา
   ป

ในการช่วยเ
ริการวิชากา
าคตะวันออกเ

การศึกษาการ

ณภาพในทุกส
ม  และนําไป

คมสามารถพ่ึง
ธรรมและขน

ในการจัดการเ

มรู้และภูมิปัญญ

เน้นผู้เรียนเป็น
กร  และประเท
เรียนรู้) 
มร่วมมือทางวิช

นการสอนในห
กล  รวมทั้งเต ี

การแก่สังคมใน

ายใน มหาวิทยาลั
ประจําปีงบประม

เหลือสังคมแ
าร  และการ
เฉียงเหนือให้ย

รผลิตบัณฑิตที

สาขาวิชา เพ่ื
ปใช้ประโยชน

งพาตนเองได้อ
นบธรรมเนีย

เรียนการสอน

ญาท้องถิ่น 

นสําคัญ) 
เทศชาติ) 

ชาการ) 

หลักสูตรที่ทัน
ตรียมความพร้

นภาตะวันออ

ลยัมหาสารคาม   
าณ พ.ศ.2556 

3 

และชุมชน  
ทํานุบํารุง
ย่ังยืน 

ที่มีคุณภาพ

อสนับสนุน 
น์ตามความ

อย่างย่ังยืน 
มประเพณี 

น 

สมัยตาม
้อมเข้าสู่

กเฉียงเหนือ 
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มหาวิท
ยุทธศา
ยุทธศ

1.  ยทุ

1.
ตามก

1.

1.
ในประ

2.  ยทุ

2.
และน

3. พฒั
การบ ิ
 

หารความเสี่ยงและ
งบประมาณ พ.ศ.

ยุทธศาสต

ยุทธศาสต

ยุทธศาสต

ยุทธศาสต
ยุทธศาสต

ในปีงบปร
1. แต

ภ
 2. คณ

ทยาลัยตามกร
าสตร์ ประเด็น
ศาสตร์/ ประเด็

ทธศาสตร์ด้าน

.1 การปรับปรุ
รอบมาตรฐาน

.2 คุณภาพบณั

.3 คุณภาพบัณ
ะเทศ 

ทธศาสตร์การ

.1 อาจารย์/นกั
านาชาติจํานว

ฒนาระบบการ
ริหารธรรมาภิ

ะการควบคมุภาย
.2556 

ตร์ที่ 3  การวิจ
ประโย

ตร์ที่ 4  พัฒนา
มหาวิ

ตร์ที่ 5  ส่งเสริ
มหาวิ

ตร์ที่ 6  พัฒนา
ตร์ที่ 7  ส่งเสริ

ประโย

ผลการด

ระมาณ พ.ศ. 2
ต่งต้ังคณะกร
ายใน ประจํา ี
ณะกรรมการ
ระบวนการบริ
นความเสี่ยง 6
ด็นความเสี่ยง 

นผลิตบัณฑิตแ

งหลักสูตรที่เปิ
นคุณวุฒิระดับอุ

ณฑิตไม่สอดคล้

ณฑิตไม่สอดคล้

รวิจัย 

กวิจัยมีผลงานตี
นน้อยกว่าเป้า

รบริหารจัดการ
บาลของมหาวิ

ใน มหาวิทยาลัย

จัยเพ่ือสร้างอ
ยชน์ให้กับชุม
าระบบบริหาร
วิทยาลัยตามห
ริมภาพลักษณ์
วิทยาลัยในระด
าสูม่หาวิทยาล
ริมการนําทุนท
ยชน์อย่างย่ังยื

ดําเนนิงานกา
ประจําปี

 2555  มหาวิท
รมการอํานว
ปีงบประมาณ
รฯดําเนินกา
ริหารความเสี่ย
6 ประเด็น  ดัง
 

และพัฒนานิสติ

ปดสอนในปีการ
อดุมศึกษายังไม

้องกับความเป็

ล้องกับสภาพค

ตพีิมพ์เผยแพร
หมายที่ตั้งไว ้

รให้มีประสิทธิ
วทิยาลัย 

มหาสารคาม   

งค์ความรู้และ
ชนและสังคม
รจัดการให้มีป
หลักธรรมาภิบ
ณข์องมหาวิทย
ดับสากล 
ลัยสีเขียว  แล
ทางวัฒนธรรม
ยืน  และผสม

ารบริหารควา
ปงีบประมาณ

 

ทยาลัยดําเนิน
วยการ และค
ณ พ.ศ. 2555 
ารวิเคราะห์ค
ยงมาตรฐาน C
งน้ี 

ต 

รศึกษา ๒๕๕๕
ม่ครบทุกหลักสู

นพลเมืองโลก 

วามต้องการข

ร่ระดับชาติ  
 

ธิภาพ และยกร

ะพัฒนานวัตก
ม 
ประสทิธิภาพ 
บาล 
ยาลัยใหไ้ด้รับก

ละรักษ์สิง่แวด
ม  ขนบธรรมเ
ผสานวัฒนธร

ามเสี่ยงมหาวิ
ณ พ.ศ.2555 

นการบริหารค
คณะกรรมกา
 มหาวิทยาลัย
ความเสี่ยงที่
COSO  โดย

ผ

 

๕  
สูตร 

ค
ป

 ค
ฝ
ค

องแรงงาน ค

 

ก
ก

ระดับ  

กรรมที่สรา้งมลู

  และยกระดับ

การยอมรับแล

ล้อม 
นียม  และภูมิ
รมในระดับชา

วิทยาลัยมหาส
 

ความเสี่ยง  ดัง
รบริหารควา
มหาสารคาม 
ครอบคลุมพั
คณะกรรมกา

ผู้รับผิดชอบ/ผู

 

ค ณ ะ   แ ล ะ
ประมวลผล 

คณบดี แต่ละค
ฝ่ า ย วิ เ ท ศ สั
คอมพิวเตอร์ 

คณะ  และกอง

 

กองการเจ้าห
กองส่งเสริมกา

 

ลค่าเพ่ิมหรือใ

บการบริหารจั

ละพัฒนาเป็น

มิปัญญาท้องถิ
าติและสากล 

สารคาม 

งน้ี 
ามเสี่ยงและก
 
พันธกิจทั้ง 4
ารฯ ระบุความ

ผู้เกี่ยวข้อง 

ะ ก อ ง ท ะ เ บี

คณะที่เกี่ยวข้อ
สั ม พั น ธ์   แ
 

งบริการการศึก

หน้าที่ / คณะ
ารวิจัยและบริก

ใช้

จดัการ

ถิ่นไปใช้
 

การควบคุม

4 ด้านของ
มเสี่ยงใน 3 

บี ย น แ ล ะ

ง / 
ล ะ สํ า นั ก

กษา 

ะ-สถาบัน/  
การวิชาการ  



     

 

ยุทธศ

3.

3.
และบุ

 
 
ที่มหาวิ
เสี่ยงที่อ
 

ลําดับ
ที่ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 
 
มหาวิท
 
 
มาตรฐ
 
กรอบม
การศึก
ความเสี
ที่เปิดส
ที่เกิดขึ
(ระดับ

                     
 

ศาสตร์/ ประเด็

.1 ฐานข้อมูลส

.2 เกิดเหตุการ
คลากร 

 3. คณ
วิทยาลัยกําหน
อยู่ในระดับสูง

บ ความเสี่ย

การปรับป
คุณวุฒิระ

อาจารย์/น
น้อยกว่าเป

ฐานข้อมูล

เกิดเหตุกา

คุณภาพบั

คุณภาพบั

 4. ผล
ทยาลัยมหาสา

  1) 
   

ฐานคุณวุฒิระ
   

มาตรฐานคุณ
กษา 2554  มี
สี่ยงในปีการศึ
สอน 170 หลั
ขึ้นได้  แต่สา
สูงมาก)   ซึ

                     

ด็นความเสี่ยง 

สารสนเทศไม่ค

รณ์ที่เป็นอันตร

ณะกรรมการดํา
นด  พร้อมจั
ง-สูงมาก  ดังนี

ง 

ปรุงหลักสูตรที
ดับอุดมศึกษา

นักวิจัย มีผล
ป้าหมายที่ต้ังไ

ลสารสนเทศไม

ารณ์ที่เป็นอัน

ัณฑิตไม่สอดค

ัณฑิตไม่สอดค

การดําเนินก
ารคาม ประจาํ
  ยุทธศาสตร์
 ความเส่ียง

ะดับอุดมศึกษ
  ปัจจัย

ณวุฒิระดับอุด
มีหลักสูตรที่ไม
ศึกษา 2555  
ลักสูตร (คิดเป็
ามารถลดโอ
ซ่ึงจําเป็นจะต้

                     

 

รอบคลุมตามภ

รายต่อชีวิตและ

าเนินการประ
จัดลําดับความ
น้ี 

ที่เปิดสอนในปี
ายังไม่ครบทุก

งานตีพิมพ์เผ
ไว้ 

ม่ครอบคลุมตา

ตรายต่อชีวิตแ

คล้องกับความ

คล้องกับสภาพ

การบริหารคว
าปีงบประมาณ
ร์ด้านผลิตบัณ
ง 1.1 การปรั
ษา 
ยเสี่ยงที่ 1 : 
ดมศึกษายังไ
ม่เป็นไปตามก

  มีหลักสูตรที่ไ
ป็นร้อยละ 27
อกาสเกิดคว
ต้องดําเนินกา

             แผนบริ

ภารกิจ 

ะทรัพย์สินของ

ะเมินโอกาสแล
มเสี่ยงของมห

ปีการศึกษา 2
กหลักสูตร 

ผยแพร่ระดับช

ามภารกิจ 

และทรัพย์สิน

มเป็นพลเมือง

พความต้องกา

วามเสี่ยงตาม
ณ พ.ศ. ๒๕๕๕
ณฑิตและพัฒน
รับปรุงหลักสู

 การปรับป
ไม่ครบทุกหลั
กรอบ TQF 
ไม่เป็นไปตาม
7.64)  มหาวิ
ามเสี่ยงได้จ
ารและหามาต

ริหารความเสี่ยงแ
 

ผ

ก
ส

นิสิต ก
ก

ละผลกระทบข
าวิทยาลัย  แ

 2555  ตามก

ชาติ และนาน

นของนิสิตและ

โลก 

ารของแรงงาน

มแผนบริหาร
๕  สรุปได้ดังนี
นานิสิต 
สูตรที่เปิดสอ

รุงหลักสูตรที
ักสูตร  ตามผ

 จํานวน 1
มกรอบ TQF 
วิทยาลัยยังไม
ากระดับ 20
ตรการในการ

ละการควบคุมภา
   ป

ผู้รับผิดชอบ/ผู

กองทะเบียนฯ
สํานักคอมพิวเ

กองอาคารสถา
กองกิจการนิสิ

ของความเสี่ย
และดําเนินการ

รอบมาตรฐาน

นาชาติจํานวน

บุคลากร 

นในประเทศ 

รความเสี่ยงแ
น้ี 

อนในปีการศึ

ที่เปิดสอนในปี
ผลการจัดการ
31 หลักสูตร 

 จํานวน 47
ม่สามารถดํา
0 (ระดับสูงม
รควบคุมควา

ายใน มหาวิทยาลั
ประจําปีงบประม

ผู้เกี่ยวข้อง 

ฯ /กองการเจ
เตอร์/กองแผน

านที่  และ 
ต 

ยงตามเกณฑ์ก
รจัดทําแผนบ

ระดับคว

น 20 (สูงมา

น 20 (สูงมา

16 (สูง) 

16 (สูง) 

12 (สูง) 

 12 (สูง) 

และการควบ

กษา 2555 

ปีการศึกษา 2
รความเส่ียง พ
  เมื่อดําเนิน

7 หลักสูตร จา
าเนินการปิดค
มาก)  เหลือ
ามเสี่ยงต่อเนื่

ลยัมหาสารคาม   
าณ พ.ศ.2556 

5 

จ้าหน้าที่ /
นงาน 

การประเมิน   
ริหารความ

ามเสี่ยง 

าก) 

าก) 

 

 

บคุมภายใน 

 ตามกรอบ

 2555 ตาม
 พบว่า ในปี
การจัดการ 
ากหลักสูตร 
ความเสี่ยง 
อระดับ 19 
องเพิ่มเติม   
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ปีการศึ
ตามกร
 
วท.บ. พ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

หารความเสี่ยงและ
งบประมาณ พ.ศ.

ศึกษา 2555 (
รอบ TQF จําน

   
พัฒนาผลิตภัณ
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   

   
   
   

ะการควบคมุภาย
.2556 

(ณ ส.ค.55)  พ
นวน 47 หลัก
(1) หลักสูตร

ณฑ์อาหาร  ค
(2) หลักสูตร
  คณะม
   1)
   2)
   3)
   4)
  คณะศึ
   5)
  คณะศิ
   6)
   7)
  คณะแ
   8)
  คณะวิ

9)
10
11
12
13
14

  คณะสิ
15
16

  สถาบั
   17
  คณะเ

18
19
20

ใน มหาวิทยาลัย

พบว่า มีหลักส
สูตร  คิดเป็น
รที่รอเข้าที่ปร
คณะเทคโนโล
รที่อยู่ระหว่างด
มนุษยศาสตร์
) ปร.ด. ภาษา
) ศศ.บ. ประวั
) ศศ.บ. ภาษา
) ศศ.บ. ภาษา
ศกึษาศาสตร์
) ปร.ด. เทคโน
ศลิปกรรมศา
) ศป.ม. ทัศนศิ
) ศป.บ. ทัศนศิ
แพทยศาสตร์
) พ.บ. แพทยศ
วิทยาศาสตร์ 
) ปร.ด. บรรพ
0) กศ.ม. วิทย
1) วท.ม. บรร
2) วท.ม. ชีววิ
3) วท.ม. ฟิสิก
4) วท.บ. สถิติ
สิ่งแวดล้อมแ
5) ปร.ด. สิ่งแ
6) วท.บ. การ
บนัวิจัยวลัยรกุ
7) ปร.ด. ควา
เทคโนโลยี 
8) ปร.ด. เทคโ
9) ปร.ด. เทคโ
0) วท.ม. เทคโ

มหาสารคาม   

สูตรที่เปิดสอ
นร้อยละ 27.6
ระชุมคณะกรร
ยี 
ดําเนินการตร
ร์และสังคมศา
าไทย 
วัติศาสตร ์ 
าอังกฤษธุรกิจ
าอังกฤษ  
ร์ 
นโลยีและสื่อส
สตร์ 
ศิลป์   
ศิลป์  
ร์ 
ศาสตรบัณฑิต
 

พชีวินวิทยา   
ยาศาสตรศึกษ
รพชีวินวิทยา  
ทยา  
กส ์ 
ติ  
และทรัพยากร
แวดล้อมศึกษา
รจัดการสิ่งแวด
กขเวช 
มหลากหลาย

โนโลยีชีวภาพ
โนโลยีการเกษ
โนโลยีชีวภาพ

นทั้งสิ้น 170 
4 ประกอบด้ว
รมการวิชากา

รวจสอบรูปเล่ม
าสตร์ 

จ  

สารการศึกษา

ต 

 
ษา  
 

รศาสตร์ 
า  
ดล้อมและทรพั

ยทางชีวภาพ  

พ  
ษตร  
พ  

 หลักสูตร  แล
วย   
ร  จํานวน 1 

ม  จํานวน 22

  

พยากร   

 

ละมีหลักสูตร

 หลักสูตร คือ

2 หลักสูตร ดั

รที่ไม่เป็นไป

อ  หลักสูตร 

ังน้ี 



     

 

 
 
 

   
      
      

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                     
 

   
   
   

   
   
   

   

   

   

   

   
   
   
   
   
   
   

                     

  วิทยา
   21
   22
(3) หลักสูตร
  คณะก
   1)
  คณะศึ

2)
3)
4)
5)

  คณะศิ
6)
วิท
7)
8)
9)

  คณะส
10

  คณะแ
11

  คณะวิ
12
13

  คณะม
   14
  คณะสิ
   15
  คณะวิ
   16
  คณะส

17
18

                     

าลัยการเมืองก
1) ศศ.บ. สิทธิ
2) หลักสูตร นิ
รที่อยู่ระหว่างด
การท่องเท่ียว
) ปร.ด. การจั
ศกึษาศาสตร์
) กศ.ด. การบ
) วท.ม. วิทยา
) วท.บ. จิตวิท
) วท.บ. วิทยา
ศลิปกรรมศา
) ศป.บ. ศิลปะ
ทยาลัยดุริยาง
) ศป.บ. ดุริยา
) ศป.ม. ดุริยา
) ปร.ด. ดุริยาง
สัตวแพทยศา
0) สพ.บ. สัตว
แพทยศาสตร์
1) พท.ปบ. กา
วิทยาศาสตร์ 
2) วท.ม. เคมีศ
3) วท.บ. จุลชี
มนุษยศาสตร์
4) ศศ.ม. ภาษ
สิ่งแวดล้อมแ
5) วท.ม. เทคโ
วิทยาการสาร
6) วท.บ. ภูมิส
สาธารณสุขศ
7) ส.ม. การจั
8) ส.บ. สาธาร

             แผนบริ

การปกครอง 
ธิมนุษยชนศึก
นิติศาสตรบัณ
ดําเนินการที่ค
วและการโรงแ
ัดการการท่อง
ร์ 
บริหารและพัฒ
าศาสตร์การออ
ทยา 
าศาสตร์การกีฬ
สตร์ 
ะการแสดง   
งคศิลป์ 
างคศิลป์    
างคศิลป์    
งคศิลป์   
าสตร์ 
วแพทยศาสตร
ร์ 
ารแพทย์แผน
 
ศึกษา  
ชีววิทยา   
ร์และสังคมศา
ษาไทย   
และทรัพยากร
โนโลยีสิ่งแวด
รสนเทศ 
สารสนเทศ   
ศาสตร์ 
ัดการสุขภาพ
รณสุขศาสตร์

ริหารความเสี่ยงแ
 

 
ษา   
ฑิต   
คณะ  จํานวน
แรม 
งเที่ยวและกา

ฒนาการศึกษา
อกกําลังกายแ

ฬา   

 

ร์   

ไทยประยุกต์บ

าสตร์ 

รศาสตร์ 
ดล้อม   

 

ผู้สูงอายุ   
ร์   

ละการควบคุมภา
   ป

 24 หลักสูตร

รโรงแรม   

า 
และการกีฬา  

บัณฑิต   

ายใน มหาวิทยาลั
ประจําปีงบประม

ร  ดังน้ี 

   

ลยัมหาสารคาม   
าณ พ.ศ.2556 

7 

 



แผนบริห
ประจําปีง

 

 8 

 

 
 
สัตวแ
ได้ประ
สถาบั
คณะสั
สัตวแพ
การจัด
ซ่ึงจําเป็
 
 
 
สู่ตลาด
ในการ
แพทย์ 
5) บัญ
เกณฑ์ 
วิศวกร
 
การจัด
ดําเนนิ
 
เตรียม
ตามมา
สํานัก/
จํานวน

หารความเสี่ยงและ
งบประมาณ พ.ศ.

   

   
พทยศาสตร

ะสานงานกับส
นโดยต่อเ น่ื

สัตวแพทยศา
พทยศาสตรบั
ดการความเสี่
ปน็จะต้องดํา

   
   

ดแรงงานระดั
ผลิตบัณฑิตเข
  2) พยาบาล
ชี 6) การท่อ
 AUN-QA  จ
รมเครื่องกล  

ดการความเสี
นการและหาม

   
การเข้าสู่การ
าตรการจัดการ
/สถาบัน  ทั้ง 2
น 1 กิจกรรม  

ะการควบคมุภาย
.2556 

19
  คณะก

20
21
22
23
24

  ปัจจัย
รบัณฑิต)  ต
สัตวแพทยสภ
องและอยู่ร
าสตร์มีเป้าห
ัณฑิต) ภายใน

สี่ยงสามารถล
เนินการและห

 ความเสี่ยง 
  ปัจจัย

ดับอาเซียน  
ข้าสู่ตลาดแร
ล  3) สถาปัต
งเที่ยว  มีการ
จํานวน 1 หลั
 จากทั้งหมด 

สี่ยง  ความเสี
มาตรการในกา

  ปัจจัย
รเป็นประชาค
รความเส่ียงโด

 26 หน่วยงาน
   (2) อบรมสั

ใน มหาวิทยาลัย

9) วท.บ. อนา
การบัญชีและ
0) หลักสูตร บั
1) บธ.บ. การ
2) บธ.บ. การ
3) บธ.บ. คอม
4) บธ.บ. ธุรกิ

ยเสี่ยงที่ 2 : 
ตามผลการจ
ภาในการดําเ
ะหว่างการแ
มายที่จะถูก
นปีการศึกษา
ลดความเสี่ยง
หามาตรการใ

 1.2 คุณภาพ
ยเสี่ยงที่ 1 : 
ผลการจัดการ
งงานระดับอ
ยกรรม  4) วิ
รเตรียมความ
กสูตร ใน 2 ส
 6 หลักสูตร  

สี่ยงของมหา
ารควบคุมคว
ยเสี่ยงที่ 2 : 
คมอาเซียนภ
ดยการจัดกิจก
น จํานวน 37 
ัมมนา จํานวน

มหาสารคาม   

ามัยสิ่งแวดลอ้
ะการจัดการ  
บัญชีบัณฑิต  
รตลาด   
รจัดการ  
มพิวเตอร์ธุรกิจ
กิจระหว่างประ

 การรับ
จัดการความ
เนินงานขอเข้
แก้ไขหลักสู
เข้าตรวจรับ
 2556   ดังน
งได้จากระดับ
ในการควบคุม

พบัณฑิตไม่สอ
 หลักสูตร
รความเสี่ยง 
าเซียน  จําน

วิศวกรรม ใน 
มพร้อมในการ
สาขา คือ หลัก
 ดังนั้น  จากก

าวิทยาลัยยัง
วามเสี่ยงต่อเนื
 การประชา
ภายในมหาวิท
กรรม/โครงกา
 กิจกรรม  โดย
น 32 กิจกรร

อมและอาชีวอ
   
  

จ  
ะเทศ 

บรองหลักสูต
มเสี่ยง พบว่
ข้าตรวจเพ่ือก
ตรตามข้อเ

บรองหลักสูต
นั้น  จากการ
บ 20 (ระดับสู
มความเสี่ยงต

อดคล้องกับค
ของมหาวิทย

 พบว่า จําน
นวน 6 หลักสู
 2 สาขา 1) วิ
รผลิตบัณฑิตเ
กสูตรวิศวกรร
การผลการดํา

คงอยู่ที่ระดับ
นื่องเพิ่มเติม 
สัมพันธ์เพื่อใ
ทยาลัยยังไม่ท
ารเพ่ือประชา
ยแยกประเภท
รม  (3) ประ

นามัย 

รตามมาตรฐ
า ปัจจุบันค

การให้ได้รับก
สนอแนะขอ
รตามมาตรฐ

รดําเนินงานต
สูงมาก)  เหลื
ต่อเนื่องเพิ่มเติ

วามเป็นพลเมื
ยาลัยยังไม่พ
นวนหลักสูตรที
ตรที่เปิดสอน
ิศวกรรมโยธา
ข้าสู่ตลาดแร
รมศาสตร์ สาข
าเนินงานตาม

บ 12 (ระดับ
 
ให้บุคลากรแ
ทั่วถึง  มหาวิ
าสัมพันธ์การเข
ทของกิจกรรม
ะกวดแข่งขัน  

ฐานวิชาชีพ 
ณะสัตวแพท

การรับรองหลั
องสัตวแพท
ฐานวิชาชีพ 
ตามมาตรการ
ลือระดับ 17 
ติม 

มืองของโลก 
ร้อมในการผ
ที่ต้องเตรียมค
นในมหาวิทยา
า 2) วิศวกรร
รงงานระดับอ
ขา 1) วิศวกร

มมาตรการ/แผ

บสูง)  ซ่ึงจําเ

และนิสิตตระห
ทยาลัยมีการ
เข้าสู่อาเซียน 
ม เช่น (1) ตกแ
  จํานวน 1 กิจ

 (หลักสูตร 
ทยศาสตร ์
ลักสูตรและ
ยสภาโดย 
 (หลักสูตร 
ร/แผนงาน
 (ระดับสูง) 

 
ผลิตบัณฑิต 
ความพร้อม 
าลัย คือ 1) 
รมเครื่องกล  
าเซียนตาม
รรมโยธา 2) 
ผนงาน    

เป็นจะต้อง

หนักในการ
รดําเนินงาน
  โดยคณะ/
แต่งสถานที ่
จกรรม  (4) 



     

 

แลกเป
ตามม
ได้จาก
 
 
ในประ
 
ตามมา
จัดหาง
กับผู้ปร
สถานป
ตามมา
(ระดับ
 
 
 
จํานวน
 
นานาช
กรอบทิ
นโยบา
ดังน้ี ศู
Resea
ได้จัดโค
บทควา
 
ในระดั
การศึก
2554  
มิ.ย.55
ดําเนนิ
เหลือ ร

                     
 

ปลี่ยนประสบก
าตรการ/แ
ระดับ 12 (ระ

   
ะเทศ 

   
าตรการจัดกา
งานให้บัณฑิต
ระกอบการ  โ
ประกอบการไ
าตรการ/แผ
สูง)  เหลือระ

  2) 
   

นน้อยกว่าเป้า
   

ชาติจํานวนน้
ทศิทางการวิจั
ยให้คณะ/หน

ศูนย์นวัตกรร
rch Unit เพ่ื
ครงการ “พัฒ
ามแก่อาจารย์

   
ดับชาติและน
กษา 2553  
  มหาวิทยาลัย
5-ก.ย.55)  ม
นงานตามมาต
 ระดับสูง (15

                     

การณ์กับประ
ผนงานการ
ะดับสูง)  เหลื

ความเส่ียง 

  ปัจจัย
รความเสี่ยงโ
 และให้ 18 ค
โดยในปี 255
ได้ส่งอัตราว่าง
นงานการจัด
ะดับ 7 (ระดับ

  ยุทธศาสตร์
 ความเส่ียง

าหมายที่ต้ังไว้
  ปัจจัย

น้อยกว่าเป้าห
ัยและหลักเกณ
น่วยงานต้ังงบป
รมไหม, ศูนย์
อการวิจัยและ
ฒนาศักยภาพ
์/นักวิจัย จาก
   ทั้ง
านาชาติของ
 มหาวิทยาล
ยมีผลงานการ

 มหาวิทยาลัย
ตรการ/แผนง
)  

                     

ะเทศในประช
รจัดการควา
ลือระดับ 1 (ร

 1.3 คุณภาพ

ยเสี่ยง : ขาด
ดยทั้งในระดับ
คณะ  เป็นเค ื
5  ได้สร้างเค ื
งให้กับบัณฑิต
ดการความเ
บปานกลาง) 

ร์การวิจัย 
 :  อาจารย
ว้ 
ยเสี่ยง  : 
หมายท่ีต้ังไว้ 
ณฑ์การจัดสร
ประมาณสําห
ย์วิจัยการศึกษ
ะการบริการวิ
พนักวิจัยใหม่”
กอาจารย์รุ่นพ่ี
งน้ี  ผลการจั
งมหาวิทยาลั
ลัยมีผลงานก
รตีพิมพ์เผยแ
ยมีผลงานกา
านการจัดกา

             แผนบริ

าคมอาเซียน 
ามเสี่ยง  พ
ระดับตํ่า) 

พบัณฑิตไม่ส

ดการแสวงหา
บมหาวิทยาลั
รือข่าย และเ
รือข่ายกับผู้ป
ต จํานวน 43
เสี่ยง มหาวิท
 ที่สามารถยอ

ย์/นักวิจัย  มี

 อาจารย์/นั
  มหาวิทยาลั
รรเงินวิจัยใหค้
หรับการวิจัย 
ษาบรรพชีวิน
วิชาการ จํานว
” ขึ้น  เพ่ือเป็
ที่มีประสบกา
จัดการความเ
ัย (เกณฑ์มา
ารตีพิมพ์เผย

แพร่ฯ คิดเป็น
ารตีพิมพ์เผย
รความเสี่ยง 

ริหารความเสี่ยงแ
 

  จํานวน 3 กิ
พบว่า  มหา

สอดคล้องกับ

าความร่วมมื
ลัยและระดับค
เป็นคณะกรรม
ประกอบการ  
3 สถานประก
ทยาลัยสามา
อมรับได้  

มีผลงานตีพิม

นักวิจัย มีผล
ลัยมีผลการดํา
คณะ/หน่วยงา
  มีการจัดต้ัง 
นวิทยา, ศูน
วน 19 คณะ (
ป็นการให้คําแ
ารณ์ด้านการวิ
เสี่ยง พบว่า 
ตรฐาน สมศ
แพร่ฯ  คิดเป็
ร้อยละ  21.7
แพร่ฯ คิดเป็
  สามารถลด

ละการควบคุมภา
   ป

กิจกรรม  ดังน
วิทยาลัยสา

บสภาพความ

อกับผู้ประกอ
คณะวิชามีการ
มการดําเนินง
 จํานวน 16 ส
อบการ  ดังนั้
ารถลดความ

มพ์เผยแพร่ระ

งานตีพิมพ์เผ
าเนินงาน โดย
นต้ังแต่ปีงบป
 Research U
ย์อนุรักษ์ใบล

 (82 Unit) นอ
แนะนําการผลิ
วิจัย 
 ผลงานการตี
ศ. ไม่น้อยกว่า
ปนร้อยละ 24
75  สําหรับใ
ปนร้อยละ 20
ความเสี่ยงได้

ายใน มหาวิทยาลั
ประจําปีงบประม

นั้น จากการด
ามารถลดค

มต้องการขอ

อบการ มีการ
รจัดต้ังศูนย์ป
งานฯและสร้า
สถานประกอบ
นั้น  จากการด
มเสี่ยงได้จาก

ะดับชาติและ

ผยแพร่ระดับ
ยการช้ีแจงนโ
ประมาณ  มีก
Unit ระดับมห
ลานฯ และมี
อกจากน้ัน มห
ลิตเอกสารวิช

ตีพิมพ์เผยแพ
าร้อยละ 20)

4.47  และในปี
ในปีการศึกษา
0.52  ดังนั้น
ด้จากระดับสูง

ลยัมหาสารคาม   
าณ พ.ศ.2556 

9 

ดําเนินงาน
วามเสี่ยง 

องแรงงาน 

รดําเนินงาน
ระสานงาน
างเครือข่าย
บการ  และ
ดําเนินงาน
กระดับ 12 

ะนานาชาติ

บชาติ และ
โยบายและ
ารประกาศ
หาวิทยาลัย 
มีการจัดต้ัง 
หาวิทยาลัย
ชาการ หรือ

พร่บทความ 
)  โดยในปี
ปีการศึกษา 
า 2555 (ณ 
น จากการ
งมาก (20) 

 



แผนบริห
ประจําปีง
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ร้อยละ
  

 
 
บริหาร
 
 
ทราบปั
สารสน
มีการด
ความต้
ปรับปร
บุคลาก

หารความเสี่ยงและ
งบประมาณ พ.ศ.

   
ะ 20.52  โดย

   

  3) 
รธรรมาภิบาล

   
   

ปัญหาที่แท้จ
นเทศได้อย่าง
ดําเนินการตา
ต้องการของผู้ใ
รุงระบบเพิ่มศั
กร (คิดเป็นร้อ

ะการควบคมุภาย
.2556 

   โด
แยกรายคณะ
   1)

 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

  ยุทธศาสตร
ลของมหาวิทย

 ความเสี่ยง 
  ปัจจัย

จริง  2) การพ
งเต็มศักยภาพ
ามมาตรการ/
ใช้  2) จัดทํ
ศักยภาพของร
อยละ 16.67) 

ใน มหาวิทยาลัย

ดยในปีการศึก
 ดังน้ี 
) คณะมนุษยศ
2) คณะการบัญ
3) คณะศึกษาศ
4) คณะวัฒนธ
5) คณะศิลปก
6) คณะการทอ่
7) วิทยาลัยดุริ
8) วิทยาลัยกา
9) คณะวิทยาศ
0) คณะเทคโน
1) คณะวิศวก
2) คณะสถาปั
3) คณะสิ่งแวด
4) คณะวิทยา
5) สถาบันวิจยั
6) คณะแพทย
7) คณะเภสัชศ
8) คณะพยาบ
9) คณะสาธาร
0) คณะสัตวแ

ร์การพัฒนาร
ยาลัย 
 3.1 ขาดควา
ยเสี่ยง  :  1
พัฒนาระบบ
พ  3) ฐานข้อ
/แผนการบริ
ทําแผนพัฒนา
ระบบให้สามา
  และมีระบบ

มหาสารคาม   

กษา 2555 (มิ

ศาสตร์และสัง
ญชีและการจัด
ศาสตร์ 
ธรรมศาสตร์   
รรมศาสตร์   
องเที่ยวและก
ริยางคศิลป์   
ารเมืองการปก
ศาสตร์   
นโลยี  
รรมศาสตร์   

ปัตยกรรมศาส
ดล้อมและทรั
การสารสนเท
ยวลัยรุกขเวช
ยศาสตร์   
ศาสตร์  
บาลศาสตร์   
รณสุขศาสตร์
แพทยศาสตร์  

ระบบการบริห

ามเชื่อมโยงข้
1)ไม่มีมาตรก
บ MIS ไม
อมูลต่างๆ ข
ริหารความเสี
ระบบสารสน
ารถเช่ือมโยงข้
บที่ยังไม่ได้ดํา

.ย.55-ก.ย.55

งคมศาสตร์ 
ดการ 

 
  
  
ารโรงแรม   

  
กครอง   

 
 

  
ตร์ผังเมืองแล
ัพยากรศาสต

ทศ   
    

 
 

  
    

    

หารจัดการให

ขอ้มูลสารสนเ
การกําหนดให้
ม่เป็นไปอย่าง
ขาดความเชื่อ
สี่ยง ดังน้ี  1)
นเทศ โดยใช้แ
ข้อมูลได้จํานว
เนินการ 5 ระ

5)  มีผลงานก

 ร้อ
 ร้อ
 ร้อ
 ร้อ
 ร้อ

  ร้อ
 ร้อ
 ร้อ
 ร้อ
 ร้อ
 ร้อ
ะนฤมิตศิลป์ 
ร์   ร้อ
 ร้อ
 ร้อ
 ร้อ
 ร้อ
 ร้อ
 ร้อ
 ร้อ

ห้มีประสิทธิภ

เทศทําให้การ
ห้มีการใช้ระบ
งต่อเนื่อง ทํา
อมโยงไม่สาม
) มีการพัฒน
ผน ICT ของ
วน 1 ระบบ จ
ะบบ  ประกอ

ารตีพิมพ์เผย

อยละ 5.06 
อยละ 22.54
อยละ   9.93  
อยละ 58.82
อยละ 0.00 
อยละ 12.88
อยละ 0.00 
อยละ 8.44 
อยละ 42.12
อยละ 30.99
อยละ 121.4
  ร้อยละ 0.45
อยละ 47.4
อยละ 2.00 
อยละ 200.0
อยละ   45.77
อยละ    5.21 
อยละ    3.13 
อยละ   43.52
อยละ   61.67

ภาพ  และยก

รบริหารข้อมูล
บบอย่างจริงจั
าให้ไม่สามาร
มารถใช้ข้อมูล
าแก้ไขระบบ
งมหาวิทยาลัย
จาก  6 ระบบ
อบด้วย 1) ระ

แพร่เท่ากับ  

 
4 
 
2 
 
8 
 
  
2 
9 
43 
5 
1 
 
00 
7 
 
 

2 
7 

กระดับการ

ลผิดพลาด 
จัง ทําให้ไม่
รถใช้ระบบ
ลร่วมกันได้   
บให้ตรงกับ 
ย 3) มีการ
บ คือ ระบบ
ะบบการเงิน  

 



     

 

2) ร
ตามมา
ระดับ 
 
 
บุคลาก
 
และบุค
กิจกรร
17 กิ
จํานวน
ครั้ง  ซึ
สามาร
 
มาตรก
การแต่
ถึงมหา
บันเทิง
ดังนั้น 
เหลือร
 
มีการ
ความเสี
ร่างกาย
เสพติด
จากกา
(ระดับ
 

ลําดับ
ที ่

 

1 

                     
 

ระบบงบประม
าตรการ/แผน
 6 (ระดับปาน

   
กร 

   
คลากร   มหา
มที่ป้องกัน ห
กิจกรรม  พ
น 329 ครั้ง  แ
ซึ่งน้อยกว่าปีง
รถลดความเสี่

   
การ/แผนงาน
ต่งกายของนิสิ
าวิทยาลัยมหา
 ร้านอินเทอ
  จากการดํา
ะดับ 9 (ระดั

   
ดํ า เ นินงาน
สี่ยงจากปัจจัย
ยนิสิตใหม่  2
ดตามนโยบาย
ารดําเนินงาน
สูง)  เหลือระ

บ 
 

การปรับป
มาตรฐานค
 

                     

มาณ  3) ร
นงานการจัด
นกลาง) 

 ความเสี่ยง

  ปัจจัย
าวิทยาลัยมีกา
หรือลดการเกิด
พบว่า  ในปีงบ
 และในปีงบป
งบประมาณ 2
สี่ยงได้จากระดั

  ปัจจัย
น  โดย 1) จัด
ตมหาวิทยาลั
าสารคามเข้า
อร์เน็ตและร้า
าเนินงานตาม
ับปานกลาง) 
  ปัจจัย

นตามมาตรก
ยเสี่ยง : มีก
2) ตรวจหาสา
เฝ้าระวังสาร

นตามมาตรกา
ะดับ 9 (ระดับ

ปรุงหลักสูตรที
คุณวุฒิระดับอุ

                     

ระบบพัสดุ  4
การความเสี่

 3.2  เกิด

ยเสี่ยงที่ 1 : 
ารดําเนินงาน
ดอุบัติเหตุที่เป็
บประมาณ 25
ระมาณ 255
2554 จํานวน
ดับ 16 (ระดับ
ยเสี่ยงที่ 2 :  
ดทําประกาศ
ัยมหาสารคาม
สถานบริการ
านคาราโอเกะ
มมาตรการ/แ
 
ยเสี่ยงที่ 3 : มี
การ /แผนง
ลุ่มผู้ใช้ยาเสพ
ารเสพติดของ
เสพติดในในส
าร/แผนงานก
บปานกลาง) 

ความเสี

 

ที่เปิดสอนใน ี
อดุมศึกษายังไม

             แผนบริ

4) ระบบยานย
ยง สามารถล

ดเหตุการณ์ที

  เกิดเหตุกา
นตามมาตรกา
ปนอันตรายต่อ
554 (1 ต.ค. 
5 (1 ต.ค. 54

น 90 ครั้ง  ดัง
บสูง)  เหลือร
  มีสถานประ
ศมหาวิทยาลัย
ม (กรณีการแ
ร  2) ผู้บริหา
ะ บริเวณถน
แผนงาน สา

มีกลุ่มผู้ใช้ยาเ
าน   โดยมี
พติดมาแฝงตัว
งบุคลากรกอง
สถาบันอุดมศึ
การจัดการคว
 

สี่ยง 

ปีการศึกษา 
ม่ครบทุกหลัก

ริหารความเสี่ยงแ
 

ยนต์  5) ระบ
ลดความเสี่ย

ที่เป็นอันตราย

ารณ์ที่เป็นอัน
ร/แผนงาน โด
อชีวิตและทรัพ
 53 –30 ก.ย
4 –31 ส.ค.5
งนั้น จากการ
ระดับ 9 (ระดั
ะกอบการใกล้
ยมหาสารคา
แต่งกายชุดนิสิ
รและเจ้าหน้า
นนสายบันเทิง
มารถลดควา

เสพติดมาแฝ
การดํ า เ นิน
วตัวปะปนกับ
งอาคารสถาน
ึกษาของคณะ
วามเสี่ยง สา

 2555  ตามก
สูตร 

ละการควบคุมภา
   ป

บบบัญชี  ดังน
งได้จากระดับ

ยต่อชีวิตและ

นตรายต่อชีวิต
ดยในปีการศึก
พย์สินของนิสติ
.54)  มีอัตรา
5)  เกิดอุบัติเ
รดําเนินงานต
ดับปากลาง) 
ล้มหาวิทยาลัย
ม เรื่องดําเนิ

สิตหรือชุดที่มีส
าที่ลงพ้ืนที่ร่ว
งรอบรั้วมหาวิ
ามเสี่ยงได้จา

งตัวตัวปะปน
กิ จกรรม /โ

บชุมชนมหาวิท
นที่ไม่พบสารเ
ะคณะวิชา  จํ
มารถลดควา

ระ
การจ

ก่อน

กรอบ  

ายใน มหาวิทยาลั
ประจําปีงบประม

นั้น จากการด
ับ 16 (ระดับ

ะทรัพย์สินขอ

ตและทรัพย์สิ
กษา 2554 มี
ตและบุคลาก
าการเกิดอุบัติ
เหตุจราจร จํ
ตามมาตรการ
 
ย  มีการดําเนิ
นินการวินัยนิ
สัญลักษณ์ใดๆ
วมกับจังหวัดต
วิทยาลัยและส
ากระดับ 16 

นกับชุมชนมห
โครงการ เ พ่ื
ทยาลัย ดังนี
เสพติด  3) ต
จํานวน 202 ค
ามเสี่ยงได้จาก

ะดับความเสี่ยง
จัดการตามมา

นการจัดการ 
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ดําเนินงาน 
บสูง) เหลือ 

องนิสิตและ

สินของนิสิต 
มีการดําเนิน
ร  มากกว่า 
ติเหตุจราจร  
านวน 236 
ร/แผนงาน 

นินงานตาม
สิต ว่าด้วย  
ๆ ที่บ่งบอก
ตรวจสถาน
สถานศึกษา 
 (ระดับสูง) 

หาวิทยาลยั   
พ่ื อ ป้อง กัน 
น้ี  1) ตรวจ
รวจหาสาร
คน   ดังนั้น  
กระดับ 16 

ง ก่อนและหลั
าตรการ/แผนง

หลังการจัดก

 

 

 

  

ัง 
งาน 

าร 



แผนบริห
ประจําปีง

 

 12 

ลําดับ
ที ่

 

 

 

2 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

6 

 

หารความเสี่ยงและ
งบประมาณ พ.ศ.

บ 
 

ปัจจัยเส่ียง
ตามกรอบม

ปัจจัยเส่ียง
สัตวแพทย

อาจารย์/น
จํานวนน้อ

ปัจจัยเส่ียง
และนานาช

ฐานข้อมูล

ปัจจัยเส่ียง

ปัจจัยเส่ียง
สามารถใช้

ปัจจัยเส่ียง
ร่วมกันได้  

เกิดเหตุกา

ปัจจัยเส่ียง
นิสิตและบุ

ปัจจัยเส่ียง

ปัจจัยเส่ียง
มหาวิทยาล

คุณภาพบัณ

ปัจจัยเส่ียง
บัณฑิตสู่ตล

ปัจจัยเส่ียง
การเตรียม
ทั่วถึง 

คุณภาพบัณ
ในประเทศ

ปัจจัยเส่ียง

ะการควบคมุภาย
.2556 

งที่ 1 : การปรับ
มาตรฐานคุณวุ

งที่ 2 : การรับร
ศาสตรบัณฑิต

นักวิจัย มีผลง
อยกว่าเป้าหมา

ง :  อาจารย์/นั
ชาติจํานวนน้อ

สารสนเทศไม่

งที่ 1 : ไม่มีมาต

งที่ 2 : การพัฒ
้ระบบสารสนเ

งที่ 3 : ฐานข้อ
   

ารณ์ที่เป็นอันต

งที่ 1 : เกิดเห
คลากร 

งที่ 2 : มีสถาน

งที่ 3 : มีก
ลัย 

ณฑิตไม่สอดค

งที่ 1 : หลั
ลาดแรงงานระ

งที่ 2 : การประ
การเข้าสู่การเป

ณฑิตไม่สอดค
ศ 

ง : ขาดการแสว

ใน มหาวิทยาลัย

ความเสี

 

บปรุงหลักสูตร
วุฒิระดับอุดมศึ

รองหลักสูตรตา
) 

งานตีพิมพ์เผย
ายที่ต้ังไว้ 

นกัวิจัย มีผลงาน
ยกว่าเป้าหมาย

ม่ครอบคลุมตา

ตรการกําหนดใ

ฒนาระบบ MIS
ทศได้อย่างเต็ม

มูลต่างๆ ขาดค

ตรายต่อชีวิตแล

ตุการณ์ที่เป็นอ

ประกอบการใ

กลุ่มผู้ใช้ยาเสพ

คล้องกับความ

ลักสูตรของมห
ะดับอาเซียน 

ะชาสัมพันธ์เพื่
ป็นประชาคมอ

คล้องกับสภาพ

วงหาความร่วม

มหาสารคาม   

สี่ยง 

รที่เปิดสอนในปี
ศึกษายังไม่ครบ

ามมาตรฐานวชิ

ยแพร่ระดับช

นตีพิมพ์เผยแพ
ยที่ตั้งไว้ 

มภารกิจ 

ให้มีการใช้ระบ

S ไม่เป็นไปอย
มศักยภาพ 

ความเช่ือมโยง

ละทรัพย์สินข

อันตรายต่อชีวิ

กล้มหาวิทยาลั

พติดมาแฝงตัว

เป็นพลเมืองโ

หาวิทยาลัยยังไ

พื่อให้บุคลากรแ
อาเซียนภายใน

พความต้องการ

มมือกับผู้ประก

ปกีารศึกษา 25
บทุกหลักสูตร 

ชาชีพ  (หลักสู

ชาติ และนาน

พร่ระดับชาติ  

บบอย่างจริงจงั

ย่างต่อเนื่อง ทํา

งไม่สามารถใช้

องนิสิตและบุ

วิตและทรัพย์สิ

ลัย 

วตัวปะปนกับช

ลก 

ไม่พร้อมในกา

และนิสิตตระห
นมหาวิทยาลัย 

รของแรงงาน 

กอบการ 

ระ
การจ

ก่อน

555 
 (สู

สูตร 
(สู

าชาติ

 
(สู

 

าให้ไม่

ข้อมูล

คลากร 

นของ

ชุมชน

รผลิต

นักใน
 ยังไม่

 

ะดับความเสี่ยง
จัดการตามมา

นการจัดการ 

20 
สูงมาก) 

20 
สูงมาก) 

 

20 
สูงมาก) 

 

16 
(สูง) 

16 
(สูง) 

16 
(สูง) 

 

16 
(สูง) 

16 
(สูง) 

16 
(สูง) 

 

12 
(สูง) 

12 
(สูง) 

 

12 
(สูง) 
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บทที่ 2 

แนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

 

นโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 ผูบริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยอธิการบดีไดกําหนดนโยบายใหทุกหนวยงาน      

นํากระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใชภายในองคกร เพื่อใหมั่นใจวาการดําเนินงานตางๆ จะบรรลุเปาหมาย  

ที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพเน่ืองจากการบริหารความเสี่ยงเปนการคาดการณอนาคตอยางมีเหตุผล และมี

หลักการในการหาทางลดความเสียหายหรือปองกันปญหาที่เปนอุปสรรคในการดําเนินงาน  เพื่อใหการบริหาร

ความเสี่ยงดําเนินไปอยางเปนระบบ และเปนไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยมาตรฐาน 

การควบคุมภายใน พ.ศ.2554 ขอ 6  ที่ “กําหนดใหหนวยงานภาครัฐประเมินการควบคุมภายในแลวรายงาน

ผลตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูกํากับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบอยางนอย ปละ 1 ครั้ง  

เพื่อปรับปรุงการควบคุมภายในใหมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาพแวดลอมและความเสี่ยง 

ที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา” ซึ่งนโยบายการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รายละเอียดดังน้ี  

  1. การบริหารความเสี่ยงเปนการดําเนินการที่สําคัญของมหาวิทยาลัย  โดยครอบคลุมพันธกิจ 

ทุกดาน 

  2. การบริหารความเสี่ยงตองมีการดําเนินงานอยางเปนระบบตามมาตรฐานที่กําหนด มีการ

ติดตามและประเมินผลดวยวิธีที่เหมาะสม และมีการดําเนินงานอยางตอเน่ืองสม่ําเสมอ 

  3. การบริหารความเสี่ยงตองบูรณาการความเสี่ยงควบคูไปกับการควบคุมภายใน เพื่อปองกัน

ความเสียหายในดานตางๆ 

  4. ผูบริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกระดับตองตระหนัก ใหความสําคัญ และมีสวนรวม

ในกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง 

  5. การปฏิบัติหรือการดําเนินการบริหารความเสี่ยงใหถือเปนภารกิจที่ตองปฏิบัติตามปกติ 

  6. นําเทคโนโลยีสารสนเทศหรือนวัตกรรมการบริหารความเสี่ยงมาใชเปนเครื่องมือสนับสนุน   

การบริหารความเสี่ยงเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ และอํานวยความสะดวกตอผูบริหารและผูปฏิบัติงาน เพื่อรองรับ

การตัดสินใจและแกไขปญหาไดอยางทันเหตุการณ  

 

ขอบเขตของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

 มหาวิทยาลัยมหาสารคามไดวางระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  ใหสอดคลอง

กับแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน  แนวทางการบริหาร

ความเสี่ยงของสํานักงานตรวจเงินแผนดิน  และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  โดยใหดําเนินการ

บริหารความเสี่ยงใหครอบคลุมพันธกิจทั้ง  4 ดานของมหาวิทยาลัย  และใหเช่ือมโยงการบริหารความเสี่ยงและ

การควบคุมภายในกับประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย และวิเคราะห ระบุปจจัยเสี่ยง ในประเด็นที่

กอใหเกิดความเสี่ยงอยางนอย 5 ประเด็น  ในประเด็นดังตอไปน้ี  
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  1) ความเสี่ยงดานทรัพยากร  

  2) ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร หรือกลยุทธของมหาวิทยาลัย  

  3) ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ  

  4) ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน  

  5) ความเสี่ยงดานบุคลากรและดานความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล  

  6) ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก  

  7) อื่นๆตามบริบทของมหาวิทยาลัย 

 

กรอบแนวทางในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  

 

 1. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 การวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยที่กอใหเกิดความ

เสี่ยงตองดําเนินการวิเคราะหอยางนอย 5 ดาน  โดยใหครอบคลุมบริบทของมหาวิทยาลัยและคณะ/หนวยงาน  

ดังตอไปน้ี 

   1) ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร

สถานท่ี) 

   2) ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร หรือกลยุทธของมหาวิทยาลัย 

   3) ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 

   4) ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน  เชน  ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตรการ

บริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 

   5) ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก 

   6) ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมภิบาล 

   7) อื่นๆ ตามบริบท 

  โดยฝายเลขานุการไดดําเนินการรวบรวมและจัดอันดับความเสี่ยงตามยุทธศาสตรของคณะ/

หนวยงาน  ใหคณะกรรมการฯในแตละดาน  เพื่อใชเปนขอมูลในการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัย

ที่กอใหเกิดความเสี่ยงในแตละยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 

 2. การประเมินโอกาส ผลกระทบ ความรุนแรงของความเสี่ยง และการจัดอันดับความเสี่ยงใหใช

เกณฑการประเมินตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  และใหระบุระดับความรุนแรงของความเสี่ยงโดยใชแผนภูมิ

ความเสี่ยง (Risk Map)  ดังน้ี 
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ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณตางๆ (Likelihood) 
 

ระดับ โอกาสท่ีจะเกิด คําอธิบาย 

5 สูงมาก 1 เดือนตอครั้ง /เกิดข้ึนเปนประจํา หรือเกิดข้ึนทุกครั้ง 

4 สูง 1-6 เดือนตอครั้ง /เกิดข้ึนคอนขางบอย หรือเกิดคอนขางสูงหรือ

บอยๆ 

3 ปานกลาง 1 ปตอครั้ง / เกิดข้ึนเปนบางครั้ง 

2 นอย 2-3 ปตอครั้ง / เกิดข้ึนนานๆ ครั้ง 

1 นอยมาก 5 ปตอครั้ง /  เกิดข้ึนไดในกรณียกเวน 

 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) 
 

ระดับ ผลกระทบ คําอธิบาย 

5 รุนแรงที่สุด เกิดความเสียหาย รอยละ 25 ของงบประมาณการดําเนินงาน 

ในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม / กระทบตอช่ือเสียง ทรัพยสิน  

อยางมหันต/การบาดเจ็บถึงชีวิต 

4 รุนแรงมาก เกิดความเสียหาย รอยละ 20 ของงบประมาณการดําเนินงาน 

ในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม /กระทบตอช่ือเสียง ทรัพยสิน 

อยางมาก/บาดเจ็บสาหัสถึงข้ันทุพลภาพไมสามารถทํางานได 

3 ปานกลาง เกิดความเสียหาย รอยละ 15 ของงบประมาณการดําเนินงาน 

ในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม /กระทบตอช่ือเสียง ทรัพยสิน  

ปานกลาง/บาดเจ็บสาหัสถึงข้ันหยุดงาน 

2 นอย เกิดความเสียหาย รอยละ 10 ของงบประมาณการดําเนินงาน 

ในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม /กระทบตอช่ือเสียง ทรัพยสิน 

พอสมควร/ไดรับบาดเจ็บอยางรุนแรง 

1 นอยมาก เกิดความเสียหาย รอยละ 5 ของงบประมาณการดําเนินงาน 

ในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม /กระทบตอช่ือเสียง ทรัพยสิน

เล็กนอย/ไดรับบาดเจ็บแตไมรุนแรง  

 

 แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)  เพื่อระบุถึงตําแหนงของความเสี่ยงแตละรายการ  เพื่อใหทราบวา

ความเสี่ยงใดมีความสําคัญ และมีความเรงดวนสูงสุดที่จะตองไดรับการแกไขกอนตามลําดับความสําคัญ โดย

แบงความเสี่ยง เปน 4 กลุม คือ นัยสําคัญ สูงมาก 18-25 (สีแดง) ,สูง 10-17 (สีสม), ปานกลาง 6-9 (สีเหลือง),  

ตํ่า 1-5 (สีเขียว)  ตามภาพ 
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ภาพแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 
 

 

 ผ
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s) 5 16 17 23 24 25 

4 9 14 15 21 22 

3 5 8 13 19 20 

2 3 4 7 12 18 

1 1 2 6 10 11 

 1 2 3 4 5 

 โอกาส (Likelihood/Frequency) 

 

7. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในแตละดานของมหาวิทยาลัยตองรายงานการบริหารความเสี่ยง

ของหนวยงาน ตามแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ตามปฏิทินการ

รายงานผลแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  

สูงมาก 18-25 

สูง 10-17 

ปานกลาง 6-9 

 ตํ่า  1-5 
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บทที่ 3 

กระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

ระบบการบริหารความเสี่ยง 

 ระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management System)  เปนกระบวนการการบริหารปจจัย 

และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดําเนินงานตาง ๆเพื่อหาแนวทางมาตรการควบคุมหรือแนวทาง 

ในการปองกันแกไข หรือลดมูลเหตุของแตละโอกาสที่องคกรจะเกิดความเสียหาย ใหระดับของความเสี่ยงและ

ผลกระทบที่จะเกิดข้ึนในอนาคตอยูในระดับที่องคกรยอมรับได ประเมินได ควบคุมได และตรวจสอบไดอยางมี

ระบบ โดยคํานึงถึงการบรรลุเปาหมาย ทั้งในดานกลยุทธ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การเงิน และช่ือเสียงของ

องคกรเปนสําคัญ โดยไดรับการสนับสนุนและการมีสวนรวมในการบริหารความเสี่ยงจากหนวยงานทุกระดับ

ทั่วทั้งองคกร 

 ดังน้ัน  เพื่อใหมหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการบริหารความเสี่ยงไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผลสูงสุด และเปนไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยจึงไดพัฒนาแบบฟอรมใน

การบริหารความเสี่ยง (Enterprise Risk Management) ข้ึน เพื่อใหสามารถดําเนินการตามข้ันตอนการ

บริหารความเสี่ยง ตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the 

Treadway  Commission) และมาตรฐานการควบคุมภายในได ดังน้ี 

  1) แบบฟอรม ERM 1 การรายงานสภาพแวดลอมภายในองคกร 

  2) แบบฟอรม ERM 2 การรายงานการวิเคราะห/ประเมินความเสี่ยง 

  3) แบบฟอรม ERM 3 แผนบริหารความเสี่ยง 

  4) แบบฟอรม ERM 4 การติดตามผลการจัดการความเสี่ยง ตามแผนบริหารความเสี่ยง 

งวดกอน 

  5) แบบฟอรม ERM 5 ติดตามรายงานความกาวหนาการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

 

ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง  

 

  ขั้นตอนท่ี 1 การระบุวัตถุประสงค/เปาประสงคตามพันธกิจตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย  

  มหาวิทยาลัยดําเนินการกําหนดวัตถุประสงค/ระบุวัตถุประสงค/เปาประสงคตามพันธกิจและ

ยุทธศาสตรของแผนปฏิบัติราชการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 มหาวิทยาลัย ตามแบบฟอรม ERM 1 

แบบรายงานสภาพแวดลอมการบริหารงานหนวยงาน ดังน้ี 
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ยุทธศาสตร 

 

(1) 

วัตถุประสงค

(เปาประสงค)  

(2) 

ข้ันตอนหลัก/กระบวนการ

ทํางานหลัก/กิจกรรมหลัก 

(3) 

วัตถุประสงค 

ของกิจกรรมหลัก 

(4) 

1)  ยุทธศาสตรการ

ผลิตบัณฑิตท่ีมี

คุณภาพภายใตการ

จัดเรียนการสอนใน

หลักสูตรท่ีทันสมัย

ตามเกณฑคุณภาพ

และมาตรฐานของ

ชาติและสากล

รวมท้ังเตรียมความ

พรอมเขาสู

ประชาคมอาเซียน

และประชาคมโลก 

1.1 หลักสูตรตองได

มาตรฐานตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

ผานการรับรองของสภา

วิชาชีพสอดคลองกับความ

ตองการของผูใชงาน และ

การเปลี่ยนแปลงของโลก 

1.1 กํากับติดตามใหมีการ

จัดทําหลักสูตรตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

ทุกหลักสูตรและเสนอหลักสูตร

ใหไดรับรองจากสภาวิชาชีพ 

 

- เพ่ือใหทุกหลักสูตรท่ีเปด

สอนไดมาตรฐานตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

ทุกหลักสูตรและไดรับการ

รับรองจากสาวิชาชีพ 

1.2 อาจารยผูสอนตองมี

ทักษะและเทคนิคการสอน

ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

และสามารถบูรณาการ 

การสอนกับการวิจัย 

บริการบริการวิชาการ 

และทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมไดอยาง

กลมกลืนและมี

ประสิทธิภาพ 

1.2 กํากับติดตาม สงเสริม 

และสนับสนุนใหอาจารย

ผูสอนตองมีทักษะและ

เทคนิคการสอนท่ีเนนผูเรียน

เปนสําคัญ และสามารถ

บูรณาการการสอนกับการ

วิจัย บริการบริการวิชาการ 

และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

- เพ่ือสงเสริมและสนับสนุน

ใหอาจารยผูสอนตองมีทักษะ

และเทคนิคการสอนท่ีเนน

ผูเรียนเปนสําคัญ และ

สามารถบูรณาการการสอน

กับการวิจัย บริการบริการ

วิชาการ และทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมไดอยาง

กลมกลืนและมีประสิทธิภาพ 

 1.3 อาจารยท่ีปรึกษาตอง

มีบทบาทและความ

รับผิดชอบตอการให

คําปรึกษาท้ังในดานการ

เรียน กิจกรรม และการ

ดํารงชีวิตของนิสิต 

1.3 สงเสริมและสนับสนุนให

มีระบบการใหคําปรึกษาท่ี

เนนบทบาทอาจารยท่ีปรึกษา

ใหคําแนะนํานิสิตครอบคลุม 

ทุกดาน 

- เพ่ือใหมีอาจารยท่ีปรึกษา

ใหคําปรึกษาตามบทบาท

อาจารยท่ีปรึกษาให

คําแนะนํานิสิตครอบคลุม 

ทุกดาน 

 

 1.4 คุณลักษณะของบัณฑิต

ของมหาวิทยาลัย ตรงตาม

ความตองการของผูใชงาน

และสังคม มีศักยภาพใน

การแขงขันในสังคมโลก 

1.4 จัดใหมีการสํารวจ

คุณลักษณะบัณฑิตท่ี 

พึงประสงคทุกหลักสูตรตาม

ความตองการของผูใชบัณฑิต 

 

- เพ่ือใหบัณฑิตของ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

มีคุณลักษณะบัณฑิตท่ี 

พึงประสงคทุกหลักสูตรตาม

ความตองการของผูใชบัณฑิต 
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ยุทธศาสตร 

 

(1) 

วัตถุประสงค

(เปาประสงค)  

(2) 

ข้ันตอนหลัก/กระบวนการ

ทํางานหลัก/กิจกรรมหลัก 

(3) 

วัตถุประสงค 

ของกิจกรรมหลัก 

(4) 

 1.5 เพ่ือใหนิสิตของ

มหาวิทยาลัยเปนพลเมือง

ดีของสังคมไทย เปนผูมี

วัฒนธรรมทางสังคม 

อนุรักษศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณีอันดีงาม 

สอดคลองกับอัตลักษณ

ของนิสิตมหาวิทยาลัย 

1.5 กํากับ ติดตาม กิจกรรม 

ท่ีสงเสริมใหนิสิตของ

มหาวิทยาลัยเปนพลเมืองด ี

ของสังคมไทย เปนผูมี

วัฒนธรรมทางสังคม อนุรักษ

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 

อันดีงาม สอดคลองกับ 

อัตลักษณของนิสิตมหาวิทยาลัย 

- เพ่ือใหนิสิตของมหาวิทยาลัย

เปนพลเมืองดีของสังคมไทย 

 

2) ยุทธศาสตรเปน

ศูนยกลางแหงการ

เรียนรูและบริการ

วิชาการแกสังคมใน

ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ 

 

2.1  มหาวิทยาลัยตอง

แสดงความรับผิดชอบตอ

สังคม (University Social 

Responsibility) ดวยการ

เปนท่ีพ่ึงทางวิชาการของ

สังคมและชุมชน ดวยการ

สงเสริมใหอาจารยและ

นิสิตนําความรูไปสูการ

ปฏิบัติในชุมชน 

2.1 มหาวิทยาลัยสนับสนุน

และสงเสริมใหทุกหลักสูตร

จัดกิจกรรม/โครงการท่ีเปน

การบริการวิชาการตอสังคม

และชุมชน จัดสรรทุน

สนับสนุนโครงการหน่ึง

หลักสูตรหน่ึงชุมชน โดยการ

ดําเนินงานบริการวิชาการจัก

ตองบูรณาการเขากับการ

เรียนการสอนและการวิจัย 

- เพ่ือสงเสริมและสนับสนุน

กระบวนการในการพัฒนา

หลักสูตร และการเรียนรูสู

ชุมชนอยางยั่งยืน 

 2.2 มหาวิทยาลัยตองเปน

ท่ีพ่ึงในการเตรียมความ

พรอมสูประชาคมอาเซียน

ของสังคมและชุมชนใน

ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ 

 

2.2 มหาวิทยาลัยสนับสนุน

และสงเสริมใหคณะ/

หนวยงานจัดกิจกรรม/

โครงการพัฒนาศักยภาพ

ภาษาอังกฤษ หรือภาษา

อาเซียน หรือศิลปวัฒนธรรม 

หรือสังคมและเศรษฐกิจ เพ่ือ

พัฒนาศักยภาพของนักเรียน 

นิสิต และประชาชนท่ัวไป  

- เพ่ือเปนการพัฒนา

ศักยภาพใหนักเรียน หรือ

นิสิต หรือประชาชนท่ัวไป 

นอกเหนือจากการจัดการ

เรียนการสอนท่ีจัดตามปกติ 

โดยเปนการพัฒนาทักษะ

ทางดานภาษา สังคม 

ตลอดจนสติปญญา 
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ยุทธศาสตร 

 

(1) 

วัตถุประสงค

(เปาประสงค)  

(2) 

ข้ันตอนหลัก/กระบวนการ

ทํางานหลัก/กิจกรรมหลัก 

(3) 

วัตถุประสงค 

ของกิจกรรมหลัก 

(4) 

3)  ยุทธศาสตรการ

วิจัย เพ่ือสรางองค

ความรูและพัฒนา

นวัตกรรมท่ีสราง

มูลคาเพ่ิมหรือใช

ประโยชนใหกับ

ชุมชนและสังคม 

3.1 มหาวิทยาลัยตองมี

หนวยวิจัยและผลงานท่ีมี

ความโดดเดนและเปน

เอกลักษณแตกตางจาก

สถาบันอ่ืน 

3.1.1 โครงการหน่ึงคณะหน่ึง

หนวยวิจัย (One Faculty 

One Research Unit; 

OFORU) 

3.1.2 โครงการพัฒนา

ศูนยวิจัย/หนวยวิจัยเฉพาะ

ทางเพ่ือความเปนเลิศและ

รองรับการเปน Boutique 

University 

3.1.3 โครงการสงเสริมการนํา

องคความรูจากการวิจัย/งาน

สรางสรรค ไปพัฒนารูปแบบ

การเรียนการสอน ปรับปรุง

รายวิชา/หลักสูตรการเขียน

หนังสือ ตํารา  

1. เพื่อเปนการสงเสริม

สนับสนุนการวิจัยใหมีความ

เปนเลิศเฉพาะทาง และมี

เอกลักษณโดดเดน 

 

 3.2 การเพ่ิมขีด

ความสามารถในการ

แขงขันทางดานการวิจัย

ของอาจารยและนิสิต

ระดับบัณฑิตศึกษา และ

การมีเครือขายการวิจัย

รวมกับนักวิจัยภายนอก 

ท้ังในหรือตางประเทศ 

3.2.1 โครงการสงเสริมการ

ตีพิมพเผยแพรบทความใน

วารสารวิชาการท่ีไดมาตรฐาน

ในระดับชาติ หรือนานาชาต ิ

3.2.2 โครงการสงเสริมการ

สรางเครือขายและความ

รวมมือดานการวิจัยท้ังในหรือ

ตางประเทศ 

1. เพ่ือเปนการพัฒนาและ

สงเสริมใหอาจารยและนิสิต

ระดับบัณฑิตศึกษา มีการ

พัฒนางานทางดานการวิจัย 

4)  พัฒนาระบบ

บริหารจัดการใหมี

ประสิทธิภาพ และ

ยกระดับการบริหาร

จัดการมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม 

4.1  มหาวิทยาลัยมีระบบ

บริหารจัดการองคกรท่ีมี

ประสิทธิภาพสอดคลอง

ตามอัตลักษณตอบสนอง  

ตอการพัฒนามหาวิทยาลัย 

โดยบริหารตามหลัก 

ธรรมาภิบาล 

4.1.1 มีมาตรการในการ

ปองกันเหตุการณท่ีเปน

อันตรายตอชีวิตและทรัพยสิน

ของนิสิตและบุคลากร 

- เพ่ือไมใหเกิดเหตุการณท่ีเปน

อันตรายตอชีวิตและทรัพยสิน

ของนิสิตและบุคลากร 

4.1.2 จัดหาสถานท่ีในการ

จัดเก็บวัสดุ/อุปกรณท่ีเลิกใช

งานและชํารุด 

- เพ่ือใหมีสถานท่ีเพียงพอตอ

การจัดเก็บวัสดุ/อุปกรณท่ีเลิก

ใชงานและชํารุด 

 4.1.3 พัฒนาระบบการจัดเก็บ

เอกสารใหมีประสิทธิภาพ 

- เพ่ือใหระบบการจัดเก็บ

เอกสารมีประสิทธิภาพ 
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ยุทธศาสตร 

 

(1) 

วัตถุประสงค

(เปาประสงค)  

(2) 

ข้ันตอนหลัก/กระบวนการ

ทํางานหลัก/กิจกรรมหลัก 

(3) 

วัตถุประสงค 

ของกิจกรรมหลัก 

(4) 

 4.1.4 จัดประชุมเพ่ือฝกปฏิบัติ

และทําความเขาใจรวมกัน 

- เพ่ือใหการรายงานผลการ

ตรวจสอบพัสดุประจําปเปนไป

ตามระเบียบและทันเวลา 

  4.1.5 ประกาศมาตรการ

เรงรัดการเบิกจาย โดย 

- จัดทําปฏิทินบริหาร

งบประมาณ 

- จัดทํานโยบายการบริหาร

งบประมาณ 

- เพ่ือใหการจัดการหาพัสดุ

เปนไปตามแผนการเบิกจาย

และบรรลุตัวชี้วัด 

  - แตงตั้งคณะกรรมการเรงรัด

การเบิกจาย 

- จัดทําปฏิทินการจัดซ้ือจัดจาง 

- รายงานผลการเบิกจาย 

- จัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจาง 

- จัดกิจกรรมโครงการเพ่ือ

พัฒนาบุคลากร 

 

 4.2 บุคลากรของ

มหาวิทยาลัยตองมีคุณวุฒิ

และตําแหนงทางวิชาการ

ท่ีสูงขึ้น 

4.2.1 สงเสริมใหอาจารย

ประจําเขาสูตําแหนงทาง

วิชาการ 

- เพ่ือใหอาจารยมีตําแหนง

ทางวิชาการ 

 4.2.2 สงเสริมสนับสนุนให

คณาจารยผลิตผลงานวิชาการ 

- เพ่ือใหผลงานวิชาการของ

คณาจารยไดรับการรับรอง

คุณภาพ 

 4.3 มีระบบบริหารการเงิน

การคลังท่ีม่ันคงยั่งยืน 

และมีประสิทธิภาพ 

4.3.1 มีการทบทวนระบบ

สารสนเทศดานการเงินเพ่ือ

สนับสนุนพันธกิจ 

- เพ่ือใหการรายงานผลทาง

การเงินถูกตองและทันเวลา 

  4.3.2 พัฒนากระบวนการใน

การบริหารจัดการงบประมาณ 

อยางมีประสิทธิภาพ 

- เพ่ือใหการบริหาร

งบประมาณมีประสิทธิภาพ 

  4.3.3 มีกิจกรรม/โครงการเพ่ือ

พัฒนาสมรรถนะผูปฏิบัติงาน

ดานการเงิน การคลังให

สามารถปฏิบัติงานไดอยาง 

- เพ่ือใหการปฏิบัติงานถูกตอง

ตามระเบียบ 
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ยุทธศาสตร 

 

(1) 

วัตถุประสงค

(เปาประสงค)  

(2) 

ข้ันตอนหลัก/กระบวนการ

ทํางานหลัก/กิจกรรมหลัก 

(3) 

วัตถุประสงค 

ของกิจกรรมหลัก 

(4) 

  ถูกตอง รวดเร็ว และมี

ประสิทธิภาพ 

 

 4.4  มหาวิทยาลัยมีระบบ

สารสนเทศท่ีทันสมัย

ครบถวนถูกตอง เชื่อมโยง

ครอบคลุมพันธกิจ รองรับ

การบริหารจัดการของ

องคกร และการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

4.4.1 พัฒนาระบบสารสนเทศ

เพ่ือสนับสนุนการบริหาร

จัดการมหาวิทยาลัย 

 

- มีระบบสารสนเทศเพ่ือใชใน

การสนับสนุน อํานวยความ

สะดวกในการบริหารจัดการ 

 

 4.5) มหาวิทยาลัยมี

คุณภาพการจัดการศึกษา

เปนไปตามเกณฑการ

ประกันคุณภาพภายใน

และภายนอก และนําไปสู

การจัดอันดับสถาบันใน

ระดับนานาชาต ิ

4.5.1 สรางวัฒนธรรมองคกร

เพ่ือคุณภาพ และพัฒนาระบบ

ประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในอยางตอเน่ือง  โดยการ 

บูรณาการการประกันคุณภาพ

ภายในและการประกัน

คุณภาพภายนอก ใหเกิดเปน

วัฒนธรรมองคกรแหงคุณภาพ 

- เพ่ือพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในและ

ภายนอกอยางตอเน่ือง 

5)  ยุทธศาสตรการ

สงเสริมภาพลักษณ

ของมหาวิทยาลัยให

ไดรับการยอมรับ

และพัฒนาเปน

มหาวิทยาลัยใน

ระดับสากล 

5.1) มหาวิทยาลัยตองมี

รูปแบบการจัดกิจกรรม

ทางวิชาการและกิจกรรม

สาธารณะเชิงรุกเพ่ือให

มหาวิทยาลัยเปนท่ีรูจัก

และเกิดการยอมรับ และ

การจัดอันดับในระดับ

สากล 

5.1.1 ปรับปรุงและพัฒนา

คุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน  

เพ่ือเขาสูการประเมินของ

องคกรระดับนานาชาต ิ

- เพ่ือใหมหาวิทยาลัย

มหาสารคามมีเว็บไซต

ภาษาอังกฤษท่ีไดมาตรฐาน 

เผยแพรผลงานดานวิจัย  

ศิลปะและวัฒนธรรม 

5.1.2 คณะตองแลกเปลี่ยน

อาจารย/ผูเชี่ยวชาญชาว

ตางประเทศท่ีมีชื่อเสียงใน

ระดับนานาชาติเพ่ือมา

รวมงานสอนและ/หรือ

งานวิจัย 

- เพ่ือใหคณะ/หนวยงานมี

ผูเชี่ยวชาญ 

ชาวตางประเทศท่ีมีชื่อเสียงใน

ระดับนานาชาติมารวมงาน

สอนหรืองาน 
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ยุทธศาสตร 

 

(1) 

วัตถุประสงค

(เปาประสงค)  

(2) 

ข้ันตอนหลัก/กระบวนการ

ทํางานหลัก/กิจกรรมหลัก 

(3) 

วัตถุประสงค 

ของกิจกรรมหลัก 

(4) 

6) ยุทธศาสตรการ

พัฒนาสูมหาวิทยาลัย

สีเขียว และรักษ

สิ่งแวดลอม 

6.1) มหาวิทยาลัยตองมี

คุณภาพตามเกณฑ

มาตรฐานมหาวิทยาลัย 

สีเขียวและเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม 

6.1.1 การบริหารจัดการ

แผนการจัดการขยะและใช

ประโยชนจากขยะ ภายใน

มหาวิทยาลัย 

- เพ่ือใหบุคลากรและนิสิต

รูจักการนําขยะและของเสีย

มาใชประโยชน และพัฒนา

คุณภาพชีวิตของบุคลากรและ

นิสิตใหถูกสุขอนามัย 

  6.1.2 ปรับปรุงและพัฒนา

มหาวิทยาลัยสีเขียวตามเกณฑ

มาตรฐานของ Green  

University  Ranking 

(โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย

สูมหาวิทยาลัยสีเขียว 

- เพ่ือใหมหาวิทยาลัยไดรับ

การจัดอันดับ การเปน

มหาวิทยาลัยสีเขียว ตาม

เกณฑของการประเมิน 

Green  University Ranking  

- เพ่ือพัฒนาระบบกายภาพ

และสิ่งแวดลอมของ

มหาวิทยาลัย ใหมีบรรยากาศ

ท่ีดี เอ้ือตอการสงเสริมการ

เรียนการสอน 

  6.1.3 ประเมินความพึงพอใจ

ของบุคลากรและนิสิตตอ

สภาพแวดลอมและระบบ

กายภาพ  

- เพ่ือใหนิสิต บุคลากรเขามา

มีสวนรวมในการพัฒนา

สิ่งแวดลอมและระบบ

กายภาพของมหาวิทยาลัย

และการดําเนินงานเสร็จทัน

ตามกําหนด 

  6.1.4 ดูแลรักษาและทําความ

สะอาดอาคารเรียน หองเรียน  

หองนํ้า และพ้ืนท่ีภายใน

มหาวิทยาลัย/จัดสภาพ 

แวดลอมและปรับภูมิทัศน

ภายในบริเวณหองนํ้าใหมีความ

นาใชบริการ 

- เพ่ือใหอาคารเรียน 

หองเรียน หองนํ้า มีความ

พรอมตอการใชงาน และสราง

บรรยากาศท่ีดีในการใชงาน

พ้ืนท่ี 

- เพ่ือสรางความประทับใจ

ใหแกผูใชบริการ 

  6.1.5 ดูแลสวัสดิภาพและ

ความปลอดภัยของนิสิตและ

บุคลากรมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม 

- เพ่ือสรางมาตรฐานในการดูแล

สวัสดิภาพและสรางความม่ันใจ

ดานความปลอดภัยท้ังชีวิตและ

ทรัพยสิน ใหกับนิสิตและ 
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ยุทธศาสตร 

 

(1) 

วัตถุประสงค

(เปาประสงค)  

(2) 

ข้ันตอนหลัก/กระบวนการ

ทํางานหลัก/กิจกรรมหลัก 

(3) 

วัตถุประสงค 

ของกิจกรรมหลัก 

(4) 

   บุคลากร ของมหาวิทยาลัย 

และปองกันการโจรกรรม

ทรัพยสินของทางราชการ 

   

 

- เพ่ือสรางจิตสํานึกใหกับนิสิต

บุคลากรในการรักษา

ทรัพยสินภายในมหาวิทยาลัย 

- เพ่ือความปลอดภัยของนิสิต

บุคลากรมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม 

- เพ่ือปองกันการโจรกรรม

ทรัพยสินภายในมหาวิทยาลัย 

  6.1.6 จัดการจราจรภายใน 

และรณรงคสวมหมวกนิรภัย 

100% ภายในมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม 

- เพ่ือสงเสริมและสนับสนุน

การจัดการจราจรภายใน

มหาวิทยาลัย 

- เพ่ือใหการจัดการจราจร

ภายในมหาลัยมีระเบียบแลทํา

ตามกฎท่ีวางไว 

- สงเสริมใหเจาหนาท่ีนิสิตให

รูจักการปฏิบัติตามกฎจราจร

เพ่ือจะไดปฏิบัติใหถูกตอง 

- เพ่ือสงเสริมความปลอดภัย

ในสวัสดภิาพของนิสิตและ

บุคลากร 

- เพ่ือสรางจิตสํานึกใหกับนิสิต

ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร

อยางเครงครัด ปฏิบัติตามกฎ

ไดอยางถูกตอง และ รณรงค

การสวมหมวกนิรภัย  100 % 
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ยุทธศาสตร 

 

(1) 

วัตถุประสงค

(เปาประสงค)  

(2) 

ข้ันตอนหลัก/กระบวนการ

ทํางานหลัก/กิจกรรมหลัก 

(3) 

วัตถุประสงค 

ของกิจกรรมหลัก 

(4) 

  6.1.7 ปรับปรุง และพัฒนา

ระบบการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยเบื้องตน 

- เพ่ือใหนิสิตและบุคลากร

หรือผูเก่ียวของมีพ้ืนฐานใน

การแกไขเชิงปองกันเหตุท่ีอาจ

เกิดขึ้น 

- เพ่ือสรางความม่ันใจในเร่ือง

ความปลอดภัยของพนักงาน 

บุคลากร นิสิต ในกรณีเกิด

เหตุเพลิงไหม 

- เพ่ือเปนการปองกันการ

สูญเสีย และลดอัตราการเสี่ยง

การเกิดอัคคีภัย 

7) ยุทธศาสตร

สงเสริมการนําทุน

ทางวัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียมและ

ภูมิปญญาทองถิ่นไป

ใชประโยชนอยาง

ยั่งยืน และ

ผสมผสานวัฒนธรรม

ในระดับชาติและ

สากล 

 

 

เปาประสงคท่ี 7.1 

มหาวิทยาลัยตองอนุรักษ 

ฟนฟู ปกปอง เผยแพร 

พัฒนาศิลปวัฒนธรรม

ขนบธรรมเนียมประเพณี 

และภูมิปญญาทองถิน่ 

และผสมผสานวัฒนธรรม

ในระดับชาติและสากล 

7.1.1 มหาวิทยาลัยสนับสนุน

และสงเสริมใหทุกหลักสูตร

จัดกิจกรรม/โครงการท่ีเปน

การอนุรักษ ฟนฟู วัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียมและภูมิ

ปญญาทองถิ่น โดยจัดสรรทุน

สนับสนุนโครงการหน่ึง

หลักสูตรหน่ึงศิลปวัฒนธรรม 

โดยการดําเนินงานจักตอง

บูรณาการเขากับการเรียน

การสอนและกิจกรรมนิสิต 

- เพ่ือสงเสริมและสนับสนุน

กระบวนการในการพัฒนา

หลักสูตร และการเรียนรูสู

ชุมชนอยางยั่งยืน 

- เพ่ือสงเสริมและสนับสนุน

ใหนิสิต บุคลากร และชุมชน

เห็นคุณคาของการทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 

 

  ขั้นตอนท่ี 2 การระบุความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง/ประเภทความเสี่ยง   

  ใหคณะ/หนวยงานดําเนินการระบุความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง/ประเภทความเสี่ยง ตามแบบฟอรม 

ERM 2  รายงานการวิเคราะห/ประเมินความเสี่ยง โดย   

  - การวิเคราะหและระบุความเสี่ยงใหวิเคราะหใหครอบคลุมพันธกิจและยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 

และพิจารณากระบวนการข้ันตอนหลักในการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร ใหครอบคลุมประเด็นที่กอใหเกิด

ความเสี่ยงดังตอไปน้ี  

  1) ความเสี่ยงดานทรัพยากร  

  2) ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร หรือกลยุทธของมหาวิทยาลัย  
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  3) ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ  

  4) ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน  

  5) ความเสี่ยงดานบุคลากรและดานความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล  

  6) ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก  

  7) อื่นๆตามบริบทของมหาวิทยาลัย 

 - การระบุปจจัยเสี่ยง  เมื่อวิเคราะหและสามารถระบุความเสี่ยงแลวใหพิจารณาประกอบดวยวา

ความเสี่ยงที่ระบุน้ันเกิดจากสาเหตุใด ปจจัยใด  ทั้งน้ีใหพิจารณาทั้งจากปจจัยภายในและภายนอกองคกร 
  

 - การระบุประเภทความเสี่ยง  คือ การระบุความเสี่ยงวาเปนความเสี่ยงชนิดใด  ซึ่งประเภทความ

เสี่ยงแบงเปน 4 ประเภท  ดังน้ี 

   1) ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk) เปนความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการบรรลุ พันธ

กิจ เปาหมาย  และวัตถุประสงคขององคกร  เปนผลกระทบในระยะยาวขององคกร 

   2) ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน (Operation Risk)  เปนความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับ

ประเด็นที่เกิดจากการปฏิบัติงานประจําวัน  บุคคลากร  หรืออาจเกิดจากการดําเนินงานปกติที่องคกรตอง

เผชิญเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ   

   3) ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk) เปนความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการบริหารและ

ควบคุมทางการเงินและการงบประมาณขององคกรใหเปนไปอยางมีประสิทธิผล   

   4) ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบ (Compliance Risk) เปนความ

เสี่ยงที่เกี่ยวของกับประเด็นขอกฎหมาย ระเบียบ การปกปองคุมครองผูรับบริการหรือผูมีสวนไดเสีย  

การรักษาความลับขอมูล  รวมถึงประเด็นทางดานกฎระเบียบอื่นๆ เชน ระเบียบการทํางานมีหลายฉบับ  

ไมทันสมัย  

 เมื่อวิเคราะหความเสี่ยงและสามารถระบุความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง ประเภทความเสี่ยงไดแลว ใหนํา

ความเสี่ยงที่ไดบันทึกลงใน ERM 2 สดมภ (3) และปจจัยเสี่ยง ลงในสดมภ (4) ประเภทความเสี่ยงลงในสดมภ 

(5) หรือ (6) หรือ (7) หรือ (8) (ข้ึนอยูกับประเภทที่ระบุ) 

 

  ขั้นตอนท่ี 3 การประเมินและจัดลําดับดับความเสี่ยง 

  การประเมินความเสี่ยง  หมายถึง  กระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะหความเสี่ยง และ

จัดลําดับความเสี่ยง  โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)  

  การประเมินโอกาสที่จะเกิด  โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถ่ีหรือโอกาสที่จะเกิด

เหตุการณความเสี่ยง  ทั้งน้ี การประเมินความถ่ีหรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณความเสี่ยงจากเกณฑที่

มหาวิทยาลัยกําหนด  โดยการประชุมปรึกษาหารือกันในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในแตละ

ดาน เมื่อไดขอยุติ ใหนําโอกาสที่ได ลงใน ERM 2 สดมภ (9) 
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  มหาวิทยาลัย ไดกําหนดเกณฑการประเมินโอกาสในการเกิดเหตุการณตางๆ ดังน้ี 

 

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณตางๆ (Likelihood) 

ระดับ โอกาสท่ีจะเกิด คําอธิบาย 

5 สูงมาก 1 เดือนตอครั้ง /เกิดข้ึนเปนประจํา หรือเกิดข้ึนทุกครั้ง 

4 สูง 1-6 เดือนตอครั้ง /เกิดข้ึนคอนขางบอย หรือเกิดคอนขางสูงหรือบอยๆ 

3 ปานกลาง 1 ปตอครั้ง / เกิดข้ึนเปนบางครั้ง 

2 นอย 2-3 ปตอครั้ง / เกิดข้ึนนานๆ ครั้ง 

1 นอยมาก 5 ปตอครั้ง /  เกิดข้ึนไดในกรณียกเวน 

   

  การประเมินผลกระทบ  ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหาย 

ที่จะเกิดข้ึนหากเกิดเหตุการณความเสี่ยง  ทั้งน้ีใหคณะ/หนวยงานประเมินผลกระทบที่จะเกิดข้ึนหากเกิด

เหตุการณความเสี่ยงจากเกณฑที่กําหนด โดยการประชุมปรึกษาหารือกันในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงในแตละดาน เมื่อไดขอยุติและผลกระทบ ลงใน ERM 2 สดมภ (10) 
 

  มหาวิทยาลัยไดกําหนดเกณฑการประเมินผลกระทบขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะ

เกิดข้ึนหากเกิดเหตุการณความเสี่ยงตางๆ ดังน้ี 

 
 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) 

ระดับ ผลกระทบ คําอธิบาย 

5 รุนแรงที่สุด เกิดความเสียหาย รอยละ 25 ของงบประมาณการดําเนินงานในแผนงาน-โครงการ-

กิจกรรม / กระทบตอช่ือเสียง ทรัพยสิน อยางมหันต/การบาดเจ็บถึงชีวิต 

4 รุนแรงมาก เกิดความเสียหาย รอยละ 20 ของงบประมาณการดําเนินงานในแผนงาน-โครงการ-

กิจกรรม /กระทบตอช่ือเสียง ทรัพยสินอยางมาก/บาดเจ็บสาหัสถึงข้ัน 

ทุพลภาพไมสามารถทํางานได 

3 ปานกลาง เกิดความเสียหาย รอยละ 15 ของงบประมาณการดําเนินงานในแผนงาน-โครงการ-

กิจกรรม /กระทบตอช่ือเสียง ทรัพยสิน ปานกลาง/บาดเจ็บสาหัสถึงข้ันหยุดงาน 

2 นอย เกิดความเสียหาย รอยละ 10 ของงบประมาณการดําเนินงานในแผนงาน-โครงการ-

กิจกรรม /กระทบตอช่ือเสียง ทรัพยสิน พอสมควร/ไดรับบาดเจ็บอยางรุนแรง 

1 นอยมาก เกิดความเสียหาย รอยละ 5 ของงบประมาณการดําเนินงานในแผนงาน-โครงการ-

กิจกรรม /กระทบตอช่ือเสียง ทรัพยสินเล็กนอย/ไดรับบาดเจ็บแตไมรุนแรง  
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 การประเมินระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ไดจากการ

ประเมินโอกาสและผลกระทบของแตละปจจัยเสี่ยง แบงเปน 4 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง  และ ตํ่า  

ทั้งน้ีใหคณะ/หนวยงานประเมินระดับความเสี่ยงจากเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนดโดยใชแผนภูมิความเสี่ยง 

(Risk Map) เพื่อระบุถึงตําแหนงของความเสี่ยง เมื่อทราบระดับความเสี่ยงจากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 

แลว ใหนําไปลงใน ERM 2 สดมภ (11) 

 

   มหาวิทยาลัย ไดกําหนดเกณฑการประเมินคาระดับความเสี่ยงโดยใชแผนภูมิความเสี่ยง ดังน้ี 
 

    แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) เพื่อระบุถึงตําแหนงของความเสี่ยงแตละรายการ 

เพื่อใหทราบวาความเสี่ยงใดมีความสําคัญ และมีความเรงดวนสูงสุดที่จะตองไดรับการแกไขกอนตามลําดับ

ความสําคัญ โดยแบงความเสี่ยง เปน 4 กลุม คือ สูงมาก 18-25 (สีแดง) ,สูง 10-17 (สีสม), ปานกลาง 6-9  

(สีเหลือง), ตํ่า 1-5 (สีเขียว) ตามภาพ 
 

 

ภาพแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 
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 โอกาส (Likelihood/Frequency) 

 

  ขั้นตอนท่ี 4 การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 

   การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง คือ การกําหนดมาตรการ/การหาวิธีการที่เหมาะสมในการ

จัดการความเสี่ยง  โดยข้ันการประเมินและจัดลําดับดับความเสี่ยง คณะกรรมการฯแตละดานจะทราบแลววา 

ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู อยูในระดับที่ยอมรับไดหรือไม หากยอมรับไมไดจําตองหามาตรการ/กิจกรรม/

โครงการเพื่อลดความเสี่ยงมาบริหารจัดการความเสี่ยงเหลาน้ันใหอยูในระดับที่ยอมรับได  

 

สูงมาก 18-25 

สูง 10-17 

ปานกลาง 6-9 

ตํ่า  1-5 
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  โดยใหคณะกรรมการฯแตละดานพิจารณาโดยวิเคราะหผลไดผลเสีย ของแตละกิจกรรม/

โครงการที่จะนํามาบริหารความเสี่ยง วา มีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม  งบประมาณ ประโยชนที่จะไดรับ 

เมื่อพิจารณารอบคอบและเลือกกิจกรรม/โครงการไดแลวใหคณะกรรมการฯแตละดาน ดําเนินการจัดทําแผน

บริหารความเสี่ยงตามแบบฟอรมการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง (ERM3)  

 

กลยุทธในการจัดการความเสี่ยง 

  แนวทางในการจัดการความเสี่ยงประกอบดวย 4 วิธี  ดังน้ี 

   1) การยอมรับ (Take, Accept) หมายถึง การที่ความเสี่ยงน้ันสามารถยอมรับไดภายใตการ

ควบคุมที่มีอยูในปจจุบัน ซึ่งไมตองดําเนินการใด ๆ  

   2) การควบคุม (Treat) หมายถึง การที่ความเสี่ยงน้ันสามารถยอมรับไดแตตองมีการแกไข

วิธีการควบคุม หรือมีการควบคุมเพิ่มเติม เพื่อใหมีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม   

   3) การยกเลิก (Terminate) หรือ หลีกเลี่ยง (Avoid) หมายถึง การที่ความเสี่ยงน้ันไมสามารถ

ยอมรับไดและตองจัดการใหความเสี่ยงน้ันไปอยูนอกเงื่อนไขของการดําเนินงาน เชน การหยุดดําเนินงานหรือ

กิจกรรมที่กอใหเกิดความเสี่ยงน้ัน       

   4) การโอนยาย (Transfer) หรือ แบง (Share) หมายถึง การโอนยายหรือแบงความเสี่ยง 

ใหผูอื่นชวยรับผิดชอบ เชน การจางบุคคลภายนอกมาดําเนินการแทน การทําประกันภัย  เปนตน 
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บทที่ 4 

แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 

 

จากการดําเนินการระบุความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง การประเมินและจัดอันดับความเสี่ยง พบวา  ประเด็น

ความเสี่ยงที่เกิดใน ปพ.ศ.2556 มหาวิทยาลัย  มีประเด็นความเสี่ยงในระดับสูง-สูงมาก จํานวน 16 ประเด็น  

โดยแบงประเด็นความเสี่ยงที่ตองนํามาจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในตามประเภทความ

เสี่ยง ไดดังน้ี 
 

 1.ความเสี่ยงดานกลยุทธ 

  1.1 ดานการผลิตบัณฑิตและการจัดการเรียนการสอน (ประเด็นความเสี่ยงอยูในระดับสูง-สูงมาก) 

  1.2 ดานบริการวิชาการ (ประเด็นความเสี่ยงในระดับปานกลาง) 

  1.3 ดานการอนุรักษ ฟนฟู ปกปอง เผยแพร และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม

ประเพณีของอีสาน (ประเด็นความเสี่ยงอยูในระดับปานกลาง) 

 

 2. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน 

  2.1 ดานการวิจัย (ประเด็นความเสี่ยงอยูในระดับสูง) 

  2.2 ดานการเงินงบประมาณและพัสดุ(ประเด็นความเสี่ยงอยูในระดับสูง-สูงมาก) 

  2.3 ดานการพัฒนาบุคลากร (ประเด็นความเสี่ยงอยูในระดับสูง) 

  2.4 ดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ (ประเด็นความเสี่ยงอยูในระดับสูง) 

  2.5 ดานอาคารสถานที่และความปลอดภัย(ประเด็นความเสี่ยงอยูในระดับปานกลาง-สูง) 

 

 3. ความเสี่ยงดานธรรมภิบาลและชื่อเสียงหรือภาพลักษณมหาวิทยาลัย 
 

 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยพบประเด็นความเสี่ยงทั้ งสิ้น 19 ประเด็น โดย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  ไดดําเนินการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายใน ประจําป 2556 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยนําประเด็นความเสี่ยงที่อยูในระดับสูง-สูงมาก และ

ประเด็นความเสี่ยงที่ปรากฏในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 และเปนความเสี่ยงเดิมที่เหลืออยูในปงบประมาณ พ.ศ.

2555 มาดําเนินการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รวมทั้งสิ้น 16  ประเด็น  สวนความเสี่ยง

ในระดับอื่นๆ มหาวิทยาลัยจะดําเนินการควบคุมในลําดับถัดไปจากประเด็นความเสี่ยงที่อยูในระดับสูง-สูงมาก  

ซึ่งประเด็นความเสี่ยงที่อยูในระดับสูง-สูงมาก มีจํานวน 15 ประเด็น ในยุทธศาสตรที่ 1, 3, 4  และ 6 ประเด็น

ความเสี่ยงที่อยูในระดับปานกลาง จํานวน 2 ประเด็น  ประเด็นความเสี่ยงที่อยูในระดับตํ่าจํานวน  2 ประเด็น 

ดังน้ี 
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ลําดับ

ความ

เส่ียง 

ประเด็นความเส่ียง ระดับ 

ความเส่ียง 

ยุทธศาสตร ประเภทความ

เส่ียง 

1 การจัดการหาพัสดุไมเปนไปตามแผนการจัดซ้ือจัดจาง  25  

(สูงมาก) 

ยุทธศาสตรท่ี 4 ความเสี่ยงดาน

การปฏิบัติงาน 

2 มหาวิทยาลัยเสียชื่อเสียงจากการกลาวหาฟองรองหรือ

รองเรียนในการบริหารและการปฏิบัติงานท่ีไมเปนไป

ตามหลักธรรมาภิบาล 

21(สูงมาก) ยุทธศาสตรท่ี 4 

และยุทธศาสตร

ท่ี 5 

ความเสี่ยงดาน

ชื่อเสียงภาพ 

ลักษณและดาน 

ธรรมาภิบาล 
3 เกิดเหตุการณท่ีเปนอันตรายตอชีวิตของนิสิตและ

บุคลากร 

17 (สูง) ยุทธศาสตรท่ี 4

และยุทธศาสตร

ท่ี 6 

ความเสี่ยงดาน

การปฏิบัติงาน 

4 เกิดอุบัติเหตุและความสูญเสียตอทรัพยสิน ของนิสิต 

และบุคลากร 

15 (สูง) ยุทธศาสตรท่ี 4

และ ยุทธศาสตร

ท่ี 6 

ความเสี่ยงดาน

การปฏิบัติงาน 

5 เกิดความสูญเสียเน่ืองจากการไมสามารถแกปญหา

เบื้องตนดานอาคารสถานท่ี (กรณีเกิดเหตุอัคคีภัย) 

13 (สูง) ยุทธศาสตรท่ี 4

และยุทธศาสตร

ท่ี 6 

ความเสี่ยงดาน

การปฏิบัติงาน 

6 การรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจําปไมเปนไป

ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

13 (สูง) ยุทธศาสตรท่ี 4 ความเสี่ยงดาน

การปฏิบัติงาน 

7 อาจารยผูสอนขาดการบูรณาการการสอนกับการวิจัย 

บริการวิชาการและทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม  ได

อยางกลมกลืนและมีประสิทธิภาพ 

13 (สูง) ยุทธศาสตรท่ี 1 ความเสี่ยงดาน

กลยุทธ 

8 บัณฑิตบางคณะมีภาวะการมีงานทําต่ํา 13 (สูง) ยุทธศาสตรท่ี 1 

(ความเสี่ยงเดิม 

ป 55) 

ความเสี่ยงดาน

กลยุทธ 

9 จํานวนหนังสือ/ตํารา/บทความวิชาการไมเปนไปตาม

เกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

13 (สูง) ยุทธศาสตรท่ี 4 ความเสี่ยงดาน

การปฏิบัติงาน 
10 ผลการเบิกจายงบประมาณแผนดินไมเปนไปตามแผนฯ 13 (สูง) ยุทธศาสตรท่ี 4 ความเสี่ยงดาน

การปฏิบัติงาน 

11 ระบบสารสนเทศไมครอบคลุมและตอบสนองตาม

ความตองการของผูใชงาน 

13 (สูง) ยุทธศาสตรท่ี 4 ความเสี่ยงดาน

การปฏิบัติงาน 

12 ระบบการสืบคนกลับเอกสารไมมีประสิทธิภาพ 12 (สูง) ยุทธศาสตรท่ี 4 ความเสี่ยงดาน

การปฏิบัติงาน 
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ลําดับ

ความ

เส่ียง 

ประเด็นความเส่ียง ระดับ 

ความเส่ียง 

ยุทธศาสตร ประเภทความ

เส่ียง 

13 เจาหนาท่ีการเงินบางคณะ/หนวยงานดําเนินการเบิก

จายเงินไมถูกตองตามระเบียบ 

12 (สูง) ยุทธศาสตรท่ี 4 ความเสี่ยงดาน

การปฏิบัติงาน 
14 อาจารยประจําท่ีครบกําหนดขอตําแหนงทางวิชาการ

ไมยื่นขอตําแหนงภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

11 (สูง) ยุทธศาสตรท่ี 4 ความเสี่ยงดาน

การปฏิบัติงาน 
15 จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรในระดับนานาชาติท่ีได

มาตรฐานของอาจารยอยูในสัดสวนท่ีต่ํา 

11 (สูง) ยุทธศาสตรท่ี 3 

 (ความเสี่ยงเดิม 

ป 55) 

ความเสี่ยงดาน

การปฏิบัติงาน 

16 บางคณะ/หลักสูตร มีการดําเนินงานโครงการดาน

การบริการวิชาการ ยังไมบรรลุเปาหมาย (ความ

เสี่ยงท่ียอมรับได ใหดําเนินการควบคุมในลําดับถัดจาก

ประเด็นความเสี่ยงในแผนบริหารความเสี่ยง)  

8 

(ปานกลาง) 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ความเสี่ยงดาน

การปฏิบัติงาน 

17 แผนการจัดการขยะและใชประโยชนจากขยะ ภายใน

มหาวิทยาลัย ไมประสบความสําเร็จตามแผน(ความ

เสี่ยงท่ียอมรับได ใหดําเนินการควบคุมในลําดับถัดจาก

ประเด็นความเสี่ยงในแผนบริหารความเสี่ยง) 

7  

(ปานกลาง)  

ยุทธศาสตรท่ี 6 ความเสี่ยงดาน

การปฏิบัติงาน 

18 บางคณะ/หลักสูตร มีการดําเนินงานโครงการดาน 

อนุรักษ ฟนฟู ปกปอง เผยแพร และพัฒนา

ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของ

อีสาน ยังไมบรรลุเปาหมาย (ความเสี่ยงท่ียอมรับได 

ใหดําเนินการควบคุมในลําดับถัดจากประเด็นความ

เสี่ยงในแผนบริหารความเสี่ยง) 

4 (ต่ํา) ยุทธศาสตรท่ี 7 ความเสี่ยงดาน

การปฏิบัติงาน 

19 หลักสูตรท่ีเปดสอนยังไมเปนไปตามมาตรฐาน TQF 

ครบทุกหลักสูตร 

4 (ต่ํา) ยุทธศาสตรท่ี 1 

หมายเหตุ ตอง

นํามาจัดทําแผน

บริหารความ

เสี่ยงเน่ืองจาก

เปนความเสี่ยง

เดิมท่ีเหลือในป 

55 

ความเสี่ยงดาน

กลยุทธ 
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แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

1. ดานกลยุทธ 

1.1 กลยุทธดานการผลิตบัณฑิตและการจัดการเรียนการสอน 
 

 

ความเสี่ยงท่ี 1 : อาจารยผูสอนขาดการบูรณาการการสอนกับการวิจัย บริการวิชาการและทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม  ไดอยางกลมกลืนและมีประสิทธิภาพ 

                 (ยุทธศาสตรท่ี 1 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใตการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑคุณภาพและมาตรฐานของชาต ิ

                   และสากล รวมทั้งเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมโลก) 

1) กิจกรรม/โครงการบริหารความเสี่ยง :   1. กํากับติดตาม สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยผูสอนตองมีทักษะและเทคนิคการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และ

สามารถบูรณาการการสอนกับการวิจัย บริการบริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม    

2. สงเสริมและสนับสนุนใหมีระบบการใหคําปรึกษาที่เนนบทบาทอาจารยที่ปรึกษาใหคําแนะนํานิสิตครอบคลุมทุกดาน 

2) วัตถุประสงคกิจกรรม/โครงการ :  1. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยผูสอน

ตองมีทักษะและเทคนิคการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และสามารถบูรณาการการ

สอนกับการวิจัย บริการบริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไดอยาง

กลมกลืนและมีประสิทธิภาพ 

6) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

จํานวนหลักสูตรที่มีผูสอนใชทักษะและเทคนิคการสอนที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญ และสามารถบูรณาการการสอนกับการวิจัย บริการบริการวิชาการ 

และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไดอยางกลมกลืนและมีประสิทธิภาพ 

3) เปาหมายกิจกรรม/โครงการ : อาจารยผูสอนตองมีทักษะและเทคนิคการสอนที่เนน

ผูเรียนเปนสําคัญ และสามารถบูรณาการการสอนกับการวิจัย บริการบริการ

วิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไดอยางกลมกลืนและมีประสิทธิภาพ 

4) งบประมาณกิจกรรม/โครงการบริหารความเสี่ยง : - 

5) ตัวชี้วัดความสําเร็จในการบริหารความเสี่ยง(KRIs) : จํานวนหลักสูตรที่ผูสอนมี

ทักษะและเทคนิคการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และสามารถบูรณาการการสอนกับ

การวิจัย บริการบริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไดอยางกลมกลืนและมี

ประสิทธิภาพ 
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ปจจัยเส่ียง 

 (1) 

ประเภท

ความเส่ียง  

(2) 

การจัดการควบคุม 

ความเส่ียงที่มีอยู 

(3) 

ระดับความเส่ียงปจจุบัน การจัดการควบคุม 

ความเส่ียงเพ่ิมเติม 

 (7) 

ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

(10) 

โอ
กา

ส(
 4

) 

ผล
กร

ะท
บ 

(5
) 

ระ
ดับ

คว
าม

เสี่
ยง

(6
) 

เริ่มตน 

(8) 

แลวเสร็จ

(9) 

1. การปรับปรุงหลักสูตรใน

การเรียนการสอนโดยใช

หลักการเรียนรูที่เนนการ

วิจัยเปนฐานไมเปนไปตาม

แผน(คณะศึกษาศาสตร) 

2. ขาดการจัดการองค

ความรูดานการดําเนินงาน

การสอนที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญ  และบูรณาการการ

สอนกับการวิจัย บริการ

วิชาการและทํานุบํารุง 

ศิลปวัฒนธรรมไดอยาง

กลมกลืนและมีประสิทธิภาพ 

(คณะสาธารณสุขศาสตร) 

3. อาจารยผูสอนขาดการ

พัฒนาตนเองในดานวิชาชีพ 

(วิทยาลัยดุริยางคศิลป) 

4. ขาดการพัฒนาและบูรณา

การเทคนิคดานการเรียน

S,O,F 

(ดานยุทธ 

ศาสตรหรือ

กลยุทธ, 

ดานการ

ปฏิบัติงาน

และดาน

ทรัพยากร) 

 ( ) ควบคุม โดย 1. 

สงเสริมคณาจารยเขา

ฝกอบรมเพื่อเพิ่ม

ทักษะประสบการณ

ดานการสอนและ

บูรณาการการสอนกับ

การวิจัย บริการ

วิชาการและทํานุบํารุง 

ศิลปวัฒนธรรม 

2. มีการกําหนดให

พัฒนาศักยภาพตาม

เกณฑที่มหาวิทยาลัย

กําหนด  

 

3 3 13(สูง) มีการกํากับติดตาม 

ใหรายงานผลการ

ดําเนินงานการจัดการ

เรียนการสอนแบบ

บูรณาการตอ

มหาวิทยาลัย 

ทุกภาคการศึกษา 

กันยายน 

2555 

ตุลาคม 

2556  

ผูรับผิดชอบหลัก 

กองทะเบียนและ

ประมวลผล/สํานักศึกษา

ทั่วไป 

ผูรับผิดชอบดําเนินการ

คณะศึกษาศาสตร 

คณะสาธารณสุขศาสตร 

วิทยาลัยดุริยางคศิลป 

คณะวัฒนธรรมศาสตร 

คณะสัตวแพทยศาสตร 

ผูกํากับติดตาม 

คณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียงและควบคุม

ภายใน(ดานการผลิต

บัณฑิต) 
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36

ปจจัยเส่ียง 

 (1) 

ประเภท

ความเส่ียง  

(2) 

การจัดการควบคุม 

ความเส่ียงที่มีอยู 

(3) 

ระดับความเส่ียงปจจุบัน การจัดการควบคุม 

ความเส่ียงเพ่ิมเติม 

 (7) 

ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

(10) 

โอ
กา

ส(
 4

) 

ผล
กร

ะท
บ 

(5
) 

ระ
ดับ

คว
าม

เสี่
ยง

(6
) 

เริ่มตน 

(8) 

แลวเสร็จ

(9) 

การสอนที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญ (คณะวัฒนธรรม

ศาสตร) 

5. อาจารยผูสอนไมเขาใจ 

การบูรณาการการเรียนการ

สอนกับงานวิจัย การบริการ

วิชาการและทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม (คณะสัตว

แพทยศาสตร) 
 

ความเสี่ยงท่ี 2 : บัณฑิตบางคณะมีภาวะการมีงานทําตํ่า  

  (ยุทธศาสตรท่ี 1 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใตการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑคุณภาพและมาตรฐานของชาติ 

                      และสากล รวมทั้งเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมโลก) 

1) กิจกรรม/โครงการบริหารความเสี่ยง :  จัดใหมีการสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ึงประสงคทุกหลักสูตรตามความตองการของผูใชบัณฑิต 

2) วัตถุประสงคกิจกรรม/โครงการ :  เพื่อใหบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มี

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคทุกหลักสูตรตามความตองการของผูใชบัณฑิต 

6) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

บัณฑิตของทุกหลักสูตรมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 

ตามความตองการของผูใชบัณฑิต 3) เปาหมายกิจกรรม/โครงการ :  บัณฑิตของทุกหลักสูตรมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง

ประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิต 
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4) งบประมาณกิจกรรม/โครงการบริหารความเสี่ยง   

5) ตัวชี้วัดความสําเร็จในการบริหารความเสี่ยง(KRIs):   

รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทําภายใน 1 ป 
 

ปจจัยเส่ียง 

 (1) 

ประเภท

ความเส่ียง  

(2) 

การจัดการควบคุม 

ความเส่ียงที่มีอยู 

(3) 

ระดับความเส่ียงปจจุบัน การจัดการควบคุม 

ความเส่ียงเพ่ิมเติม 

 (7) 

ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

(10) 

โอ
กา

ส(
 4

) 

ผล
กร

ะท
บ 

(5
) 

ระ
ดับ

คว
าม

เสี่
ยง

  (
6)

 

เริ่มตน 

(8) 

แลวเสร็จ

(9) 

1. คุณภาพบัณฑิตไมสอด 

คลองกับสภาพความ

ตองการของตลาดแรงงานใน

ประเทศ (คณะมนุษยศาสตร

ฯ)  

(คณะวัฒนธรรมศาสตร) 

2. ภาวะการไดงานทําของ

บัณฑิตภายหลังสําเร็จ

การศึกษาไมบรรลุเปาหมาย

ที่ตั้งไว (วิทยาลัยการเมือง

การปกครอง) 

3.นิสิตไมไดงานทําครบ 

100% (คณะสาธารณสุข

ศาสตร) 

S 

(ดานยุทธ 

ศาสตรหรือ

กลยุทธ) 

 ( ) ควบคุมโดย 

1. มีการสํารวจความ

ตองการของผูใช

บัณฑิตทุกหลักสูตร 

2. มีศูนยประสานงาน 

จัดหางานใหบัณฑิต 

3. มีการเตรียมความ

พรอมกอนออก

ปฏิบัติงาน 

4. มีโครงการสหกิจ

ศึกษา 

5. จัดโครงการเตรียม

ความพรอมกอนเขาสู

ตลาดงาน 

3 3 13(สูง) สงเสริมสนับสนุนใหมี

โครงการความรวมมือ

ระหวางสถาน

ประกอบการกับ

มหาวิทยาลัยในระดับ

คณะ 

กันยายน 

2555 

ตุลาคม 

2556  

ผูรับผิดชอบหลัก 

กองบริการการศึกษา/กอง

แผนงาน/กองทะเบียน

และประมวลผล 

ผูรับผิดชอบดําเนินการ

คณะมนุษยศาสตร 

วิทยาลัยการเมือง 

การปกครอง  

คณะสาธารณสุขศาสตร 

คณะวัฒนธรรมศาสตร 

คณะส่ิงแวดลอมและ

ทรัพยากรศาสตร 

ผูกํากับติดตาม

คณะกรรมการบริหาร



 

แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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ปจจัยเส่ียง 

 (1) 

ประเภท

ความเส่ียง  

(2) 

การจัดการควบคุม 

ความเส่ียงที่มีอยู 

(3) 

ระดับความเส่ียงปจจุบัน การจัดการควบคุม 

ความเส่ียงเพ่ิมเติม 

 (7) 

ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

(10) 

โอ
กา

ส(
 4

) 

ผล
กร

ะท
บ 

(5
) 

ระ
ดับ

คว
าม

เสี่
ยง

  (
6)

 

เริ่มตน 

(8) 

แลวเสร็จ

(9) 

4. บัณฑิตที่จบไมมีงานทํา 

(คณะส่ิงแวดลอมและ

ทรัพยากรศาสตร) 

 ผลจากการสํารวจภาวะการ

หางานทําของบัณฑิต 

มหาบัณฑิต และดุษฎี

บัณฑิต มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม ภาพรวมทุก

ระดับ (รอยละ 76.82)สรุป

ไดดังน้ี  

1. ระดับปริญญาตรี  โดย

ภาพรวมทั้ งมหาวิทยาลัย 

บัณฑิตไดงานทําแลวและ

กํ า ลั ง ศึ ก ษ า ต อ ร อ ย ล ะ 

71.54 เม่ือพิจารณารอยละ

การไดงานทําของบัณฑิต

รายคณะ โดยเรียงลําดับจาก

มากไปหานอย ดังน้ี 

1.1 คณะพยาบาลศาสตร 

รอยละ 100.00 

 ความเส่ียงและควบคุม

ภายใน(ดานการผลิต

บัณฑิต) 
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ปจจัยเส่ียง 

 (1) 

ประเภท

ความเส่ียง  

(2) 

การจัดการควบคุม 

ความเส่ียงที่มีอยู 

(3) 

ระดับความเส่ียงปจจุบัน การจัดการควบคุม 

ความเส่ียงเพ่ิมเติม 

 (7) 

ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

(10) 

โอ
กา

ส(
 4

) 

ผล
กร

ะท
บ 

(5
) 

ระ
ดับ

คว
าม

เสี่
ยง

  (
6)

 

เริ่มตน 

(8) 

แลวเสร็จ

(9) 

1.2 วิทยาลัยดุริยางคศิลป  

รอยละ 96.72 

1.3 คณะเภสัชศาสตร   

รอยละ 96.64 

1.4 คณะสถาปตยกรรม

ศาสตร ผังเมืองและ

นฤมิตศิลป  รอยละ 

96.45 

1.5 คณะแพทยศาสตร  

รอยละ  92.11 

1.6 คณะวิศวกรรมศาสตร  

รอยละ 91.00 

1.7 คณะส่ิงแวดลอมและ

ทรัพยากรศาสตร รอย

ละ 90.51 

1.8 คณะศิลปกรรมศาสตร 

รอยละ 90.00 

1.9 คณะสาธารณสุข

ศาสตร  รอยละ  

89.34 
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ปจจัยเส่ียง 

 (1) 

ประเภท

ความเส่ียง  

(2) 

การจัดการควบคุม 

ความเส่ียงที่มีอยู 

(3) 

ระดับความเส่ียงปจจุบัน การจัดการควบคุม 

ความเส่ียงเพ่ิมเติม 

 (7) 

ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

(10) 

โอ
กา

ส(
 4

) 

ผล
กร

ะท
บ 

(5
) 

ระ
ดับ

คว
าม

เสี่
ยง

  (
6)

 

เริ่มตน 

(8) 

แลวเสร็จ

(9) 

1.10 คณะการทองเที่ยว 

       และการโรงแรม  รอย 

        ละ 88.15 

1.11 คณะศึกษาศาสตร   

       รอยละ  87.75 

1.12   คณะเทคโนโลยี   

        รอยละ 70.82 

1.13  คณะมนุษยศาสตร 

และสังคมศาสตร  

รอยละ 70.02 

1.14  คณะวิทยาการ

สารสนเทศ  รอยละ 

66.95 

1.15  คณะการบัญชีและ 

การจัดการ  รอยละ 

60.06 

1.16  คณะวิทยาศาสตร 

 รอยละ 59.65 

1.17  วิทยาลัยการเมืองการ 

 ปกครอง  รอยละ   
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ปจจัยเส่ียง 

 (1) 

ประเภท

ความเส่ียง  

(2) 

การจัดการควบคุม 

ความเส่ียงที่มีอยู 

(3) 

ระดับความเส่ียงปจจุบัน การจัดการควบคุม 

ความเส่ียงเพ่ิมเติม 

 (7) 

ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

(10) 

โอ
กา

ส(
 4

) 

ผล
กร

ะท
บ 

(5
) 

ระ
ดับ

คว
าม

เสี่
ยง

  (
6)

 

เริ่มตน 

(8) 

แลวเสร็จ

(9) 

 52.00 

2.  ระดับปริญญาโท  ใน

ภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัย  

มหาบัณฑิตไดงานทํา รอย

ละ 96.72 

 3.  ระดับปริญญาเอก  ใน

ภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัย  

ดุษฎีบัณฑิตไดงานทํา รอย

ละ 97.74 
 

ความเสี่ยงท่ี 3 : หลักสูตรที่เปดสอนยังไมเปนไปตาม TQF ทุกหลักสูตร (จํานวน 19 หลักสูตร จาก 172 หลักสูตร  คิดเปนรอยละ 11.05) 

  (ยุทธศาสตรท่ี 1 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใตการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑคุณภาพและมาตรฐานของชาติ 

                      และสากล รวมทั้งเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมโลก) 

1) กิจกรรม/โครงการบริหารความเสี่ยง :  กํากับติดตามใหมีการจัดทําหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกหลักสูตรและเสนอหลักสูตร 

ใหไดรับรองจากสภาวิชาชีพ 

2) วัตถุประสงคกิจกรรม/โครงการ :  มหาวิทยาลัยกํากับติดตามเพื่อใหทุกหลักสูตรที่

เปดสอนไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุก

หลักสูตรและไดรับการรับรองจากสาวิชาชีพ 

 

6) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

มีจํานวนหลักสูตรที่ไมเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  
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3) เปาหมายกิจกรรม/โครงการ : มีหลักสูตรที่เปดสอนไดมาตรฐานตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกหลักสูตร และไดรับการรับรองจาก

สภาวิชาชีพ 

4) งบประมาณกิจกรรม/โครงการบริหารความเสีย่ง -  

5) ตัวชี้วัดความสําเร็จในการบริหารความเสี่ยง(KRIs): จํานวนหลักสูตรที่จัดทําตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา รอยละ 100 
 

ปจจัยเส่ียง 

 (1) 

ประเภท

ความ

เส่ียง  

(2) 

การจัดการควบคุม 

ความเส่ียงที่มีอยู 

(3) 

ระดับความเส่ียงปจจุบัน การจัดการควบคุม 

ความเส่ียงเพ่ิมเติม 

 (7) 

ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

(10) 

โอ
กา

ส(
 4

) 

ผล
กร

ะท
บ 

(5
) 

ระ
ดับ

คว
าม

เสี่
ยง

 (6
) 

เริ่มตน 

(8) 

แลวเสร็จ

(9) 

มีบางคณะ/หลักสูตรยัง

ไมไดจัดทําหลักสูตรตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒจึิง

ยังไมไดรับการรับรองตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  

ประกอบดวย คณะ

วิทยาศาสตร 2 หลักสูตร 

คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 2 หลักสูตร 

วิทยาลัยดุริยางคศิลป 3 

S,O,C 

(ดานยุทธ 

ศาสตรหรือ

กลยุทธ/

ดานการ

ปฏิบัติงาน/ 

ดาน

กฎหมาย 

ระเบียบ

ขอบังคับ) 

 ( ) ควบคุมโดย มี

การกํากับติดตามโดย

ประชุมหารือรวมกับ

คณะท่ียังไมไดจัดทํา

หลักสูตรตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาใหเรง

ดําเนินการเสนอ

หลักสูตรขออนุมัติ

หลักสูตรตอท่ีประชุม

สภามหาวิทยาลัย

2 2 4 (ต่ํา) รายงานผลการกํากับ

ติดตามคณะที่ยังไมได

จัดทําหลักสูตรตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาตอที่

ประชุมกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย 

 

กุมภาพันธ

2556 

พฤษภาคม 

2556  

ผูรับผิดชอบหลัก 

กองทะเบียนและ

ประมวลผล 

ผูรับผิดชอบดําเนินการ 

คณะวิทยาศาสตร  คณะ

มนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร  วิทยาลัย 

ดุริยางคศิลป  วิทยาลัย

การเมืองการปกครอง  

คณะสาธารณสุขศาสตร  

คณะการทองเท่ียวและ
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ปจจัยเส่ียง 

 (1) 

ประเภท

ความ

เส่ียง  

(2) 

การจัดการควบคุม 

ความเส่ียงที่มีอยู 

(3) 

ระดับความเส่ียงปจจุบัน การจัดการควบคุม 

ความเส่ียงเพ่ิมเติม 

 (7) 

ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

(10) 

โอ
กา

ส(
 4

) 

ผล
กร

ะท
บ 

(5
) 

ระ
ดับ

คว
าม

เสี่
ยง

 (6
) 

เริ่มตน 

(8) 

แลวเสร็จ

(9) 

หลักสูตร วิทยาลัย

การเมืองการปกครอง 3 

หลักสูตร คณะสาธารณสุข

ศาสตร 2หลักสูตร คณะ

การทองเท่ียวและการ

โรงแรม 1 หลักสูตรคณะ

ศึกษาศาสตร 2 หลักสูตร 

คณะศิลปกรรมศาสตร 1 

หลักสูตร คณะ

แพทยศาสตร1 หลักสูตร 

และคณะสิ่งแวดลอมและ

ทรัพยากรศาสตร 2

หลักสูตร รวมท้ังสิ้น 

จํานวน 19 หลักสูตร ท่ียัง

ไมไดรับการรับรอง

หลักสูตรตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา โดยอยู

ภายในเดือน

พฤษภาคม 2556 

 

   

การโรงแรม คณะ

ศึกษาศาสตร  คณะ

ศิลปกรรมศาสตร  คณะ

แพทยศาสตร และคณะ

สิ่งแวดลอมและ

ทรัพยากรศาสตร 

ผูกํากับติดตาม 

คณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียงและควบคุม

ภายใน(ดานการผลิต

บัณฑิตและพัฒนานิสิต) 
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ปจจัยเส่ียง 

 (1) 

ประเภท

ความ

เส่ียง  

(2) 

การจัดการควบคุม 

ความเส่ียงที่มีอยู 

(3) 

ระดับความเส่ียงปจจุบัน การจัดการควบคุม 

ความเส่ียงเพ่ิมเติม 

 (7) 

ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

(10) 

โอ
กา

ส(
 4

) 

ผล
กร

ะท
บ 

(5
) 

ระ
ดับ

คว
าม

เสี่
ยง

 (6
) 

เริ่มตน 

(8) 

แลวเสร็จ

(9) 

ระหวางเสนอตอ

คณะกรรมการวิชาการใน

วันท่ี 8 และ 10 

พฤษภาคม 2556จาก

จํานวนหลกัสูตร 

ท่ีเปดสอนท้ังสิ้น 172 

หลักสูตร (ขอมูล ณ วันท่ี 

3 พฤษภาคม 2556) 
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2. ดานการปฏิบัติงาน 

2.1 ดานการวิจัย 
 

ความเสี่ยงท่ี 1 : จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรในระดับนานาชาติที่ไดมาตรฐานของอาจารยอยูในสัดสวนที่ตํ่า (ปการศึกษา 2555  จํานวนบทความทั้งสิ้น  509   

                     ผลงาน  พบวา  ผลงานที่สามารถตีพิมพเผยแพรในระดับนานาชาติที่ไดมาตรฐาน 146 ผลงาน  (เฉลี่ยรอยละ 28.68)) 

(ยุทธศาสตรท่ี 3 การวิจัยเพื่อสรางองคความรูและพัฒนานวัตกรรมที่สรางมูลคาเพิ่มหรือใชประโยชนใหกับชุมชนและสังคม) 

1) กิจกรรม/โครงการบริหารความเสี่ยง :  (1) โครงการสงเสริมการตีพิมพเผยแพรบทความในวารสารวิชาการที่ไดมาตรฐานในระดับนานาชาติ 

                                                    (2) โครงการพัฒนาศูนยวิจัย/หนวยวิจัยเฉพาะทางเพื่อความเปนเลิศ 

2) วัตถุประสงคกิจกรรม/โครงการ : เพื่อเพิ่มศักยภาพการตีพิมพเผยแพรบทความ

วิจัยของอาจารยและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  
6) ผลท่ีวาจะไดรับ 

    (1) อาจารยและนักวิจัยไดพัฒนาความสามารถทางดานการวิจัยและ 

การตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยในระดับนานาชาติที่ไดมาตรฐาน 

    (2) มหาวิทยาลัยมีจํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรในระดับนานาชาติเพิ่มข้ึน 

3) เปาหมายกิจกรรม/โครงการ : ผลงานตีพิมพเผยแพรในระดับนานาชาติที่ได

มาตรฐานของอาจารยมีสัดสวนเพิ่มสูงข้ึน 

4) งบประมาณกิจกรรม/โครงการบริหารความเสี่ยง : 500,000 

5) ตัวชี้วัดความสําเร็จในการบริหารความเสี่ยง(KRIs) :   

รอยละผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารยที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรใน

ระดับนานาชาติที่ไดมาตรฐาน  ไมนอยกวา  รอยละ 30  
 

ปจจัยเส่ียง 

 (1) 

ประเภท

ความ

เส่ียง  

(2) 

การจัดการควบคุม 

ความเส่ียงที่มีอยู 

(3) 

ระดับความเส่ียงปจจุบัน การจัดการควบคุม 

ความเส่ียงเพ่ิมเติม 

 (7) 

ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

(10) 

โอ
กา

ส(
 4

) 

ผล
กร

ะท
บ 

(5
) 

ระ
ดับ

คว
าม

เสี่
ยง

  (
6)

 
เริ่มตน 

(8) 

แลวเสร็จ 

(9) 

1. อาจารยสวนใหญไม

สามารถตีพิมพผลงานวิจัย 

O 

(ดานการ

( ) ควบคุม โดย  

1. ใหทุนสนับสนุนหนวย

5 1 11(สูง) กองสงเสริมการวิจัยและ

บริการวิชาการ  มีการ

1 ตุลาคม 

2555 

30 

กันยายน 

ผูรับผิดชอบหลัก 

กองสงเสริมการวิจัยและ
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ปจจัยเส่ียง 

 (1) 

ประเภท

ความ

เส่ียง  

(2) 

การจัดการควบคุม 

ความเส่ียงที่มีอยู 

(3) 

ระดับความเส่ียงปจจุบัน การจัดการควบคุม 

ความเส่ียงเพ่ิมเติม 

 (7) 

ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

(10) 

โอ
กา

ส(
 4

) 

ผล
กร

ะท
บ 

(5
) 

ระ
ดับ

คว
าม

เสี่
ยง

  (
6)

 

เริ่มตน 

(8) 

แลวเสร็จ 

(9) 

ในระดับนานาชาติ ที่ได

มาตรฐาน (สัดสวนอาจารย 

ที่มีผลงานตีพิมพในฐาน 

Scopus (314 คน) ตอ

อาจารยทั้งหมด (1,075 คน) 

คิดเปนรอยละ 29.21) 

2. อาจารยและนักวิจัย 

มีอัตราการคางสงงานวิจัย

ฉบับสมบูรณสูง (ประมาณ

รอยละ 50 ของผูรับทุนวิจัย

ทั้งหมด) 

 

ปฏิบัติงาน) 

 

วิจัยเฉพาะทางแกคณะ/

หนวยงานภายใน

มหาวิทยาลัย 

2. ใหทุนตีพิมพเผยแพร

ผลงานวิจัยในวารสารที่

ไดมาตรฐานและไดรับ

การยอมรับ 

3.  ใหทุนสนับสนุนการ

ไปนําเสนอผลงานวิจัย 

4. มหาวิทยาลัยและ

คณะ/หนวยงาน ตั้ง

งบประมาณเพื่อเปนทุน

สนับสนุนการวิจัย/การ

ผลิตผลงานวิชาการ/

การตีพิมพ 

5.  ถาอาจารยคางทุน

จากปที่ผานมา 

มหาวิทยาลัยจะไม

อนุมัติการขอรับทุนวิจัย 

สําหรับปตอไป 

ติดตาม/กํากับดูแล

งานวิจัย  โดย 

1) จัดโครงการพัฒนา

ศักยภาพอาจารย/นักวิจัย 

ในการทําวิจัยและผลิตผล

งานวิชาการ 

2) ทุกคณะนําไปเปน

เกณฑประเมินผลงาน

อาจารยรายบุคคล  

 

 2556 

 

บริการวิชาการ 

ผูรับผิดชอบดําเนินการ 

คณะ/สถาบัน/หนวยงาน 

ผูกํากับติดตาม 

คณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียงดานวิจัย 



 

แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 ประจําปงบประมาณ
 พ.ศ.2556 

 

 

 

47
 

2.2 ดานการเงินและพัสดุ 
 

ความเสี่ยงท่ี 1 : การจัดการหาพัสดุไมเปนไปตามแผนการจัดซื้อจัดจาง  

(ยุทธศาสตรท่ี 4  ยุทธศาสตรพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล) 

1) กิจกรรม/โครงการบริหารความเสี่ยง: - ประกาศมาตรการเรงรัดการเบิกจาย  - จัดทําปฏิทินบริหารงบประมาณ  - จัดทํานโยบายการบริหารงบประมาณ  - แตงต้ัง

คณะกรรมการเรงรัดการเบิกจาย  - จัดทําปฏิทินการจัดซื้อจัดจาง  - รายงานผลการเบิกจาย  - จัดทําแผนการจัดซื้อจัดจาง  - จัดกิจกรรมโครงการเพื่อพัฒนา

บุคลากร 

2) วัตถุประสงคกิจกรรม/โครงการ  

เพื่อใหการจัดการหาพัสดุเปนไปตามแผนการจัดซื้อจัดจาง 

6) ผลท่ีวาจะไดรับ 

      - การจัดการหาพัสดุเปนไปตามแผนการจัดซื้อจัดจาง 

- มีระบบสารสนเทศเพื่อใชในการกํากับและติดตาม 3) เปาหมายกิจกรรม/โครงการ : ดําเนินการกิจกรรมโครงการใหแลวเสร็จภายใน ป 2556 

4) งบประมาณกิจกรรม/โครงการบริหารความเสี่ยง - 

5) ตัวชี้วัดความสําเร็จในการบริหารความเสี่ยง(KRIs):  

ระดับความสําเร็จของการจัดการหาพัสดุใหเปนไปตามแผนการจัดซื้อจัดจาง 
 

ปจจัยเส่ียง 

ประเภท

ความ

เส่ียง  

(2) 

การจัดการควบคุม 

ความเส่ียงที่มีอยู 

(3) 

ระดับความเส่ียงปจจุบัน การจัดการควบคุม 

ความเส่ียงเพ่ิมเติม 

 (7) 

ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

(10) 
โอ

กา
ส(

 4
) 

ผล
กร

ะท
บ 

(5
) 

ระ
ดับ

คว
าม

เสี่
ยง

 (6
) 

เริ่มตน 

(8) 

แลวเสร็จ

(9) 

1. หนวยงานไมใหความสําคัญ

กับการจัดทําแผนจัดซ้ือจัดจาง 

2. ขาดการประสานงานในการ

ดําเนินการแตละขั้นตอน 

3. ไมมีการติดตามผลการ

O 

(ดานการ

ปฏิบัติงาน) 

 ( ) ควบคุมโดย มี

คณะกรรมการกํากับ

ติดตามผลการดําเนินงาน

และรายงานผลการจัดซ้ือ

จัดจางตอคณะ

5 5 25 

(สูง

มาก) 

- รายงานแผน-ผลการ

จัดซ้ือจัดจาง 

-จัดโครงการฝกอบรม

เพื่อพัฒนาสมรรถนะ

ผูปฏิบัติงาน 

ต.ค.55 ก.ย.56 ผูรับผิดชอบหลัก/

ผูรับผิดชอบ

ดําเนินการ 

กองคลังและพัสดุ 

ผูกํากับติดตาม 



 

แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 ประจําปงบประมาณ
 พ.ศ.2556 
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ปจจัยเส่ียง 

ประเภท

ความ

เส่ียง  

(2) 

การจัดการควบคุม 

ความเส่ียงที่มีอยู 

(3) 

ระดับความเส่ียงปจจุบัน การจัดการควบคุม 

ความเส่ียงเพ่ิมเติม 

 (7) 

ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

(10) 

โอ
กา

ส(
 4

) 

ผล
กร

ะท
บ 

(5
) 

ระ
ดับ

คว
าม

เสี่
ยง

 (6
) 

เริ่มตน 

(8) 

แลวเสร็จ

(9) 

ปฏิบัติงานอยางมีระบบ 

    (ในปงบประมาณ 2556 

ของไตรมาสแรกมีหนวยงาน

ที่มีการจัดซื้อจัดจางไมเปนไป

ตามแผนการจัดซื้อจัดจาง 

เชน ศูนยนวัตกรรมไหม 

จัดทําแผนการปฏิบัติการ 

ของการประกวดราคา ไว ณ 

พ.ย. 2555 คาดวาจะลงนาม

ในสัญญา ธ.ค.2555และการ

สงมอบ ม.ค.2556 แตผลการ

ดําเนินงาน อยูในชวง วันที่ 

10 ม.ค.2556) 

กรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย 

- การกําหนด

มาตรการเรงรัดและ

ลงโทษหนวยงานที่ไม

สามารถปฏิบัติงานได

ตามแผน 

- การปรับแผนการ

จัดซ้ือจัดจาง 

- การสอนงานและ

ระบบพี่เล้ียงในการ

ปฏิบัติงาน 

- จัดกิจกรรม

แลกเปล่ียนเรียนรู

(Km)เรื่องการจัดซ้ือ

จัดจางอยางตอเน่ือง 

- การกําหนดตัวชี้วัด

เพื่อวัดผลการ

ดําเนินงานกับคณะ 

-จัดทําแบบcheck list 

การจัดซ้ือจัดจาง 

คณะกรรมการบริการ

ความเส่ียงดานการ

บริหารจัดการ 

 



 

แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 ประจําปงบประมาณ
 พ.ศ.2556 
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ความเสี่ยงท่ี 2 : ผลการเบิกจายงบประมาณแผนดินไมเปนไปตามแผนฯ  

(ยุทธศาสตรท่ี 4  ยุทธศาสตรพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล) 

1) กิจกรรม/โครงการบริหารความเสี่ยง : ทบทวนระบบสารสนเทศดานการเงินเพื่อสนับสนุนพันธกิจ 

2) วัตถุประสงคกิจกรรม/โครงการ : เพื่อใหการรายงานผลทางการเงินถูกตองและทันเวลา 6) ผลท่ีวาจะไดรับ 

   - มหาวิทยาลัยมีผลการเบิกจายที่สอดคลองตามแผนที่กําหนด 

 

3) เปาหมายกิจกรรม/โครงการ :  

     คณะ/หนวยงานเบิกจายงบประมาณตรงตามระยะเวลาที่กําหนดไวในแผน 

4) งบประมาณกิจกรรม/โครงการบริหารความเสี่ยง – 

5) ตัวชี้วัดความสําเร็จในการบริหารความเสี่ยง(KRIs):  

     รอยละความสําเร็จของผลการเบิกจายงบประมาณเปนไปตามแผน 
 

ความเส่ียง/ปจจัยเส่ียง 

 (1) 

ประเภท

ความ

เส่ียง  

(2) 

การจัดการควบคุม 

ความเส่ียงที่มีอยู 

(3) 

ระดับความเส่ียงปจจุบัน การจัดการควบคุม 

ความเส่ียงเพ่ิมเติม 

 (7) 

ระยะเวลาดําเนินการ  ผูรับผิดชอบ 

(10) 

โอ
กา

ส 
(4

) 

ผล
กร

ะท
บ 

(5
) 

ระ
ดับ

คว
าม

เสี่
ยง

 (6
) 

เริ่มตน 

(8) 

แลวเสร็จ

(9) 

1. คณะ/หนวยงานไมดําเนิน

ตามแผนท่ีไดตั้งไว 

2. คณะ/หนวยงานมีความ

ลาชาในการเบิกจาย

งบประมาณแผนดิน 

ในปงบประมาณ 2556 รอบ 

6 เดือน พบวา ผลการ

เบิกจายงบประมาณแผนดิน 

อยูที่ 43.89% ซึ่งเกณฑข้ัน

O  

(ดานการ

ปฏิบัติงาน) 

 ( ) ควบคุม โดย   

- ติดตามการดําเนินงาน

การเบิกจายงบประมาณ

ของคณะ/หนวยงาน 

 

3 3 13(สูง) 1. ใหคณะ/

หนวยงานจัดทําผล

การเบิกจาย

งบประมาณแผนดิน 

2. มีมาตรการในการ

เรงรัดเพ่ิมเติมจาก 

แนวปฏิบัติเดิม เชน

มาตรการหรือบท 

ลง โทษท่ีชัดเจน 

ต.ค.55 ก.ย. 2556 ผูรับผิดชอบหลัก/

ผูรับผิดชอบ

ดําเนินการ 

กองแผนงาน / 

กองคลังและพัสดุ 

ผูกํากับติดตาม 

คณะกรรมการบริการ

ความเส่ียงดานการ

บริหารจัดการ 



 

แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 ประจําปงบประมาณ
 พ.ศ.2556 
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ความเส่ียง/ปจจัยเส่ียง 

 (1) 

ประเภท

ความ

เส่ียง  

(2) 

การจัดการควบคุม 

ความเส่ียงที่มีอยู 

(3) 

ระดับความเส่ียงปจจุบัน การจัดการควบคุม 

ความเส่ียงเพ่ิมเติม 

 (7) 

ระยะเวลาดําเนินการ  ผูรับผิดชอบ 

(10) 

โอ
กา

ส 
(4

) 

ผล
กร

ะท
บ 

(5
) 

ระ
ดับ

คว
าม

เสี่
ยง

 (6
) 

เริ่มตน 

(8) 

แลวเสร็จ

(9) 

ต่ําของรอยละการเบิกจาย

งบประมาณแผนดินอยูที่ 

44.02% 

3. มีระบบการแจง

เตือนหนวยงานท่ี

เบิกจาย 

ไมเปนไปตามแผน 

 

 

 

 

ความเสี่ยงท่ี 3 : การรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจําปไมเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 

(ยุทธศาสตรท่ี 4  ยุทธศาสตรพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล) 

1) กิจกรรม/โครงการบริหารความเสี่ยง: จัดประชุมเพื่อฝกปฏิบัติและทําความเขาใจรวมกัน 

2) วัตถุประสงคกิจกรรม/โครงการ :  

เพื่อใหการรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจําปเปนไปตามระเบียบและทันเวลา 

6) ผลท่ีวาจะไดรับ 

       การรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจําปเปนไปตามระเบียบ

และทันเวลา 3) เปาหมายกิจกรรม/โครงการ : ป 2556 

4) งบประมาณกิจกรรม/โครงการบริหารความเสี่ยง 15,000 บาท 

5) ตัวชี้วัดความสําเร็จในการบริหารความเสี่ยง(KRIs):  

ระดับความสําเร็จของการรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจําปเปนไปตามระเบียบและ

ทันเวลา 



 

แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 ประจําปงบประมาณ
 พ.ศ.2556 

 

 

 

51
 

ความเส่ียง/ปจจัยเส่ียง 

 (1) 

ประเภท

ความ

เส่ียง  

(2) 

การจัดการควบคุม 

ความเส่ียงที่มีอยู 

(3) 

ระดับความเส่ียงปจจุบัน การจัดการควบคุม 

ความเส่ียงเพ่ิมเติม 

 (7) 

ระยะเวลาดําเนินการ  ผูรับผิดชอบ 

(10) 

โอ
กา

ส 
(4

) 

ผล
กร

ะท
บ 

(5
) 

ระ
ดับ

คว
าม

เสี่
ยง

 (6
) 

เริ่มตน 

(8) 

แลวเสร็จ

(9) 

1. คณะกรรมการไมทําหนาที่ 

2. ผูบริหารไมใหความสําคัญ 

3. ขาดการติดตามการรายงาน

ผลการตรวจสอบพัสดุประจําป 

1.คณะกรรมการไมทําหนาที่ 

2.ผูบริหารไมใหความสําคัญ 

3. ขาดการตดิตามการรายงาน

ผลการตรวจสอบพัสดุประจําป 

(ในปงบประมาณ2555 การ

รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ

ประจําปที่ตามระเบียบและ

ระยะเวลา มีทั้งหมด 40 หนวย 

โดยมีหนวยงานที่สงรายงาน

ตามระเบียบ จํานวน 24 หนวย 

งานเชน คณะศึกษาศาสตร 

คณะศิลปกรรมศาสตร และ

หนวยงานที่ไมดําเนินงานตาม

ระเบียบ มี 16 หนวยงานเชน 

คณะมนุษยศาสตรฯ คณะการ

บัญชีฯ เปนตน) 

O 

(ดานการ

ปฏิบัติงาน) 

 ( ) ควบคุมโดย  มี

จัดทํารายงานผลการ

ตรวจสอบพัสด ุ

- มีการรายงานผลผลตอ

คณะกรรมการ 

- มีระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีวาดวยการ

พัสดุพ.ศ.2535 และที่แกไข

เพิ่มเติม 

3 3 13(สูง) 1. การจัดทําระบบ

การตรวจสอบและ

รายงานผล 

2. กําหนดมาตรการ

ลงโทษ 

3. จัดทําคูมือการ

ปฏิบัติงาน 

ต.ค.55 ก.ย.56 ผูรับผิดชอบหลัก/

ผูรับผิดชอบ

ดําเนินการ 

กองคลังและพัสดุ 

ผูกํากับติดตาม 

คณะกรรมการบริการ

ความเส่ียงดานการ

บริหารจัดการ 

 

 

 

 

 

 



 

แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 ประจําปงบประมาณ
 พ.ศ.2556 
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ความเสี่ยงท่ี 4 : เจาหนาที่การเงินมีความรูความเขาใจในเรือ่งกฎระเบียบยังไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 

(ยุทธศาสตรท่ี 4  ยุทธศาสตรพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล) 

1) กิจกรรม/โครงการบริหารความเสี่ยง: มีกิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาสมรรถนะผูปฏิบัติงานดานการเงิน การคลังใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง รวดเร็ว  

    และมีประสิทธิภาพ 

2) วัตถุประสงคกิจกรรม/โครงการ :   เพื่อใหเจาหนาที่การเงินปฏิบัติงานดานการเงินถูกตอง

ตามระเบียบ 

6) ผลท่ีวาจะไดรับ 

    เจาหนาที่การเงินมีความรูความเขาใจในเรือ่งกฎระเบียบและ

สามารถนําไปการปฏิบัติงานไดถูกตอง 3) เปาหมายกิจกรรม/โครงการ :    ป 2556 

4) งบประมาณกิจกรรม/โครงการบริหารความเสี่ยง      50,000 บาท 

5) ตัวชี้วัดความสําเร็จในการบริหารความเสี่ยง(KRIs):  

     ระดับความสําเร็จของเจาหนาที่ในการปฏิบติังานถูกตองตามระเบียบ 
 

ความเส่ียง/ปจจัยเส่ียง 

 (1) 

ประเภท

ความ

เส่ียง  

(2) 

การจัดการควบคุม 

ความเส่ียงที่มีอยู 

(3) 

ระดับความเส่ียงปจจุบัน การจัดการควบคุม 

ความเส่ียงเพ่ิมเติม 

 (7) 

ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

(10) 

โอ
กา

ส(
 4

) 

ผล
กร

ะท
บ 

(5
) 

ระ
ดับ

คว
าม

เสี่
ยง

 

(6
) 

เริ่มตน 

(8) 

แลวเสร็จ

(9) 

1.เจาหนาที่ไมมีความรูความ

เขาใจในเรื่องกฎระเบียบยังไม

เพียงพอตอการปฏิบัติงาน

ศึกษา 

 2. ขาดการกํากับตรวจสอบ

จากผูบริหาร 

3.หัวหนางานไมกํากับและ

O 

(ดานการ

ปฏิบัติงาน) 

 ( ) ควบคุมโดย 

1.มีการตรวจสอบการ

ทํางาน 

2.จัดทําคูมือการ

ปฏิบัติงาน 

3.จัดกิจกรรมโครงการ

ฝกอบรม 

4 2 12(สูง) - มีการตรวจสอบการ

ทํางานอยางตอเน่ือง 

- จัดอบรมเก่ียวกับ

ระเบียบการเบิก

จายเงิน 

-จัดทําตัวชี้วัดเพื่อ

ประเมินผลการ

ต.ค.55 ก.ย.56 ผูรับผิดชอบหลัก/

ผูรับผิดชอบ

ดําเนินการ 

กองคลังและพัสดุ 

ผูกํากับติดตาม 

คณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียงดานการ
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ความเส่ียง/ปจจัยเส่ียง 

 (1) 

ประเภท

ความ

เส่ียง  

(2) 

การจัดการควบคุม 

ความเส่ียงที่มีอยู 

(3) 

ระดับความเส่ียงปจจุบัน การจัดการควบคุม 

ความเส่ียงเพ่ิมเติม 

 (7) 

ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

(10) 

โอ
กา

ส(
 4

) 

ผล
กร

ะท
บ 

(5
) 

ระ
ดับ

คว
าม

เสี่
ยง

 

(6
) 

เริ่มตน 

(8) 

แลวเสร็จ

(9) 

ติดตามการปฏิบัติงาน  ปฏิบัติงานของ

เจาหนาที่ 

บริหารจัดการ 
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2.3 ดานการพัฒนาบุคลากร 
 

ความเสี่ยงท่ี 1 : จํานวนหนังสือ/ตํารา/บทความวิชาการไมเปนไปตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา 

(ยุทธศาสตรท่ี 4  ยุทธศาสตรพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล) 

1) กิจกรรม/โครงการบริหารความเสี่ยง : 1. โครงการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการผลิต หนังสือ ตํารา 

                                                   2. โครงการสนับสนุนทุนสงเสริมอาจารยที่ทําผลงานวิชาการเพื่อเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 

2) วัตถุประสงคกิจกรรม/โครงการ :  

  1. เพื่ออาจารยผลิตผลงานวิชาการ                           

  2. เพื่อใหผลงานวิชาการของคณาจารยไดรับการรับรองคุณภาพ 

6) ผลท่ีวาจะไดรับ 

1. อาจารยประจํามผีลงานวิชาการที่ไดรบัการรับรองคุณภาพตาม

เกณฑการประกันคุณภาพ 

2. จํานวนผลงานวิชาการของอาจารยเพิ่มข้ึน 3) เปาหมายกิจกรรม/โครงการ : จํานวนผลงานวิชาการของอาจารยเพิ่มข้ึนและไดรับการ

รับรองคุณภาพ  ภายในปงบประมาณ 2556 

4) งบประมาณกิจกรรม/โครงการบริหารความเสี่ยง :  4,000,000  บาท  

5) ตัวชี้วัดความสําเร็จในการบริหารความเสี่ยง(KRIs) :  

จํานวนผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพตามเกณฑการประกันคุณภาพ 
 

ปจจัยเส่ียง 

 (1) 

ประเภท

ความ

เส่ียง  

(2) 

การจัดการควบคุม 

ความเส่ียงที่มีอยู 

(3) 

ระดับความเส่ียงปจจุบัน การจัดการควบคุม 

ความเส่ียงเพ่ิมเติม 

 (7) 

ระยะเวลาดําเนินการ  ผูรับผิดชอบ 

(10) 

โอ
กา

ส 
( 4

) 

ผล
กร

ะท
บ 

(5
) 

ระ
ดับ

คว
าม

เสี่
ยง

 (6
) 

เริ่มตน 

(8) 

แลวเสร็จ 

(9) 

1. อาจารยไมผลิตผลงาน

วิชาการ 

2. ผลงานวิชาการไมได

คุณภาพ 

O 

(ดานการ

ปฏิบัติงาน) 

 ( ) ควบคุม  

 -อาจารยประจํามีการ

เขียนเอกสารประกอบการ

สอน 

3 3 13(สูง) 1.การติดตามอาจารย

ใหผลิตผลงานวิชาการ 

2. จัดกิจกรรมสงเสริม

ใหคณาจารยผลิต

1 ตุลาคม 

55 

30 กันยายน 

56 

ผูรับผิดชอบหลัก 

กองการเจาหนาที่/

สํานักศึกษาทั่วไป 
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ปจจัยเส่ียง 

 (1) 

ประเภท

ความ

เส่ียง  

(2) 

การจัดการควบคุม 

ความเส่ียงที่มีอยู 

(3) 

ระดับความเส่ียงปจจุบัน การจัดการควบคุม 

ความเส่ียงเพ่ิมเติม 

 (7) 

ระยะเวลาดําเนินการ  ผูรับผิดชอบ 

(10) 

โอ
กา

ส 
( 4

) 

ผล
กร

ะท
บ 

(5
) 

ระ
ดับ

คว
าม

เสี่
ยง

 (6
) 

เริ่มตน 

(8) 

แลวเสร็จ 

(9) 

ขอมูลจํานวนผลงานวิชาการ

จากการแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงวิชาการ ป 2556 

1.คณะวิศวกรรมศาสตร 

หนังสือ...-...เรื่อง/ตํารา..-... 

เรื่อง/บทความ..4..เรื่อง/วิจัย..

13  เรื่อง 

2. คณะศึกษาศาสตร 

หนังสือ...2..เรื่อง/ตํารา....-.. 

เรื่อง/บทความ....-..เรื่อง/วิจัย.

6...เรื่อง 

3.คณะพยาบาลศาสตร 

หนังสือ...-..เรื่อง/ตํารา.-.. 

เรื่อง/บทความ..3...เรื่อง/วิจัย

...6..เรื่อง 

4. คณะเทคโนโลยี 

หนังสือ..1..เรื่อง/ตํารา..1. 

เรื่อง/บทความ..1..เรื่อง/วิจัย..

26..เรื่อง 

5. คณะสาธารณสุขศาสตร 

หนังสือ...-..เรื่อง/ตํารา....-.. 

 -ทุนสงเสริมเขาสู

ตําแหนงทางวิชาการ 

 -มีการกําหนดภาระ

งานสอนและการทําวิจัย

ในแบบประเมินการ

ปฏิบัติราชาการ 

ผลงานทางวิชาการ ผูรับผิดชอบ

ดําเนินการ 

คณะ/หนวยงาน 

ผูกํากับติดตาม 

คณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียงดานการ

บริหารจัดการ 
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ปจจัยเส่ียง 

 (1) 

ประเภท

ความ

เส่ียง  

(2) 

การจัดการควบคุม 

ความเส่ียงที่มีอยู 

(3) 

ระดับความเส่ียงปจจุบัน การจัดการควบคุม 

ความเส่ียงเพ่ิมเติม 

 (7) 

ระยะเวลาดําเนินการ  ผูรับผิดชอบ 

(10) 

โอ
กา

ส 
( 4

) 

ผล
กร

ะท
บ 

(5
) 

ระ
ดับ

คว
าม

เสี่
ยง

 (6
) 

เริ่มตน 

(8) 

แลวเสร็จ 

(9) 

เรื่อง/บทความ....-..เรื่อง/

วิจัย.-...เรื่อง 

6. สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช  

หนังสือ...-..เรื่อง/ตํารา....-.. 

เรื่อง/บทความ....-..เรื่อง/

วิจัย.-...เรื่อง 

7. คณะวัฒนธรรมศาสตร   

หนังสือ..-...เรื่อง/ตํารา...-.. 

เรื่อง/บทความ..1..เรื่อง/วิจัย..

2..เรื่อง 

8. คณะศิลปกรรมศาสตร  

หนังสือ...-..เรื่อง/ตํารา....-.. 

เรื่อง/บทความ....-..เรื่อง/

วิจัย.-...เรื่อง 

9. คณะวิทยาศาสตร 

 หนังสือ..1...เรื่อง/ตํารา...-.. 

เรื่อง/บทความ..11..เรื่อง/วิจัย

..39..เรื่อง 

10. คณะเภสัชศาสตร  

หนังสือ..-...เรื่อง/ตํารา..-... 

เรื่อง/บทความ...9..เรื่อง/วิจัย..
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ปจจัยเส่ียง 

 (1) 

ประเภท

ความ

เส่ียง  

(2) 

การจัดการควบคุม 

ความเส่ียงที่มีอยู 

(3) 

ระดับความเส่ียงปจจุบัน การจัดการควบคุม 

ความเส่ียงเพ่ิมเติม 

 (7) 

ระยะเวลาดําเนินการ  ผูรับผิดชอบ 

(10) 

โอ
กา

ส 
( 4

) 

ผล
กร

ะท
บ 

(5
) 

ระ
ดับ

คว
าม

เสี่
ยง

 (6
) 

เริ่มตน 

(8) 

แลวเสร็จ 

(9) 

15..เรื่อง 

11. คณะส่ิงแวดลอมฯ  

หนังสือ..1...เรื่อง/ตํารา...-.. 

เรื่อง/บทความ..2..เรื่อง/วิจัย..

6..เรื่อง 

12. วิทยาลัยดุริยางคศิลป  

หนังสือ..1...เรื่อง/ตํารา...-.. 

เรื่อง/บทความ..-..เรื่อง/วิจัย..

2..เรื่อง 

13. คณะวิทยาการสารสนเทศ 

หนังสือ..-...เรื่อง/ตํารา...-.. 

เรื่อง/บทความ..2..เรื่อง/วิจัย..

2..เรื่อง 

14. คณะมนุษยศาสตรฯ  

หนังสือ...1.เรื่อง/ตํารา...-.. 

เรื่อง/บทความ...-..เรื่อง/วิจัย..

4..เรื่อง 

15. คณะแพทยศาสตร  

หนังสือ..-...เรื่อง/ตํารา...-.. 

เรื่อง/บทความ..-..เรื่อง/วิจัย..-

..เรื่อง 
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ปจจัยเส่ียง 

 (1) 

ประเภท

ความ

เส่ียง  

(2) 

การจัดการควบคุม 

ความเส่ียงที่มีอยู 

(3) 

ระดับความเส่ียงปจจุบัน การจัดการควบคุม 

ความเส่ียงเพ่ิมเติม 

 (7) 

ระยะเวลาดําเนินการ  ผูรับผิดชอบ 

(10) 

โอ
กา

ส 
( 4

) 

ผล
กร

ะท
บ 

(5
) 

ระ
ดับ

คว
าม

เสี่
ยง

 (6
) 

เริ่มตน 

(8) 

แลวเสร็จ 

(9) 

16. คณะสัตวแพทยศาสตร 

หนังสือ..-...เรื่อง/ตํารา...-.. 

เรื่อง/บทความ..-..เรื่อง/วิจัย..-

..เรื่อง 

17. คณะการบัญชีฯ 

 หนังสือ...-..เรื่อง/ตํารา..1... 

เรื่อง/บทความ..-...เรื่อง/วิจัย..

2..เรื่อง 

18. วิทยาลัยการเมืองการ

ปกครอง หนังสือ..-...เรื่อง/ตํา

รา...-.. เรื่อง/บทความ..-..

เรื่อง/วิจัย..-..เรื่อง 

19. คณะสถาปตยกรรมฯ 

หนังสือ..1...เรื่อง/ตํารา...-.. 

เรื่อง/บทความ..1..เรื่อง/วิจัย..

5..เรื่อง 

20. คณะการทองเที่ยวฯ  

หนังสือ..-...เรื่อง/ตํารา...-.. 

เรื่อง/บทความ..-..เรื่อง/วิจัย..-

..เรื่อง 
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ความเสี่ยงท่ี 2 : อาจารยประจําที่ครบกําหนดขอตําแหนงทางวิชาการไมย่ืนขอตําแหนงภายในระยะเวลาที่กําหนด 

(ยุทธศาสตรท่ี 4  ยุทธศาสตรพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล) 

1) กิจกรรม/โครงการบริหารความเสี่ยง : สงเสริมใหบุคลากรสายวิชาการย่ืนขอตําแหนงทางวิชาการ 

2) วัตถุประสงคกิจกรรม/โครงการ : เพื่อใหอาจารยประจํามตํีาแหนงทางวิชาการมากย่ิงข้ึน 6) ผลท่ีวาจะไดรับ 

อาจารยประจํามตํีาแหนงทางวิชาการเพิม่ข้ึน 3) เปาหมายกิจกรรม/โครงการ : การดําเนินกิจกรรม/โครงการ แลวเสร็จในปงบประมาณ 

2556 

4) งบประมาณกิจกรรม/โครงการบริหารความเสี่ยง :  70,000  บาท  

5) ตัวชี้วัดความสําเร็จในการบริหารความเสี่ยง(KRIs) : รอยละของอาจารยที่ดํารงตําแหนง

ทางวิชาการเพิ่มข้ึนจากปที่ผานมารอยละ 12 
 

ปจจัยเส่ียง 

 (1) 

ประเภท

ความ

เส่ียง  

(2) 

การจัดการควบคุม 

ความเส่ียงที่มีอยู 

(3) 

ระดับความเส่ียงปจจุบัน การจัดการควบคุม 

ความเส่ียงเพ่ิมเติม 

 (7) 

ระยะเวลาดําเนินการ  ผูรับผิดชอบ 

(10) 

โอ
กา

ส 
( 4

) 

ผล
กร

ะท
บ 

(5
) 

ระ
ดับ

คว
าม

เสี่
ยง

  (
6)

 เริ่มตน 

(8) 

แลวเสร็จ 

(9) 

อาจารยไมยื่นขอตําแหนง 

ทางวิชาการ  

จํานวนอาจารยที่ครบขอ

ตําแหนงทางวิชาการ  453 

คน ยังไมย่ืนขอ 410  คน 

รายละเอียดดังนี้ 

 1.คณะวิศวกรรมศาสตร 

ครบขอตําแหนง  11  คน      

ยังไมย่ืนขอตําแหนง  11 คน 

O 

(ดานการ

ปฏิบัติงาน) 

 ( ) ควบคุม  

- มีระเบียบกําหนดให

อาจารยยื่นขอตําแหนง

ทางวิชาการภายใน

ระยะเวลากําหนด 

- มีทุนสนับสนุนสงเสริม

การเขาสูตําแหนงทาง

วิชาการ 

- มีโครงการพฒันา

5 1 11 

(สูง) 

 มีการติดตามบุคลากร

ที่ครบกําหนดการขอ

ตําแหนงทางวิชาการ 

จัดกิจกรรมสงเสริม

คณาจารยเขาสู

ตําแหนงทางวิชาการ 

1 ตุลาคม 

55 

30 กันยายน 

56 

ผูรับผิดชอบหลัก 

กองการเจาหนาที่

ผูรับผิดชอบ

ดําเนินการ 

คณะ/หนวยงาน 

ผูกํากับติดตาม 

คณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียงดานการ

บริหารจัดการ 
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ปจจัยเส่ียง 

 (1) 

ประเภท

ความ

เส่ียง  

(2) 

การจัดการควบคุม 

ความเส่ียงที่มีอยู 

(3) 

ระดับความเส่ียงปจจุบัน การจัดการควบคุม 

ความเส่ียงเพ่ิมเติม 

 (7) 

ระยะเวลาดําเนินการ  ผูรับผิดชอบ 

(10) 

โอ
กา

ส 
( 4

) 

ผล
กร

ะท
บ 

(5
) 

ระ
ดับ

คว
าม

เสี่
ยง

  (
6)

 เริ่มตน 

(8) 

แลวเสร็จ 

(9) 

2. คณะศึกษาศาสตร 

ครบขอตําแหนง  26  คน     

ยังไมย่ืนขอตําแหนง  21 คน 

3.คณะพยาบาลศาสตร 

ครบขอตําแหนง  18  คน     

ยังไมย่ืนขอตําแหนง  18  คน 

4. คณะเทคโนโลยี 

ครบขอตําแหนง 38  คน     

ยังไมย่ืนขอตําแหนง  34  คน 

5. คณะสาธารณสุขศาสตร  

ครบขอตําแหนง  12  คน     

ยังไมย่ืนขอตําแหนง  9  คน 

6. สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช  

ครบขอตําแหนง  1  คน     

ยังไมย่ืนขอตําแหนง  1 คน 

7. คณะวัฒนธรรมศาสตร  

ครบขอตําแหนง  4  คน     

ยังไมย่ืนขอตําแหนง  3  คน 

8. คณะศิลปกรรมศาสตร  

ครบขอตําแหนง  21  คน     

ยังไมย่ืนขอตําแหนง  19  คน 

9. คณะวิทยาศาสตร  

อาจารยเพื่อการขอ

กําหนดตําแหนงทาง

วิชาการ 
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ปจจัยเส่ียง 

 (1) 

ประเภท

ความ

เส่ียง  

(2) 

การจัดการควบคุม 

ความเส่ียงที่มีอยู 

(3) 

ระดับความเส่ียงปจจุบัน การจัดการควบคุม 

ความเส่ียงเพ่ิมเติม 

 (7) 

ระยะเวลาดําเนินการ  ผูรับผิดชอบ 

(10) 

โอ
กา

ส 
( 4

) 

ผล
กร

ะท
บ 

(5
) 

ระ
ดับ

คว
าม

เสี่
ยง

  (
6)

 เริ่มตน 

(8) 

แลวเสร็จ 

(9) 

ครบขอตําแหนง  80  คน     

ยังไมย่ืนขอตําแหนง  77 คน 

10. คณะเภสัชศาสตร  

ครบขอตําแหนง  10  คน     

ยังไมย่ืนขอตําแหนง  8  คน 

11. คณะสิ่งแวดลอมฯ  

ครบขอตําแหนง  15  คน     

ยังไมย่ืนขอตําแหนง  14  คน 

12. วิทยาลัยดุริยางคศิลป  

ครบขอตําแหนง  18  คน     

ยังไมย่ืนขอตําแหนง  18  คน 

13. คณะวิทยาการสารสนเทศ 

ครบขอตําแหนง  38  คน     

ยังไมย่ืนขอตําแหนง 33  คน 

14. คณะมนุษยศาสตรฯ  

ครบขอตําแหนง  24  คน     

ยังไมย่ืนขอตําแหนง  22  คน 

15. คณะแพทยศาสตร  

ครบขอตําแหนง  25  คน     

ยังไมย่ืนขอตําแหนง  20  คน 

16. คณะสัตวแพทยศาสตร  

ครบขอตําแหนง  2  คน     
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ปจจัยเส่ียง 

 (1) 

ประเภท

ความ

เส่ียง  

(2) 

การจัดการควบคุม 

ความเส่ียงที่มีอยู 

(3) 

ระดับความเส่ียงปจจุบัน การจัดการควบคุม 

ความเส่ียงเพ่ิมเติม 

 (7) 

ระยะเวลาดําเนินการ  ผูรับผิดชอบ 

(10) 

โอ
กา

ส 
( 4

) 

ผล
กร

ะท
บ 

(5
) 

ระ
ดับ

คว
าม

เสี่
ยง

  (
6)

 เริ่มตน 

(8) 

แลวเสร็จ 

(9) 

ยังไมย่ืนขอตําแหนง  -  คน 

17. คณะการบัญชีฯ  

ครบขอตําแหนง  67  คน 

ยังไมย่ืนขอตําแหนง  64  คน 

18. วิทยาลัยการเมืองการ

ปกครอง ครบขอตําแหนง  10  

คน   ยังไมย่ืนขอตําแหนง  8  

คน 

19. คณะสถาปตยกรรมฯ    

ครบขอตําแหนง  20  คน     

ยังไมย่ืนขอตําแหนง  17  คน 

20. คณะการทองเท่ียวฯ  

ครบขอตําแหนง  13  คน     

ยังไมย่ืนขอตําแหนง 13 คน 
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2.4 ดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
 

ความเสี่ยงท่ี 1 : ระบบสารสนเทศไมครอบคลุมและตอบสนองตามความตองการของผูใชงาน 

  (ยุทธศาสตรท่ี 4  ยุทธศาสตรพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล) 

1) กิจกรรม/โครงการบริหารความเสี่ยง:   จัดทําแบบสํารวจความตองการของผูใชงานระบบสารสนเทศและจัดทําแบบฟอรมขอแกไขระบบสารสนเทศ 

เพื่อประเมินและปรับปรุงแกไขระบบสารสนเทศใหตรงตามความตองการของผูใชงาน 

2) วัตถุประสงคกิจกรรม/โครงการ :  
     มีระบบสารสนเทศเพื่อใชในการสนับสนุน อํานวยความสะดวกในการบริหารจัดการ 

6) ผลท่ีวาจะไดรับ 

    มีระบบสารสนเทศเพื่อใชในการสนับสนุน อํานวยความสะดวกใน
การบริหารจัดการ 
 

3) เปาหมายกิจกรรม/โครงการ : ปงบประมาณ 2556 

4) งบประมาณกิจกรรม/โครงการบริหารความเสี่ยง:  ไมมีคาใชจาย 

5) ตัวชี้วัดความสําเร็จในการบริหารความเสี่ยง(KRIs): มีคณะกรรมการพัฒนาแผนพัฒนา

ระบบ 
 

ปจจัยเส่ียง 

 (1) 

ประเภท

ความเส่ียง  

(2) 

การจัดการควบคุม 

ความเส่ียงที่มีอยู 

(3) 

ระดับความเส่ียงปจจุบัน การจัดการควบคุม 

ความเส่ียงเพ่ิมเติม 

 (7) 

ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

(10) 

โอ
กา

ส(
 4

) 

ผล
กร

ะท
บ 

(5
) 

ระ
ดับ

คว
าม

เสี่
ยง

(6
) 

เริ่มตน 

(8) 

แลวเสร็จ(9) 

 ระบบสารสนเทศไม

ครอบคลุมและตอบสนอง

ตามความตองการของ

ผูใชงาน 

 

O 

(ดานการ

ปฏิบัติงาน) 

( ) ควบคุมโดย จัดทํา

แบบสํารวจความตองการ

ของผูใชงานระบบ

สารสนเทศและจัดทํา

แบบฟอรมขอแกไขระบบ

สารสนเทศเพื่อประเมิน

3 3 13(สูง) จัดทําแผนการติดตาม

การใชงานระบบ

สารสนเทศเพื่อการ

บริการจัดการเพื่อออก

สํารวจความตองการ

การใชงานระบบ

ต.ค. 2555 ก.ย. 2556 ผูรับผิดชอบหลัก/

ผูรับผิดชอบ

ดําเนินการ 

สํานักคอมพิวเตอร/ 

กองแผนงาน 

ผูกํากับติดตาม 



 

แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 ประจําปงบประมาณ
 พ.ศ.2556 

 

 

 

64
 

64

ปจจัยเส่ียง 

 (1) 

ประเภท

ความเส่ียง  

(2) 

การจัดการควบคุม 

ความเส่ียงที่มีอยู 

(3) 

ระดับความเส่ียงปจจุบัน การจัดการควบคุม 

ความเส่ียงเพ่ิมเติม 

 (7) 

ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

(10) 

โอ
กา

ส(
 4

) 

ผล
กร

ะท
บ 

(5
) 

ระ
ดับ

คว
าม

เสี่
ยง

(6
) 

เริ่มตน 

(8) 

แลวเสร็จ(9) 

และปรับปรุงแกไขระบบ

สารสนเทศใหตรงตาม

ความตองการของผูใชงาน 

สารสนเทศ คณะกรรมการ

บริหารความเส่ียง

ดานการบริหาร

จัดการ 
 

 

ความเสี่ยงท่ี 2 : ระบบการสืบคนกลับเอกสารไมมีประสิทธิภาพ 

  (ยุทธศาสตรท่ี 4  ยุทธศาสตรพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสทิธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล) 

1) กิจกรรม/โครงการบริหารความเสี่ยง : กิจกรรม/โครงการใหความรูเกี่ยวกับการจัดเก็บและการสืบคนเอกสาร 

2) วัตถุประสงคกิจกรรม/โครงการ :  
        เพื่อใหระบบการจัดเก็บเอกสารมีประสิทธิภาพ 

6) ผลท่ีวาจะไดรับ 

     ระบบการจัดเก็บเอกสารมีประสิทธิภาพ มีการจัดเก็บเอกสาร 

เปนหมวดหมู  และสามารถสืบคนเอกสารไดงาย 
3) เปาหมายกิจกรรม/โครงการ :   

        ดําเนินการกิจกรรมโครงการใหแลวเสร็จภายใน ปงบประมาณ 2556 

4) งบประมาณกิจกรรม/โครงการบริหารความเสี่ยง :  50,000 บาท 

5) ตัวชี้วัดความสําเร็จในการบริหารความเสี่ยง(KRIs):  

         ระดับความสําเร็จการพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารใหมีประสิทธิภาพ 
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ปจจัยเส่ียง 

 (1) 

ประเภท

ความเส่ียง  

(2) 

การจัดการควบคุม 

ความเส่ียงที่มีอยู 

(3) 

ระดับความเส่ียงปจจุบัน การจัดการควบคุม 

ความเส่ียงเพ่ิมเติม 

 (7) 

ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

(10) 

โอ
กา

ส(
 4

) 

ผล
กร

ะท
บ 

(5
) 

ระ
ดับ

คว
าม

เสี่
ยง

(6
) 

เริ่มตน 

(8) 

แลวเสร็จ

(9) 

- เจาหนาที่ไมมีความรูใน

การจัดเก็บเอกสาร 

- การจัดเก็บเอกสารของแต

ละหนวยไมเปนมาตรฐาน

เดียวกัน 

 

O 

(ดานการ

ปฏิบัติงาน) 

 ( ) ควบคุม  

 - มีระเบียบการจัดเก็บ

เอกสาร 

 - มีระบบการสงเอกสาร

แบบ EDS  ซ่ึงสามารถเก็บ

เอกสารในระบบได 

  

4 2 12(สูง) 1. มีการพัฒนาระบบ

การจัดเก็บเอกสาร 

2. จัดกิจกรรมให

ความรูเก่ียวกับระบบ

การจัดเก็บเอกสารแก

บุคลากร 

3. จัดกิจกรรมให

ความรูเก่ียวกับการ

สืบคนเอกสารแก

บุคลากร 

1 ตุลาคม 

55 

30 กันยายน 

56 

ผูรับผิดชอบหลัก/

ผูรับผิดชอบ

ดําเนินการ

กองกลาง 

ผูกํากับติดตาม 

คณะกรรมการ

บริหารความเส่ียง

ดานการบริหาร

จัดการ 
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2.5 ดานอาคารสถานท่ีและความปลอดภัย 
 

ความเสี่ยงท่ี 1 : เกิดเหตุการณที่เปนอันตรายตอชีวิตของนิสิตและบุคลากร 

(ยุทธศาสตรท่ี 4  ยุทธศาสตรพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล) 

1) กิจกรรม/โครงการบริหารความเสี่ยง : ดูแลสวัสดิภาพและความปลอดภัยของนิสิตและบุคลากร 

2) วัตถุประสงคกิจกรรม/โครงการ :   

    1.เพื่อสรางมาตรฐานในการดูแลสวัสดิภาพและสรางความมั่นใจดานความปลอดภัยในชีวิต 

ใหกับนิสิตและบุคลากร ของมหาวิทยาลัย  

    2.เพื่อความปลอดภัยของนิสิตบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

1) เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัดการจราจรภายในมหาวิทยาลัย  

2) เพื่อใหการจัดการจราจรภายในมหาวิทยาลัยลัยมีระเบียบและทําตามกฎที่วางไว  

3) เพื่อสงเสริมใหเจาหนาที ่นิสิตใหรูจักการปฏิบัติตามกฎจราจรเพื่อจะไดปฏิบัติให

ถูกตอง   

4) เพื่อสงเสริมความปลอดภัยในสวัสดิภาพของนิสิตบุคลากร  

5) เพื่อสรางจิตสํานึกใหกับนิสิตปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอยางเครงครัด  ปฏิบัติตามกฎ

ไดอยางถูกตอง และ รณรงคการสวมหมวกนิรภัย  100 % 

6) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

        1. มีระบบการดูแลสวัสดิภาพและความปลอดภัยของนิสิตและ

บุคลากรที่มีมาตรฐาน สรางความมั่นใจดานความปลอดภัยในชีวิต 

        2. นิสิตและบุคลากร ของมหาวิทยาลัยมีจิตสํานึกในการดูแล

ความปลอดภัยของตนเองและนิสิต และบุคลากรเกิดจิตสํานึกและ

ปฏิบัติตามกฎจราจรไดอยางถูกตอง 

3. มีการจัดการจราจรภายในมหาลัยมีระเบียบ 

4. การรณรงคสวมหมวกนิรภัย ของนิสิตและบุคลากร บรรลุ

เปาหมาย 100 % 

3) เปาหมายกิจกรรม/โครงการ :  

       1. ดูแลสวัสดิภาพและสรางความมั่นใจดานความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพยสิน ใหกับ

นิสิตและบุคลากร ของมหาวิทยาลัย ภายในปงบประมาณ  พ.ศ. 2556 

        2.การรณรงคสวมหมวกนิรภัย ของนิสิตและบุคลากร บรรลุเปาหมาย 100 %.ภายใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 
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4) งบประมาณกิจกรรม/โครงการบริหารความเสี่ยง : 50,000.- บาท- 

5) ตัวชี้วัดความสําเร็จในการบริหารความเสี่ยง(KRIs) :  

1. ระดับความสําเร็จของสวัสดิภาพความปลอดภัยของบุคลากรและนิสิต มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม   

2. ระดับความสําเร็จของการจัดการจราจรภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
 

 

ปจจัยเส่ียง 

 (1) 

ประเภท

ความ

เส่ียง  

(2) 

การจัดการควบคุม 

ความเส่ียงที่มีอยู 

(3) 

ระดับความเส่ียงปจจุบัน  การจัดการควบคุม 

ความเส่ียงเพ่ิมเติม 

 (7) 

ระยะเวลาดําเนินการ  ผูรับผิดชอบ 

(10) 

โอ
กา

ส 
( 4

) 

ผล
กร

ะท
บ 

(5
) 

ระ
ดับ

คว
าม

เสี่
ยง

 (6
) 

เริ่มตน 

(8) 

แลวเสร็จ

(9) 

1. มหาวิทยาลัยเปนพื้นที่

เปด บุคคลภายนอกเขาออก

ไดงาย 

2.  ไมไดรับความรวมมือ

จากนิสิตและบุคลากรไมให

ความสําคัญ 

3. นิสิตและบุคลากรขาด

ความรับผิดชอบในการ

ตรวจสอบและเก็บรักษา

ทรัพยสินและความปลอดภัย

ของตนเอง 

4. นิสิตบุคลากรขาดความ

เขาใจในแนวปฏิบัติ 

O 

(ดานการ

ปฏิบัติงาน) 

 ( ) ควบคุม โดย   

1. มี รปภ. ประจําจุด

ตาง ๆ ทั่วทั้ง

มหาวิทยาลัย  

2. มีระบบกลองวงจร

ปดเพื่อตรวจดูความ

เคล่ือนไหวที่เกิดขึ้น  

3. มีระบบการตรวจตรา

ความเรียบรอยของสาย

ตรวจมหาวิทยาลัย  

4. มีการทําบัตรผานติด

รถยนต-จักรยานยนต

ผานเขา-ออกภายใน

2 5 17 (สูง) 1. ประชาสัมพันธและ

รณรงค การปองกัน

อันตราย หรือการ

สูญเสียทรัพยสินใหนิสิต

และบุคลากรเกิดความ

ตระหนัก 

2. ตั้งดานตรวจตราการ

เขา-ออก มหาวิทยาลัย  

24 ชั่วโมง 

3. ดําเนินการสํารวจจุด

ตางๆเพื่อติดตั้งกลอง

วงจรปดภายใน

มหาวิทยาลัยเพิ่มเติม 

1 ต.ค. 55 30 ก.ย. 56 ผูรับผิดชอบหลัก/

ผูรับผิดชอบ

ดําเนินการ 

กองอาคารสถานที่ 

(นายประเสริฐ ชุม

อภัย / นางพรนิภา  

นาชัยสิทธ์ิ)/กอง

กิจการนิสิต 

ผูกํากับติดตาม 

คณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียงดานการ

บริหารจัดการ/ดาน

พัฒนามหาวิทยาลัยสี



 

แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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ปจจัยเส่ียง 

 (1) 

ประเภท

ความ

เส่ียง  

(2) 

การจัดการควบคุม 

ความเส่ียงที่มีอยู 

(3) 

ระดับความเส่ียงปจจุบัน  การจัดการควบคุม 

ความเส่ียงเพ่ิมเติม 

 (7) 

ระยะเวลาดําเนินการ  ผูรับผิดชอบ 

(10) 

โอ
กา

ส 
( 4

) 

ผล
กร

ะท
บ 

(5
) 

ระ
ดับ

คว
าม

เสี่
ยง

 (6
) 

เริ่มตน 

(8) 

แลวเสร็จ

(9) 

5.นิสิตและบุคลากรไม

ปฏิบัติตามกฎจราจรและ

แนวปฏิบัติอยางเครงครัด 

    ในปงบประมาณ 2555 

มีขอมูลสถิติที่นาสนใจ

เก่ียวกับดานการจราจร และ

ดานสวัสดิภาพความ

ปลอดภัยของนิสิตและ

บุคลากร ดังน้ี 

1.สถิติการเกิดอันตรายตอ

ชีวิตของนิสิตและ

บุคลากร : 

  1) การเกิดอุบัติเหตุภายใน

พื้นที่มหาวิทยาลัย จํานวน 

39  ราย และมีกรณีรถสูญ

หาย 18 ราย นอกจากน้ัน

แลวยังพบกรณีลืมกุญแจไว

บนตัวรถ (จักรยานยนต) 

1,006  ราย) 

 

มหาวิทยาลัย 

5. มีการจัดระบบจราจร

ภายในมหาวิทยาลัย  

6. มีการกําหนดจุดชะลอ

ความเร็วเพื่อลดการเกิด

อุบัติเหตุ  

7. มีคณะกรรมการ เพื่อ

กํากับดูแลและติดตาม

การดําเนินงาน อยาง

ใกลชิด  

8.  มีการความคุมการ

ปฏิบัติงานของเจาหนาที่

รักษาความปลอดภัย  

9. มีการรายงานผลการ

ปฏิบัติงานตอหัวหนา

งานผูควบคุม  

10. มีมาตรการการ ล็อค

ลอผูที่ไมปฏิบัติตามกฎ

จราจร  

11. มีการตั้งดานตรวจ

4.  ติดตั้งปายสัญญาณ

จราจรตางๆ และปาย

แจงเตือนการปองกัน

การโจรกรรมทรัพยสิน

ภายในมหาวิทยาลัย 

5. การติดตั้งไฟกระพริบ

โซลาเซลลภายใน

มหาวิทยาลัย 

6. ทําการประชาสัมพันธ

หรือการพัฒนา

ระบบส่ือสารใหนิสิตและ

บุคลากรทราบถึงวิธีการ

ในการลด  หรือปองกัน 

การเกิดอุบัติเหตุที่เปน

อันตรายตอชีวิตและ

ทรัพยสินของนิสิตและ

บุคลากร 

7. เพิ่มส่ือรณรงคการ

สวมหมวกนิรภัยใหมาก

ขึ้น 

เขียว 
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ปจจัยเส่ียง 

 (1) 

ประเภท

ความ

เส่ียง  

(2) 

การจัดการควบคุม 

ความเส่ียงที่มีอยู 

(3) 

ระดับความเส่ียงปจจุบัน  การจัดการควบคุม 

ความเส่ียงเพ่ิมเติม 

 (7) 

ระยะเวลาดําเนินการ  ผูรับผิดชอบ 

(10) 

โอ
กา

ส 
( 4

) 

ผล
กร

ะท
บ 

(5
) 

ระ
ดับ

คว
าม

เสี่
ยง

 (6
) 

เริ่มตน 

(8) 

แลวเสร็จ

(9) 

2.สถิติทางการจราจร : 

   1) ในรอบปงบประมาณ 

2555 มีการตั้งดานตรวจ

ตามโครงการสวมหมวก

นิรภัย 100 %  พบวา  มี

การสวมหมวกนิรภัยขณะขับ

ขี่ 38,954 ราย ไมหมวก

หมวก 1,415 ราย คิดเปน

รอยละ 96.37  

   2) มีการจอดรถผิด

ระเบียบ จํานวน 956  ราย 

(เฉพาะ เดือน ม.ค. – ก.ย. 

2555)  

3. สถิติอื่น ๆ : 

   1) มีกรณีลักทรัพย  

จํานวน 20 ราย 

   2) มีกรณีตรวจพบสาร

เสพติดในพื้นที่มหาวิทยาลัย  

(ยาบา) 13 ราย ) 

การสวมหมวกนิรภัย 

100% 
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ความเสี่ยงท่ี 2 : เกิดเหตุการณที่เปนอันตรายตอทรัพยสินของนิสิตและบุคลากร 

                    (ยุทธศาสตรท่ี 4  ยุทธศาสตรพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล) 

1) กิจกรรม/โครงการบริหารความเสี่ยง : ดูแลสวัสดิภาพและความปลอดภัยของนิสิตและบุคลากร 

2) วัตถุประสงคกิจกรรม/โครงการ :   

(1) เพื่อสรางมาตรฐานในการดูแลสวัสดิภาพและสรางความมั่นใจดานความปลอดภัยของ

ทรัพยสิน ใหกับนิสิตและบุคลากร ของมหาวิทยาลัย และปองกันการโจรกรรม

ทรัพยสินของทางราชการ  

(2) เพื่อสรางจิตสํานึกใหกับนิสิตบุคลากรในการรักษาทรัพยสินภายในมหาวิทยาลัย  

(3) เพื่อปองกันการโจรกรรมทรัพยสินภายในมหาวิทยาลัย 

6) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

     1. มีระบบการดูแลสวัสดิภาพและความปลอดภัยของนิสิตและ

บุคลากรที่มีมาตรฐาน สรางความมั่นใจดานความปลอดภัยใน

ทรัพยสิน 

      2. นิสิตและบุคลากร ของมหาวิทยาลัยมีจิตสํานึกในการรักษา

ทรัพยสินของตนเองและสวนรวม ภายในมหาวิทยาลัย  

3) เปาหมายกิจกรรม/โครงการ :  ดูแลสวัสดิภาพและสรางความมั่นใจดานความปลอดภัย 

ดานทรัพยสิน ใหกับนิสิตและบุคลากร ของมหาวิทยาลัย ภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 

4) งบประมาณกิจกรรม/โครงการบริหารความเสี่ยง : - 

5) ตัวชี้วัดความสําเร็จในการบริหารความเสี่ยง(KRIs) :  

1. ระดับความสําเร็จของสวัสดิภาพความปลอดภัยดานทรัพยสินของบุคลากรและนิสิต 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
 

ปจจัยเส่ียง 

 (1) 

ประเภท

ความ

เส่ียง  

(2) 

การจัดการควบคุม 

ความเส่ียงที่มีอยู 

(3) 

ระดับความเส่ียงปจจุบัน  การจัดการควบคุม 

ความเส่ียงเพ่ิมเติม 

 (7) 

ระยะเวลาดําเนินการ  ผูรับผิดชอบ 

(10) 

โอ
กา

ส 
( 4

) 

ผล
กร

ะท
บ 

(5
) 

ระ
ดับ

คว
าม

เสี่
ยง

 (6
) 

เริ่มตน 

(8) 

แลวเสร็จ

(9) 

1. มหาวิทยาลัยเปนพื้นที่

เปด บุคคลภายนอกเขาออก

O 

(ดานการ

 ( ) ควบคุม โดย   

1. มี รปภ. ประจําจุด

3 4 15(สูง) 1. ประชาสัมพันธและ

รณรงค การปองกัน

1 ต.ค. 55 30 ก.ย. 56 ผูรับผิดชอบหลัก/

ผูรับผิดชอบ
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ปจจัยเส่ียง 

 (1) 

ประเภท

ความ

เส่ียง  

(2) 

การจัดการควบคุม 

ความเส่ียงที่มีอยู 

(3) 

ระดับความเส่ียงปจจุบัน  การจัดการควบคุม 

ความเส่ียงเพ่ิมเติม 

 (7) 

ระยะเวลาดําเนินการ  ผูรับผิดชอบ 

(10) 

โอ
กา

ส 
( 4

) 

ผล
กร

ะท
บ 

(5
) 

ระ
ดับ

คว
าม

เสี่
ยง

 (6
) 

เริ่มตน 

(8) 

แลวเสร็จ

(9) 

ไดงาย 

2. ไมไดรับความรวมมือจาก 

นิสิตและบุคลากรไมให 

ความสําคัญ 

3. นิสิตและบุคลากรขาด

ความรับผิดชอบในการ

ตรวจสอบและเก็บรักษา

ทรัพยสิน 

4. นิสิตบุคลากรขาดความ

เขาใจในแนวปฏิบัติ 

ปฏิบัติงาน) 

 

ตาง ๆ ทั่วทั้ง

มหาวิทยาลัย  

2. มีระบบกลองวงจร

ปดเพื่อตรวจดูความ

เคล่ือนไหวที่เกิดขึ้น  

3. มีระบบการตรวจตรา

ความเรียบรอยของสาย

ตรวจมหาวิทยาลัย  

4. มีการทําบัตรผานติด

รถยนต-จักรยานยนต

ผานเขา-ออกภายใน

มหาวิทยาลัย 

 

อันตราย หรือการ

สูญเสียทรัพยสินใหนิสิต

และบุคลากรเกิดความ

ตระหนัก 

2. ตั้งดานตรวจตราการ

เขา-ออก มหาวิทยาลัย  

24 ชั่วโมง 

3. ดําเนินการสํารวจจุด

ตางๆเพื่อติดตั้งกลอง

วงจรปดภายใน

มหาวิทยาลัยเพิ่มเติม 

4.  ติดตั้งปายสัญญาณ

จราจรตางๆ และปาย

แจงเตือนการปองกัน

การโจรกรรมทรัพยสิน

ภายในมหาวิทยาลัย 

5. การติดตั้งไฟกระพริบ

โซลาเซลลภายใน

มหาวิทยาลัย 

ดําเนินการ 

กองอาคารสถานที่ 

(นายประเสริฐ ชุม

อภัย / นางพรนิภา  

นาชัยสิทธ์ิ)/กอง

กิจการนิสิต 

ผูกํากับติดตาม 

คณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียงดานการ

บริหารจัดการ/ดาน

พัฒนามหาวิทยาลัยสี

เขียว 
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ความเสี่ยงท่ี 3 : เกิดความสูญเสียเน่ืองจากการไมสามารถแกปญหาเบื้องตนดานอาคารสถานที่ (กรณีเกิดเหตุอัคคีภัย) 

                    (ยุทธศาสตรท่ี 4  ยุทธศาสตรพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล) 

1) กิจกรรม/โครงการบริหารความเส่ียง : ปรับปรุง และพัฒนาระบบการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องตน 

2) วัตถุประสงคกิจกรรม/โครงการ :  

1) เพื่อใหนิสิตและบุคลากรหรือผูเก่ียวของมีพื้นฐานในการแกไขเชิงปองกันเหตุที่อาจเกิดขึ้น   

2) เพื่อสรางความม่ันใจในเรื่องความปลอดภัยของพนักงาน บุคลากร นิสิต ในกรณีเกิดเหตเุพลิง

ไหม   

3) เพื่อเปนการปองกันการสูญเสีย และลดอัตราการเส่ียงการเกิดอัคคีภัย   

6) ผลทึค่าดวาจะไดรับ 

       1) นิสิตและบุคลากรมีพื้นฐานในการแกไขเชิงปองกันเหตุที่เกิดขึ้น  2) 

บุคลากร นิสิต มีความม่ันใจในเรื่องความปลอดภัย ในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม  3) 

ปองกันการสูญเสีย และลดอัตราการเส่ียงการเกิดอัคคีภัย  4) บุคลากร และ

นิสิตมีทัศนคติที่ดีตอพนักงาน 

3) เปาหมายกิจกรรม/โครงการ : ปองกันและลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากอัคคีภัย รอยละ 100 ภายใน

ปงบประมาณ  พ.ศ. 2556 

4) งบประมาณกิจกรรม/โครงการบริหารความเส่ียง : 100,000.-  บาท 

5) ตัวช้ีวัดความสําเร็จในการบริหารความเส่ียง(KRIs) :  

1) ระดับความสําเร็จของการดําเนินการดานบรรเทาสาธารณภัย 

2) มหาวิทยาลัยไดรับการจัดอันดับเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว 
 

ปจจัยเส่ียง 

 (1) 

ประเภท

ความ

เส่ียง  

(2) 

การจัดการควบคุม 

ความเส่ียงที่มีอยู 

(3) 

ระดับความเส่ียงปจจุบัน  

 

การจัดการควบคุม 

ความเส่ียงเพ่ิมเติม 

 (7) 

ระยะเวลาดําเนินการ  ผูรับผิดชอบ 

(10) 

โอ
กา

ส 
( 4

) 

ผล
กร

ะท
บ 

(5
) 

ระ
ดับ

คว
าม

เสี่
ยง

 

   
   

  (
6)

 

เร่ิมตน 

(8) 

แลวเสร็จ

(9) 

1) นิสิตและบุคลากรขาด

องคความรู และทักษะใน

การแกไขปญหาขั้นพืน้ฐาน 

O 

(ดานการ

ปฏิบัติงาน) 

 ( ) ควบคุม โดย  

1) มีหนวยงานที่มี

หนาที่รับผิดชอบ

3 3 13(สูง) 1. จัดทําแผนการ

ปองกันและอพยพกรณี

เกิดเหตุอัคคีภัยพรอม

1 ต.ค. 55 30 ก.ย. 56 ผูรับผิดชอบหลัก/

ผูรับผิดชอบ

ดําเนินการ 
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ปจจัยเส่ียง 

 (1) 

ประเภท

ความ

เส่ียง  

(2) 

การจัดการควบคุม 

ความเส่ียงที่มีอยู 

(3) 

ระดับความเส่ียงปจจุบัน  

 

การจัดการควบคุม 

ความเส่ียงเพ่ิมเติม 

 (7) 

ระยะเวลาดําเนินการ  ผูรับผิดชอบ 

(10) 

โอ
กา

ส 
( 4

) 

ผล
กร

ะท
บ 

(5
) 

ระ
ดับ

คว
าม

เสี่
ยง

 

   
   

  (
6)

 

เร่ิมตน 

(8) 

แลวเสร็จ

(9) 

2) ไมมีแผนการปองกันและ

อพยพกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย

ที่ครบถวน 

3) นิสิตและบุคลากรขาด

ความเขาใจในขั้นตอนและ

วิธีการอพยพหนีไฟ 

4) คณะ/หนวยงานภายใน

มหาลัยยังใหความสําคัญ

ทางดานอัคคีภัยนอยเกินไป 

5) คณะ/หนวยงานตางๆยัง

ไมมีแผนการอพยพหนีไฟ

และแผนผังแสดงขั้นตอนใน

การอพยพหนีไฟ รวมทั้ง

กําหนดผูมีสวนเก่ียวของใน

แผน 

ดูแลดานการ

บรรเทาสาธารณ

ภัยโดยเฉพาะ  

2) มีการจัดเจาหนาที่

พนักงานดับเพลิง

เขาเวร 24 ชั่วโมง 

เพื่อดูแลปองกัน

เหตุอัคคีภัยและ

บรรเทาทุกขตาง ๆ   

3) มีการตรวจอุปกรณ

ดับเพลิงทุกๆ 1 

เดือนและรายงาน

ใหผูบังคับบัญชา

ทราบเปนระยะ 

  

เผยแพรใหสาธารณชน

ทราบ 

2. สรางเครือขายการ

จัดการความรู ระหวาง

หนวยงาน/คณะภาย ใน

มหาวิทยาลัย ในดาน

การบรรเทาสาธารณภัย 

3. ออกใหความรู อบรม

เบื้องตนใหกับบุคลากร 

นิสิต ตามหนวยงาน 

คณะตางๆ 

4. จัดอบรมทบทวนการ

ใชอุปกรณดับเพลิงใหกับ

พนักงานดับเพลิงเพื่อ

พัฒนาศักยภาพและขีด

ความสามารถ  

5. ติดตั้งถังดับเพลิง

เพิ่มเติมใหเพียงพอตอ

กองอาคารสถานที่

(นายสําเนียง  โคตร

บรรเทา / นาย

ชัยวัฒน คําหารพล) 

ผูกํากับติดตาม 

คณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียงดานการ

บริหารจัดการ/ดาน

พัฒนามหาวิทยาลัยสี

เขียว 
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ปจจัยเส่ียง 

 (1) 

ประเภท

ความ

เส่ียง  

(2) 

การจัดการควบคุม 

ความเส่ียงที่มีอยู 

(3) 

ระดับความเส่ียงปจจุบัน  

 

การจัดการควบคุม 

ความเส่ียงเพ่ิมเติม 

 (7) 

ระยะเวลาดําเนินการ  ผูรับผิดชอบ 

(10) 

โอ
กา

ส 
( 4

) 

ผล
กร

ะท
บ 

(5
) 

ระ
ดับ

คว
าม

เสี่
ยง

 

   
   

  (
6)

 

เร่ิมตน 

(8) 

แลวเสร็จ

(9) 

การใชงาน  

6. การติดตั้งปายแสดง

เสนทางการอพยพหนีไฟ

และปายจุดรวมพล หาก

มีการอพยพหนีไฟตาม

อาคารภายใน

มหาวิทยาลัย 

7. การซอมอุปกรณ

สัญญาณเตือนภัยให

เรียบรอยใหพรอม     

ใชงาน 
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3. ดานธรรมาภิบาลและชื่อเสียงหรือภาพลักษณมหาวิทยาลัย 
 

ความเสี่ยงท่ี  1 :  มหาวิทยาลัยเสียช่ือเสียงจากการกลาวหาฟองรองหรือรองเรียนในการบริหารและการปฏิบัติงานที่ไมเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 

                      (ยุทธศาสตรท่ี 4  ยุทธศาสตรพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล และ 

                       ยุทธศาสตรท่ี 5  สงเสริมภาพลักษณมหาวิทยาลยัใหไดรับการยอมรับและพัฒนาเปนมหาวิทยาลัยในระดับสากล) 

1) กิจกรรม/โครงการบริหารความเสี่ยง :  1. การช้ีแจงและใหขอมูลขอเท็จจริงกับผูเกี่ยวของ 

                                                    2. การพบปะ/แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูบริหารมหาวิทยาลัยกบัผูบริหารจากคณะ/หนวยงาน  และผูบริหารกับ

ผูปฏิบัติงาน(อาจารย)  และผูบริหารกับผูปฏิบัติงานสายสนับสนุน  และผูบริหารกับนิสิต 

 3. เผยแพร/ประชาสัมพันธขอมูลการบริหารงานของผูบริหารตาม พรบ.ขอมูลขาวสาร ใหบุคลากรและประชาชนทั่วไป

ทราบ 

2) วัตถุประสงคกิจกรรม/โครงการ :   

    1. เพื่อสรางความรูความเขาใจในสาเหตุหรือขอเท็จจริงที่เกิดข้ึนใหกับบุคลากรมหาวิทยาลัย 

    2. เพื่อสงเสริมใหบุคลากรมีความตระหนักและความรักองคกร 

    3. เพื่อสรางภาพลักษณที่ดีของมหาวิทยาลัย 

6) ผลท่ีวาจะไดรับ 

    1. มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีช่ือเสียงและภาพลักษณที่ดีข้ึน 

    2. บุคลากรมหาวิทยาลัยมีความเขาใจในสาเหตุหรือขอเท็จจริงที่

เกิดข้ึน 

 3) เปาหมายกิจกรรม/โครงการ :  บุคลากรมหาวิทยาลัยมีความรูความเขาใจในสาเหตุหรือ

ขอเท็จจริงที่เกิดข้ึน 

4) งบประมาณกิจกรรม/โครงการบริหารความเสีย่ง  :  50,000.-  บาท 

5) ตัวชี้วัดความสําเร็จในการบริหารความเสี่ยง (KRIs) : 

    1. ผลประเมินผูบริหารไมตํ่ากวา 3.51 

    2. จํานวนชองทางในการใหขอมูลขาวสารหรือขอเท็จจริง 
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ความเส่ียง/ปจจัยเส่ียง 

 (1) 

ประเภท

ความ

เส่ียง  

(2) 

การจัดการควบคุม 

ความเส่ียงที่มีอยู 

(3) 

ระดับความเส่ียง

ปจจุบัน 

การจัดการควบคุม 

ความเส่ียงเพ่ิมเติม 

 (7) 

ระยะเวลาดําเนินการ  ผูรับผิดชอบ 

(10) 

โอ
กา

ส 
( 4

) 

ผล
กร

ะท
บ 

(5
) 

ระ
ดับ

คว
าม

เสี่
ยง

   
(6

) เริ่มตน 

(8) 

แลวเสร็จ(9) 

ความเส่ียง 

มหาวิทยาลัยเสียชื่อเสียง

จากการกลาวหาฟองรอง

หรือรองเรียนในการบริหาร

และการปฏิบัติงานที่ไม

เปนไปตามหลักธรรมาภิ

บาล 

 

ปจจัยเส่ียง 

1. บุคลากรรับขอมูล

คลาดเคล่ือนหรือไดรับ

ขอมูลไมครบถวน 

2. ผูกลาวหาหรือรองเรียน 

มองวาตนเองเสีย

ผลประโยชน หรือไมไดรับ

ความเปนธรรม 

 

 

O,C 

(ดานการ

ปฏิบัติงาน/

ดาน

นโยบาย 

กฎหมาย 

ขอบังคับ) 

( ) ควบคุมโดย 

-มีคณะกรรมการธรรมาภิบาล 

-มีคณะกรรมการสงเสริม

จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย 

-มีการตั้งคณะกรรมการสอบ

หาขอเท็จจริง 

-มีการสงเสริมและใหความรู

เรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพ 

-มหาวิทยาลัยมีนโยบายให

บุคลากรทุกคนดําเนินงานตาม

ระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับ

ของคณะ/หนวยงานและของ

มหาวิทยาลัย 

-มีการสงเสริมและใหความรู

เก่ียวกับจรรยาบรรณวิชาชีพ

แกอาจารยและสายสนับสนุน 

-มีชองทางรับฟงความคิดเห็น 

และมีการรับเรื่องราวรองทุกข 

4 

 

4 21  

(สูง) 

- เพิ่มชองทางการเผยแพร

และใหขอมูลขาวสารแก

บุคลากรและนิสิตใน

มหาวิทยาลัย 

 

พ.ค.56 ก.ย.56 ผูรับผิดชอบหลัก/

ผูรับผิดชอบดําเนินการ

กองประชาสัมพันธและ

กิจการตางประเทศ/  

กองกลาง/ 

กองการเจาหนาที่ / 

งานสภาคณาจารย 

ผูกํากับติดตาม 

คณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียงดานการ

บริหารจัดการและดาน

ภาพลักษณ
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แผนการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

 

ผูจัดทํา 

 
ท่ีปรึกษา 

 รองศาสตราจารย ดร.ศุภชัย  สมัปปโต  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 รองศาสตราจารย ดร.ปยพันธ  แสนทวีสุข รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิต 

           และพัฒนาองคกร 

             นางสาวพนมพร  ปจจวงษ                       รักษาการผูอํานวยการศูนยพัฒนา 

                                                                    และประกันคุณภาพการศึกษา 

 

ผูเขียน/เรียบเรียง/รูปเลม 

 นางวาสนา  อุทัยแสง    นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

 

ตรวจทาน 

 นางแจมจันทร  หลูปรีชาเศรษฐ  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

 นางวาสนา  อุทัยแสง    นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

 นางเปรมฤดี  วรรณสุทธะ   เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

 

ออกแบบปก 

 นายจรัญ  รัตนทิพย     นักวิชาการคอมพิวเตอร 

 

ปท่ีพิมพ 

 มิถุนายน  2556 

 จํานวน 80  เลม 

 ศูนยพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 






