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คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

คำนำ
แผนบริหารความเสี่ยงถือเป็นเครื่องมือที่มีความสาคัญที่จะช่วยให้มหาวิทยาลัย สามารถดาเนินการได้
สาเร็ จ ตามแผนยุ ทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลั ย การนากระบวนการบริห ารความเสี่ ยงมาใช้ในองค์กร จะเป็น
หลักประกันในระดับหนึ่งว่า การดาเนินงานต่าง ๆ จะบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เนื่องจากการบริหารความเสี่ยง
เป็นการทานายอนาคตอย่างมีเหตุผลมีหลักการ และหาทางลดหรือป้องกันความเสียหายในการทางานแต่ละ
ขั้นตอนไว้ล่วงหน้า หรือในกรณีที่พบกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหา หรือหากเกิดความ
เสียหายขึ้น ก็จะเป็นความเสียหายที่น้ อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนากระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใช้ ทั้งนี้
เนื่องจากองค์กรได้มีการเตรียมการไว้ล่วงหน้า ในขณะที่องค์กรอื่นที่ไม่เคยมีการเตรียมการหรือไม่มีการนาแนวคิด
ของกระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใช้ เมื่อเกิดสถานการณ์วิกฤตขึ้น องค์การเหล่านั้นจะประสบกับปัญหาและ
ความเสียหายที่ตามมาโดยยากที่จะแก้ไข
แผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยง และเป็นสื่อกลางเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน
เรื่ องการบริ ห ารความเสี่ ย งให้ เป็ น ไปตามวัตถุป ระสงค์ที่กาหนดไว้อย่า งมีประสิ ทธิภ าพ และมีป ระสิ ทธิผ ลทั่ ว
ทั้งองค์กร รวมทั้งเพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
การบริหารความเสี่ยง และสามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผลและต่อเนื่อง
การดาเนินงานด้านบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
และได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ ด้วยดีเสมอมา ซึ่งความสาเร็จจากการดาเนินการ
ร่วมกันนี้ ทาให้มั่นใจได้ว่า การบริหารความเสี่ยงสามารถตอบสนองต่ อปัจจัยเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม สามารถลด
ความสูญเสีย และเพิ่มโอกาสในการบรรลุผลสาเร็จตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มี
สมรรถนะสูง (High Performance Organization: HPO) ในทุกๆด้าน ต่อไป
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บทนำ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 และพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ซึ่งประกอบไปด้วยเป้าหมายสาคัญ
คือ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เพื่อผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ เพื่อประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิง
ภารกิจภาครัฐ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจาเป็น และเพื่อให้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
อย่างสม่าเสมอ โดยใช้เป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนาระบบราชการไทย รวมถึงการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2551-2555) และแผนบริหารราชการแผ่นดิน (พ.ศ. 2555-2558) ประกอบกับ
ตามพระราชบัญญัติตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ที่กาหนดให้ส่วน
ราชการต้องมีการประเมินความเสี่ยงและปรับปรุงระบบควบคุมภายใน นั้น
ภายใต้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ.2547 และนโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ก ารบริ ห าร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่มีการจัดการบริหารให้เชื่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
โดยเฉพาะด้านสังคมและการศึกษา โดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้เห็นชอบกาหนดเป็นแผนบริหาร
และการพัฒนามหาวิทยาลัยแล้ว การบริห ารความเสี่ยงได้ถูกกาหนดเป็นกลยุทธ์สาคัญของการปฏิรูป และพัฒนา
ระบบคุณภาพตามแผนการปฏิบัติราชการ และตามแนวทางปฏิบัติในฐานะหน่วยรับตรวจ โดยได้ดาเนินการให้มี
การบริหารความเสี่ยงในทุกๆ พันธกิจ และทุกๆ ส่วนงานตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่น ดิน พ.ศ.2542 และระเบีย บคณะกรรมการตรวจเงินแผ่ นดิน ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ.2544 อย่างเคร่งครัด ทั้งการจัดวางระบบฯ และการกากับการดาเนินงานการบริหารความ
เสี่ยงของทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัย โดยมีเป้าประสงค์ที่มุ่งให้กิจกรรมการควบคุมภายในเป็นส่ว นหนึ่งของการ
ปฏิบัติงานประจา และมุ่งให้มีความเชื่อมโยงกับระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายหลักการของการเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อให้การจัดการของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามระบบการบริหารความเสี่ยงที่ ควบคุมปัจจัย กิจกรรม และ
กระบวนการดาเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย ให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้ ตลอดจนเพื่อป้องกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหา
รวมทั้งการมีแผนสารองต่อภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้มีความมั่นใจว่าระบบงานต่างๆ มีความพร้อมใช้งาน มีการปรับปรุง
ระบบอย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ นากระบวนบริหารความเสี่ยงตามหลักการของ คณะกรรมการร่วม
ของสถาบันวิชาชีพ 5 สถาบัน (COSO* : Committee of Sponsoring Organizations of the Trade way
1. การกาหนดวัตถุประสงค์ ERM-RMU1
Commission) มาประยุกต์ใช้ ดังนี้

COSO คือ แนวคิดของการควบคุม
ภายใน โดย 5 สถาบัน ของสหรัฐอเมริกา
ร่วมกันศึกษาวิจัยคิดค้นกาหนดกลยุทธ์
กระบวนการ วิธีการหรือขัน้ ตอนการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์กร ได้แก่

2. การระบุเหตุการณ์เสี่ยง ERM-RMU2
3. การประเมินความเสี่ยง ERM-RMU3
4. การวิเคราะห์ความเสี่ยง ERM-RMU4
5. การจัดลาดับความเสี่ยง ERM-RMU5
6. การประเมินมาตรการควบคุม ERM-RMU6
7. แผนบริหารความเสี่ยง ERM-RMU F1
8. การติดตามผล ERM-RMU F2

หลักกำรและเหตุผล
การบริหารความเสี่ยงถือได้ว่าเป็นกลไกที่สาคัญอย่างยิ่งในการผลักดันองค์กรให้มีผลการดาเนินงานที่เป็น
เลิศ (High Performance Public Organization) และเป็นองค์ประกอบที่สาคัญที่ทาให้เกิดการปรับเปลี่ยน
องค์กร เพื่อให้เป็นรูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) โดยทั่วไปแล้วการบริหารความเสี่ยง
จะถูกมองว่าเป็นแนวทางการจัดการที่ต้องอาศัยเทคนิคเฉพาะทางมีความซับซ้อน ในบางครั้งการสื่อความหมาย
ของการบริหารความเสี่ยงยังผูกติดกับการเงินเป็นหลัก ซึ่งโดยความเป็นจริงแล้ว การบริหารความเสี่ยงเป็นแนว
ทางการบริหารงานที่ควรนามาประยุกต์ใช้อยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่งในชีวิตประจาวัน
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมีห ลักการและความ
จาเป็นในการบริหารความเสี่ยงมาจาก
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามต้องปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2548 หมวดที่ 3 มาตรา 9 (1) กาหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการไว้เป็นล่วงหน้า
2. มหาวิทยาลัยต้องปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย การกาหนดมาตรฐาน
ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ที่กาหนดให้ส่วนราชการจะต้องมีการประเมินความเสี่ยงและปรับปรุงระบบการควบคุม
ภายใน
3. มหาวิ ทยาลั ย ราชภัฏ มหาสารคามต้ องปฏิบั ติต ามเกณฑ์ ก ารประกั นคุ ณภาพการศึ ก ษาภายใน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ได้กาหนดให้สถาบันอุดมศึกษานาระบบ
บริหารความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตระหนักและเห็นความสาคัญของการบริหารความเสี่ยง จึงจัดให้มีการจัดทา
ระบบบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยขึ้น เพื่อการบริหารปัจจัยและควบคุม กิจกรรม รวมทั้งกระบวนงานต่าง ๆ
เพื่อลดสาเหตุ และโอกาสที่มหาวิทยาลัยจะเกิดความเสียหาย ให้มีระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่
อาจเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ โดย
คานึงถึงการบรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัยเป็นสาคัญ ในขณะเดียวกันได้เล็งเห็นว่าผู้บริหารยุคใหม่จาเป็นต้อง
ปรั บ เปลี่ ย นบทบาทการบริ ห ารจั ด การให้ ทันกับ การเปลี่ ยนแปลงที่ เพิ่มขึ้น ทุกวัน ผู้ บริห ารและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย ฯ จึงจาเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงควบคู่ไปกับการจัดวางระบบการควบคุม
ภายในที่ดี
ปณิธำน
วิชาการเป็นเลิศ ประเสริฐคุณธรรม นาชุมชนพัฒนา
ปรัชญำ
พัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ คู่คุณธรรม นาชุมชนพัฒนาให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
ค่ำนิยม
1) สร้างสังคมการเรียนรู้ 3) นาอย่างมีวิสัยทัศน์
2) เชิดชูคุณธรรม
4) เน้นผลลัพธ์ที่มีคุณค่า
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อัตลักษณ์ (Identity) นักศึกษำ
1) ภาษาไทย : “พร้อมทางาน จิตบริการ สมานสามัคคี มีความรับผิดชอบ”
2) ภาษาอังกฤษ (RMU) : “Ready to work with Mind of service. Unity and
responsibility”
เอกลักษณ์ (Uniqueness) มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม
1) ภาษาไทย : “เป็นแหล่งเสริมสร้างภูมิปัญญาเพื่อแผ่นดิน”
2) ภาษาอังกฤษ : “A SOURCE OF WISDOM FOR THE LAND”
วิสัยทัศน์ (Vision)
“มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคม”
พันธกิจ (Missions)
(1) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สานึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น อีกทั้ง
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าว
จะต้องให้มีจานวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
(2) ศึกษา วิจัย แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิ
ปัญญาไทย ภูมิปัญญาสากล และส่งเสริม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริในการปฏิบัติภารกิจ
ของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
(3) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสานึก และความภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและ
ของชาติ
(4) เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นาชุมชน ผู้นาศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่นให้ มีจิตสานึก
ประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของ
ส่วนรวม
(5) เสริมสร้างความเข็มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ มีคุณภาพ
และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
(6) ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
(7) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดารงชีวิต
และการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบารุงรักษา
และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
(8) บริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพสู่การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยยึด
หลักธรรมาภิบาลในการพัฒนาตนเองให้เกิดความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน
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วัตถุประสงค์
ประสงค์ (Objectives)
(1) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ มีความรู้ความสามารถและทักษะ ในระดับ
มาตรฐานสากล รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
(2) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้พิการ ผู้มีความสามารถพิเศษ บุคลากร
ประจาการ และประชาชนทั่วไป
(3) เพื่อผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของวิชาชีพชั้นสูง
(4) เพื่อผลิตผลงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม พัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยี
สมัยใหม่ ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาท้องถิ่นและภูมิภาคทั้งภาครัฐ
และเอกชน นาไปสู่การสนับสนุนการแข่งขันของประเทศได้อย่างเข้มแข็ง
(5) เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย บารุงรักษา
และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
(6) เพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคมและท้องถิ่น เพื่อนาไปสู่การจัดการตนเองของชุมชนอย่างยั่งยืน
(7) เพื่อให้มีความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม ภาค
เกษตร ภาคบริการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานประกอบการ และศิษย์เก่า ในการพัฒนามหาวิทยาลัยและ
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
(8) เพื่อให้มีระบบการดาเนินงานภายในที่มีคุณภาพด้านการบริหารจัดการภายในองค์กร การควบคุม
คุณภาพภายใน การจัดการด้านทรัพยากร และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และการจัดการด้านสวัสดิการและสวัสดิ
ภาพของบุคลากรที่เสมอภาคและเป็นธรรม เอื้อต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยและสังคมอย่างมีคุณภาพ
เป้ำประสงค์ (Goals)
(1) เป็นสถาบันที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่ มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถด้านวิชาการ มีคุณธรรม
จริยธรรม และคุณลักษณบัณฑิตที่พึงประสงค์ และ มีทักษะในการประกอบอาชีพ และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
(2) ขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้พิการ ผู้มีความสามารถพิเศษ บุคลากรประจาการ และประชาชน
ทั่วไป
(3) คณาจารย์ และบุคลากรมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการ และวิชาชีพ และมีการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง
(4) พัฒนาครู และส่งเสริมวิทยฐานะครู ให้มีคุณภาพร่วมกับภาคีเครือข่ายอย่างต่อเนื่องให้มีคุณภาพ
(5) เป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างองค์ความรู้และใช้ผลการวิจัยเป็นฐานในการดาเนินงาน เพื่อถ่ายทอด
เทคโนโลยีพื้นบ้าน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการพัฒนาท้องถิ่น และสังคม
(6) นาองค์ความรู้ และนวัตกรรมจากการวิจัยไปให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งและยั่งยืน
(7) เป็นคลังปัญญาและแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่น และสังคม ในการพัฒนาชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้
อย่างยั่งยืน ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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(8) เป็นแบบอย่าง และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
(9) มีความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร
ภาคบริการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานประกอบการและศิษย์เก่า ในการพัฒนามหาวิทยาลัย และสังคม
(10) มีระบบบริหารจัดการภายในองค์กรที่มีคุณภาพ และมาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategic Issues)
(1) การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
(2) พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรให้ มีคุณภาพ
(3) พัฒนาการบริหารจัดการงานวิจัยให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
(4) พัฒนาท้องถิ่นและสังคมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(5) ส่งเสริมสนับสนุนการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
(6) สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการพัฒนามหาวิทยาลัยและสังคม ในภูมิภาคอาเซียน และ
ภูมิภาคอื่นๆ ของโลก
(7) พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีสู่การกากับดูแลตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ
นโยบำยสภำมหำวิทยำลัย
1. ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น สื บ สานและพัฒ นาวัฒ นธรรมองค์กรในการอยู่ร่ว มกันแบบกัล ยาณมิตรของ
บุคลากรในมหาวิทยาลัย
2. สนับสนุนและกากับการบริหารจัดการทั่วไปของมหาวิทยาลัยในอานาจและหน้าที่ตามมาตรา 18 แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
3. ส่งเสริม สนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาตามมาตรฐานสากล โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ปรัชญา
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง การสร้ า งสรรค์ การมีส่ ว นร่ ว มของผู้ เ กี่ ยวข้ องและการสร้ างเครื อ ข่า ยความร่ ว มมื อ กั บ
มหาวิทยาลัยในประเทศ และนานาชาติ
4. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดทาแผน และการดาเนินกิจการของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจ ทุกด้าน
เพื่อให้บรรลุผลให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
5. ส่งเสริม สนับสนุนให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว
6. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยในการพั ฒนาองค์ความรู้ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและ
พัฒนาท้องถิ่น
7. ส่งเสริม สนับสนุนการผลิตบัณฑิต และพัฒนาครู ตลอดจนบุคลากรทางการาศึกษาให้มีคุณภาพ
มาตรฐานทั้งในด้านวิชาการและวิชาชีพ
8. ส่งเสริมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร รวมทั้งระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
9. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ระดับคณะวิชาที่มีสภาวิชาชีพรับรอง หากมีความพร้อม
และความจาเป็น จะจัดตั้งคณะวิชาอื่นให้รวมเป็นคณะที่มีลักษณะของศาสตร์เดียวกัน
แผนบริ
แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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นโยบำยอธิกำรบดี
1. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามตามหลักคุ ณธรรมนาวิชาการ มีธรรมาภิบาล กระจาย
อานาจโปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อสังคม
2. จัดระบบโครงสร้าง การขับเคลื่อนต่อยอดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตามวิสัยทัศน์ร่วม และ
นโยบายที่มีประสิทธิภาพสูง ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. ประสาน การพัฒนาคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น ภูมิภาคอาเซียน โดยใช้การวิจัย
เป็นฐานการดาเนินงานทุกพันธกิจ
4. พัฒนาภาพลักษณ์ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ การผลิตและการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
และเอกลักษณ์ของคณะต่างๆ ให้มีความโดเด่นเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการและผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาการและ
วิชาชีพชั้นสูง
5. ระเบิ ดจากข้างใน เสริ มสร้างมหาวิทยาลั ยสี เขียว จากห้องเรียนห้ องปฏิบัติการ สถานที่ทางาน
ภูมิทัศน์ ให้ประทับใจและเป็นตัวอย่างของผู้มาใช้บริการ
6. สร้างทีมงาน พัฒนาบุคลากร ทั้งทางวิชาการ วิชาชีพชั้นสูง วิทยฐานะ การมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการทุกระดับ มีหลักสูตรผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง
7. ส่งเสริม สนับสนุน การนาเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ และการ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัย
8. ร่วมมือกับเครือข่ายกัลยาณมิตรในการแก้ปัญหา และพัฒนาบุคคล องค์กร ท้องถิ่น ภูมิภาคอาเซียน
9. สร้างความมั่นคง ขวัญกาลังใจ ความสาเร็จ ความก้าวหน้า คุณภาพชีวิตบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้
อยู่ในระดับสูงที่ยั่งยืน
นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงมหำวิทยำลัย
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 เพื่อให้การบริหารความ
เสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับหลักการ
บริหารจัดการที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ
ทันต่อสภาวการณ์ปัจจุบันหรือความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้น อันจะก่อให้เกิดความเสียหายที่ส่งผลกระทบต่อการ
บรรลุ วัต ถุป ระสงค์ข องมหาวิ ทยาลั ย จึ ง ได้ก าหนดนโยบายการบริห ารความเสี่ ยง ตามแผนยุท ธศาสตร์ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มุ่งมั่นที่จะดาเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงให้ทั่วองค์กร
และเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีและเป็นสากล โดยคานึงถึงมาตรฐานคุณภาพการศึกษา การวิจัย การทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม และการบริการวิชาการ เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่องค์กร
2. ผู้บริหารและบุคลากรทุกคน จะต้องตระหนักและให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน ทั้งที่เป็นความเสี่ยงและโอกาส โดย
บริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
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3. มหาวิทยาลั ย และหน่ ว ยงานจะต้ องติ ดตามและทบทวนเหตุก ารณ์ ความเสี่ ยงให้ ส อดคล้ องกั บ
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่าเสมอ
4. มหาวิทยาลัยและหน่วยงานจะต้องถือว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นภารกิจหนึ่งของกระบวนการ
ปฏิบัติงานปกติและดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
วัตถุประสงค์ในกำรดำเนินงำนบริหำรควำมเสี่ยงของมหำวิทยำลัยฯ
1. เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงสภาวการณ์ต่างๆ
ที่จะส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ
2. เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานที่อาจจะไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
วัตถุประสงค์ และภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ
3. เพื่อให้ผู้บริหารทุกระดับและบุคลากรทุกคนในมหาวิทยาลัยฯ มีความเข้าใจกระบวนการและสามารถ
จัดทาแผนการบริหารความเสี่ยง ระดับหน่วยงานที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยฯ
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้กาหนดวัตถุประสงค์ของการ
บริหารความเสี่ยง เป็นไปตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 ดังนี้
1) การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
2) พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรให้ มีคุณภาพ
3) พัฒนาการบริหารจัดการงานวิจัยให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
4) พัฒนาท้องถิ่นและสังคมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5) ส่งเสริมสนับสนุนการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน
6) สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการพัฒนามหาวิทยาลัยและสังคม ในภูมิภาคอาเซียน
และภูมิภาคอื่นๆ ของโลก
7) พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีสู่การกากับดูแลตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ
สภำพแวดล้อมภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม
สภาพแวดล้อมการควบคุมของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในภาพรวมมีความเหมาะสมและมี
ส่วนทาให้การควบคุมภายในมีประสิทธิผล โดยที่มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมปัจจัยที่เกี่ยวข้ องกับสภาพแวดล้อม
ของการควบคุม ได้แก่
1. มหาวิทยาลัยกาหนดวิสัยทัศน์ของการดาเนินกิจการอย่างชัดเจน คือ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ที่
มีคุณภาพตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาท้องถิ่น และสังคม
2. มหาวิ ท ยาลั ย มี ร ะบบและกลไกของการควบคุ ม ภายในที่ ชั ด เจนในทุ ก ระดั บ ได้ แ ก่ การจั ด ให้ มี
คณะกรรมการควบคุมภายใน 2 ระดับ ได้แก่ ในระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ/หน่วยงาน โดยมีคณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการทาหน้าที่กากับติดตามและประเมินผล รวมทั้งดาเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายในให้มี
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ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกาหนดมาตรฐาน
การควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
3. มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพมหาวิทยาลัยที่มีความสอดคล้อง และเชื่อมโยงกับระบบ
ควบคุมภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งทาให้สามารถติดตามผลการดาเนินงานและการประเมินผลงานอย่างเป็นระบบ
และครอบคลุมถึงการติดตามการดาเนินงานทุกปี โดยมีการจัดทารายงานผลที่สะท้อนผลการปฏิบัติงานตามแผน
และนาผลไปปรับปรุงการดาเนินงาน นอกจากนี้ ยังมีการสร้างระบบการกากับติดตามผู้บริหารและหัวหน้า
หน่วยงาน เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
3.1 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์การบริหารเชิงรุก เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาท้องถิ่น และสังคม อย่างเป็นรูปธรรม
3.2 การติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผน และการรายงานผล
3.3 การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทาลัย โดยการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพที่
เชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัย คณะ สานัก สถาบัน ศูนย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.4 การพัฒนากระบวนการ กลไกการติดตามและประเมินผลการดาเนินการตามมาตรฐานระบบงาน
3.5 การประเมินอธิการบดีและคณะผู้บริหารโดยสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งมีกลไกและระบบการ
ประเมินผู้บริหารระดับหัวหน้าหน่วยงานอย่างครอบคลุมและอย่างเป็นระบบเพื่อการพัฒนา
4. มหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงและจัดโครงสร้างองค์กร รวมถึงระบบการบริหารงาน ทั้งระดับมหาวิทยาลัย
และคณะ/หน่วยงาน
4.1 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรเพื่อให้เอื้อต่อการขยายและปรับปรุงภารกิจให้เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น
4.2 มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารงานโดยหลักธรรมาภิบาล หลักประสิทธิภาพ
หลักการพึ่งตนเอง โดยการปรับปรุงกระบวนงาน และระบบบริหาร เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาในปฏิบัติ
ราชการ และมีการบริหารราชการใสสะอาดและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
4.3 มีการปรับปรุงระเบียบและระบบการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณที่มุ่งเน้นผลลัพธ์
และตอบสนองต่อเป้าหมายการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น
4.4 ปรับปรุงและจัดระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ที่มุ่งให้เกิดผลลัพธ์
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของรัฐ และของมหาวิทยาลัย
5. มีการสร้างระบบและกลไกการกากับ ดูแลจรรยาบรรณและจริยธรรมของบุคลากร ได้แก่ การพัฒนา
ระบบและกลไกการกากับดูแลด้านจรรยาบรรณและจริยธรรม โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เศรษฐกิจ
พอเพียง และการมีจิตสานึกที่ดีต่อสังคม สร้างกลไกในการส่งเสริม กากับ ติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพของอาจารย์และยกย่องเชิดชูอาจารย์ที่เป็นแบบอย่างที่ดี
6. มีการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพนักศึกษา โดยส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และเน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ โครงการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาการเรียนรู้ ประสบการณ์ การสร้างจิตสานึก ความรับผิดชอบต่อ
สังคม
7. มหาวิทยาลั ย มีภ าพลักษณ์และชื่อเสี ยงยังไม่นาไปสู่ ระดับสากล จึงส่ งผลให้ จานวนผู้ รับบริการ
(นักศึกษา) และงบประมาณ มีแนวโน้มปริมาณลดลง
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กระบวนกำรและขั้นตอนกำรบริหำรควำมเสี่ยง
กระบวนการและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย 8 ขั้นตอน ดังนี้
1. กำรกำหนดวัตถุประสงค์ (objectives setting) เป็นการกาหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ที่ชัดเจน
ของแผนงาน/งาน /โครงการ/กิ จ กรรม ตามแผนการปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี และแผนปฏิ บั ติ ราชการของ
มหาวิทยาลัย หรือ คณะ/สานัก/สถาบัน
2. กำรระบุควำมเสี่ยง (Event Identification) เป็นการระบุเหตุการณ์ใด ๆ ทั้งที่มีผลดี และผลเสียต่อ
การบรรลุวัตถุประสงค์ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และทาไม
โดยในการวิเคราะห์เพื่อระบุความเสี่ยงต่าง ๆ อาจพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงในหลายด้าน เช่น
ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดาเนินโครงการ
 ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน (Financial Risk : F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและ
การเงิน เช่น การบริหารการเงินไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทาให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ หรือ
เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่น การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอและไม่สอดคล้อง
กับขั้นตอนการดาเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการ
จัดทารายงานเพื่อนามาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว
 ควำมเสี่ยงด้ำนกำรดำเนินงำน (Operational Risk : O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ย งที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์การ/
กระบวนการ/เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการดาเนินโครงการ
 ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) เกี่ยวข้องกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจใน
ภาพรวม โดยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์
ภายนอก ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กาหนดไว้ไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ /วิสัยทัศน์ หรือเกิดจากการกาหนดกล
ยุทธ์ที่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนหรือการร่วมมือกับองค์การอิสระทาให้โครงการขาดการยอมรับและ
โครงการไม่ได้นาไปสู่การแก้ไขปัญหาหรือการตอบสนองต่อ ความต้องการของผู้รับบริหารหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างแท้จริง หรือเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจผิดพลาดหรือนาการตัดสินใจนั้นมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง
 ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย/กฎระเบียบ (Regulatory Risk : R) เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบต่าง ๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัย
หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงการทานิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาที่
ไม่ครอบคลุมการดาเนินงาน
 ควำมเสี่ยงด้ำนเศรษฐกิจ/กำรเมือง (Economic/Political Risk : E/P) เกี่ยวข้องกับการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคม และความไม่สงบทางการเมืองมีผลกระทบเป็นภัยคุกคามเศรษฐกิจ
ของประเทศในภาพรวมมาก ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการศึกษาและโอกาสในการได้รับการศึกษาของคน
ไทย เราต้องทาความเข้าใจในเรื่องบริบททางสังคม (รวมทั้งเศรษฐกิจและการเมือง) และบริบทของประเทศไทย
ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจโลก
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 ควำมเสี่ยงด้ำนธรรมชำติ (Natural Risk : N) เกี่ยวข้องกับภาวะความเสี่ยงจากการเกิดภัย
พิบัติทางธรรมชาติของประเทศไทยพบว่ามีค่อนข้างจากัด เนื่องจากประเทศไทยไม่ค่อยประสบภัยพิบัติในลักษณะ
รุนแรง เช่น แผ่นดินไหวมากนัก โดยส่วนมากจะเป็นภัยแล้ง พายุและน้าท่วม ส่งผลให้ต้องมีแผนในการพัฒนาและ
การบริหารความเสี่ยงจากการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยและการจัดการเรียน
การสอน
ในการวิเคราะห์ความเสี่ยง มหาวิทยาลัยจะพิจารณาปัจจัยเสี่ยงจากด้านต่างๆ ได้แก่
 ด้านการเงิน อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรม และภาระรับผิดชอบ
 ด้านการดาเนินการ อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิภาพ และความโปร่งใส
 ด้านยุทธศาสตร์ โครงการที่คัดเลือกมานั้นอาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิผล
และการมีส่วนร่วม
 ด้านกฎ ระเบียบ อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่อง นิติธรรม และความเสมอภาค
 ด้านเศรษฐกิจ/การเมือง อาจมีความเสี่ยงด้านผลกระทบ ประสิทธิภาพความต่อเนื่องการ
ปฏิบัติงาน
 ด้านธรรมชาติ อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องการจัดการเรียนการสอน
 ด้านอื่นๆ ที่ส่งผลต่อเป้าหมายในการดาเนินงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ นอกจากมหาวิทยาลัยจะพิจารณาปัจจัยเสี่ยงจากด้านต่างๆ แล้ว มหาวิทยาลัยต้องนาแนวคิดเรื่อง
ธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดาเนินแผนงาน/
โครงการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ได้แก่
1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) : ต้องมีวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร มีการ
วางเป้ าหมายการปฏิ บั ติงานที่ชั ดเจนและอยู่ในระดับ ที่ตอบสนองต่อความคาดหวังของประชาชน สร้า ง
กระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน มีการจัดการความเสี่ยงและมุ่งเน้นผลการปฏิบัติงานที่เป็น
เลิศ รวมถึงมีการติดตาม ประเมินผล และพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) : ในการปฏิบัติงานต้องมีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด เกิด
ผลิตภาพ คุ้มค่าการลงทุนและบังเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม รวมทั้งต้องมีการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานเพื่ออานวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่าย ตลอดจนยกเลิกภารกิจที่ล้าสมัยและไม่มีความจาเป็น
3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) : ต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถ
ดาเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง /
ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้
อย่างเหมาะสม
4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) : ในการปฏิบัติงานต้องสามารถตอบคาถามและชี้แจงได้
เมื่อมีข้อสงสัย รวมทั้งต้องมีการจัดวางระบบการรายงานความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ต่อ
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สาธารณะเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและการให้คุณให้โทษ ตลอดจนมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือ
บรรเทาปัญหาและผลกระทบใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
5) หลักความโปร่งใส (Transparency) : ต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตรงไปตรงมา
รวมทั้งต้องมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่จาเป็นและเชื่อถือได้ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างสม่าเสมอ ตลอดจนวาง
ระบบให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเป็นไปโดยง่าย
6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) : ต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รวมทั้งเปิดให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทาความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นที่สาคัญที่
เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจและการดาเนินงาน และร่วมตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติงาน
7) หลักการกระจายอานาจ (Decentralization) : ในการปฏิบัติงานควรมีการมอบอานาจและ
กระจายความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการดาเนินการให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในระดับต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
รวมทั้งมีการ โอนถ่ายบทบาทและภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือภาคส่วนอื่น ๆ ในสังคม
8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) : ต้องใช้อานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการ
ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และคานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียฝ่ายต่าง ๆ
9) หลักความเสมอภาค (Equity) : ต้องให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการแบ่งแยกด้าน ชาย/
หญิง ถิ่นกาเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและ
สังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม และอื่น ๆ นอกจากนี้ยังต้องคานึงถึงโอกาสความทัดเทียมกันของการ
เข้าถึงบริการสาธารณะของกลุ่มบุคคลผู้ด้อยโอกาสในสังคม
10) หลักการมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) : ในการปฏิบัติงานต้องมีกระบวนการใน
การแสวงหาฉันทามติหรือข้อตกลงร่วมกันระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับ
ผลกระทบโดยตรงจะต้องไม่มีข้อคัดค้านที่หาข้อยุติไม่ได้ในประเด็นที่สาคัญ
3. กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment) เป็นกระบวนการ การประมาณระดับความเสี่ยง และ
การตัดสิน ว่าความเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่
4. กำรวิเครำะห์ควำมเสี
ควำมเสี่ยง (Risk Analysis) หลังจากประเมินความเสี่ยงแล้ว ขั้นต่อไปคือการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงหรือผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กร โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงประเมินโดยนัยสาคัญหรือ
ผลกระทบของความเสี่ยง และความถี่ โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง โดยการใช้วิธีการให้คะแนน
5. กำรจัดลำดับควำมเสี่ยง (Prioritize risks) เป็นการวิเคราะห์ และจัดลาดับความเสี่ยง โดยพิจารณา
จากการระดับความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างระดับความรุนแรงกับระดับโอกาสที่จะเกิด ซึ่งมีตัวเลข
ระดับของความเสี่ยงอยู่ที่ 5 ระดับ โดยแต่ละระดับจะมีความหมายของความเสี่ยงและการปฏิบัติเพื่อใช้ในการ
บริหารความเสี่ยงต่อไป
6. กำรประเมินมำตรกำรควบคุม (Evaluate control measures) เป็นการประเมินกิจกรรมการ
ควบคุมที่ควรจะมี หรือที่มีอยู่แล้ว ว่าสามารถช่วยควบคุมความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงได้อย่างเพียงพอหรือไม่
หรือเกิดประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ของการควบคุม เพียงใด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถควบคุมความเสี่ ยงที่มี
แผนบริ
แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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ผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการสร้างมาตรการควบคุมความเสี่ยง
โดยใช้เทคนิค 4 T คือ Take การยอมรับความเสี่ยง Treat การลดหรือควบคุมความเสี่ยง Transfer การโอนหรือ
กระจายความเสี่ยง และ Terminate การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่
มหาวิทยาลัย ฯ จะเกิดความเสียหาย (ทั้งในรูปแบบของตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง การฟ้องร้องจากการ
ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือความคุ้มค่า)
7. กำรจัดกำรควำมเสี่ยง (Risk management) เป็นการนากลยุทธ์ มาตรการ หรือแผนงาน มาใช้
ปฏิบัติในมหาวิทยาลัยฯ หรือ คณะ/สานัก/สถาบัน เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง หรือลดความเสียหายของ
ผลกระทบ ในการดาเนินงานตามแผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ยังไม่มีกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง หรือที่มี
อยู่แต่ยังไม่เพียงพอ และนามาวางแผนจัดการความเสี่ยง โดยการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน
8. กำรติดตำมผล (Monitoring) เป็นการติดตามผลของการดาเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงว่า
มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ รวมถึงเป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการ
บริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น และรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้
ดาเนินการทั้งหมดตามลาดับให้ฝ่ายบริหารรับทราบและให้ความเห็นชอบดาเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง

กำรระบุเหตุกำรณ์เสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ดาเนินการวิเคราะห์และระบุปัจจัย
เสี่ยง จัดลาดับความสาคัญของปัจจัยเสี่ยง เพื่อจัดทาแผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยใช้ข้อมูล ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะ จากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในคราวประชุมสภาครั้งที่ 11/2559
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559
2. ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
3. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558
4. ผลการดาเนินการติดตามผลการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
5. แผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
6. การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนมาตรการและโครงการตามนโยบายการ
กากับดูแลองค์กรที่ดี
7. แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
8. แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564
9. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
10. พันธกิจ และการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ
11. อื่นๆ
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กำรประเมินควำมเสี่ยง
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ดาเนินการประเมินความเสี่ยงเพื่อเป็นข้อมูลสาหรับการตัดสินใจ
ป้องกันและลดความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานที่อาจจะไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย วัตถุประสงค์ และ
ภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังต่อไปนี้
1.1 โอกำส (Probability) ที่ความเสี่ยงนั้นจะเกิดขึ้น จาแนกเป็น 5 ระดับ ดังนี้
ระดับ
โอกำสที่จะเกิด
คำอธิบำย
5
สูงมาก
มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง
4
สูง
มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
3
ปานกลาง
มีโอกาสเกิดบางครั้ง
2
น้อย
อาจมีโอกาสเกิดแต่นานๆ ครั้ง
1
น้อยมาก
มีโอกาสเกิดได้ยากมาก
1.2 ผลกระทบ (Impact) หรือความเสียหาย หากความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น จาแนกเป็น 5 ระดับ
คือ มีผลกระทบน้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก
ระดับ
ผลกระทบ
คำอธิบำย
5
รุนแรงสูง (สูงมาก)
ผลกระทบที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานระดับมหาวิทยาลัย
4
ค่อนข้างรุนแรง (สูง)
ผลกระทบที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานระดับคณะ สานัก สถาบัน
3
ปานกลาง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานระดับฝ่าย กอง
2
น้อย
ผลกระทบที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานระดับผู้ปฏิบัติงาน
1
น้อยมาก
ไม่มีผลกระทบเกิดขึ้น
กำรจัดทำแผนภูมิควำมเสี่ยง
มหาวิทยาลัย ราชภัฏ มหาสารคาม ได้พิจารณาโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และระดับ
ผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แล้วนาผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความ
เสี่ยงและผลกระทบว่าจะเกิดความเสี่ยงในระดับใด (ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ x ผลกระทบที่
จะเกิดความเสียหาย) ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับความเสี่ยง คือ
1. ระดับความเสี่ยงต่า (LOW) คะแนนระดับความเสี่ยง เท่ากับ 1-5 คะแนน หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง
2. ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยงเท่ากับ 6-9 คะแนน หมายถึง ระดับความ
เสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุม เพื่อป้องกันมิให้ความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นไปอยู่ในระดับที่มาสามารถยอมรับ
3. ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยงเท่ากับ 10-17 หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ไม่
สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
4. ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง เท่ากับ 18-25 คะแนน หมายถึง ระดับ
ที่ไม่สามารถยอมรับได้ จาเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้ทันที
แผนบริ
แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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* ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk: D) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาส
และผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง มีค่าเป็นเชิงปริมาณ ซึ่งการประเมินระดับความเสี่ยงสามารถคานวณได้จาก
สูตรดังนี้
ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส X ระดับผลกระทบของความเสี่ยง
หรือ D = L X I

ผลกระทบ (Impact/Consequences)

กำรจัดลำดับ (Prioritize) ของควำมเสี่ยง
5

16

17

23

24

25

4

9

14

15

21

3

5

8

13

19

20

2

3

4

7

12

18

1

1

2

6

10

11

1

2

3

4

5

22

โอกำสเกิด (Likelihood/Frequency)

การวิ เ คราะห์ แ ละประเมิ น ความเสี่ ย ง และจั ด ล าดั บ ความเสี ย ง ด าเนิ น การโดยการกรอกข้ อ มู ล ใน
แบบฟอร์ม ERM 4 (การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง) และนาผลการวิเคราะห์ที่มีค่าคะแนนความเสี่ยง 10 – 25
คะแนน ไปจัดการความเสี่ยง โดยการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม ERM 5 (การจัดลาดับความเสี่ยง) เพื่อการวาง
แผนการบริหารความเสี่ยงต่อไป

ยุทธศำสตร์ในกำรจัดกำรควำมเสี่ยง
แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง แต่อย่างไรก็ตามแนวทางการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงนั้น ต้องคุ้มค่ากับการลดระดับผลกระทบของความเสี่ยงทางเลือกหรือยุทธศาสตร์ในการจัดการความเสี่ยง
โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีวิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยง 4 แนวคิดหลัก (4T’s) ซึ่งมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
วิธีกำรบริหำร/จัดกำรควำมเสี่ยง

ศัพท์ที่นิยมใช้ทั่วไป
(กรมบัญชีกลำง)
1. กำรยอมรั บ ควำมเสี่ย ง
หมายถึ ง การตกลงกัน ที่ จะยอมรั บ Risk Acceptance
เนื่องจากไม่คุ้มค่าในการจัดการหรือป้องกัน แต่การเลือกบริหารความ
(Accept)
เสี่ยงด้วยวิธีนี้ต้องมีการติดตามเฝ้าระวังอย่างสม่าเสมอ
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แนวคิด
4T
Take

วิธีกำรบริหำร/จัดกำรควำมเสี่ยง

ศัพท์ที่นิยมใช้ทั่วไป แนวคิด
(กรมบัญชีกลำง)
4T
2. กำรลด/กำรควบคุมควำมเสี่ยง หมายถึง การปรับปรุงระบบการ Risk Reduction
Treat
ทางาน หรือออกแบบวิธีการทางานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความ
(Control)
เสียหาย หรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ เช่น การจัดอบรมพนักงาน การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน
3. กำรกระจำย หรือโอนควำมเสี่ยง หมายถึง การกระจายหรือถ่าย
Risk Sharing
Transfer
โอนความเสี่ยงให้หน่วยงานอื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป เช่น การทา
(Transfer)
ประกันภัยกับบริษัทภายนอก หรือการจ้างบุคคลภายนอกดาเนินการ
แทน (Outsource)
4. กำรหลีกเลี่ยงควำมเสี่ยง หมายถึง การจัดการกับความเสี่ยงที่อยู่ Risk Avoidance Terminate
ในระดับสูงมาก และไม่อาจยอมรับได้จึงต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการ/
(Avoid)
กิจกรรมที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้นไป
เมื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ดาเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยอาศัยยุทธศาสตร์ 4T’s
แล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จะได้จัดทาแผนการปรับปรุงการควบคุม เพื่อลดระดับความเสี่ยงและการ
ติดตาม เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีรูปแบบที่สมบูรณ์สามารถนาไปปฏิบัติได้
ปัญหำอุปสรรคในปีที่ผ่ำนมำ
ในการดาเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงได้ประมวลสรุปปัญหา อุปสรรคที่พบจากการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ซึง่ มีปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน ดังนี้
1. มีบุคลากรหน่วยงานบางส่วนขาดความตระหนัก และความเข้าใจในการบริหารความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัย ซึง่ ไม่ได้ดาเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ขาดความตระหนักในการรายงานผลการ
ดาเนินงานต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย
3. ขาดระบบสารสนเทศในการดาเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจาก
หน่วยงานมาใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
4. ขาดการพิจารณาความเสี่ยงที่มีการดาเนินการแล้วว่าควรมีการนากลับมาดาเนินการอีกหรือไม่
โดยผู้บริหาร

แผนบริ
แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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ข้อเสนอแนะจำกสภำมหำวิทยำลัยปีที่ผ่ำนมำ
ข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
และผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
ทั้งนี้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ให้ข้อสังเกตในแนวทางการดาเนินการแก้ ไขความเสี่ยง
สรุปประเด็นได้ดังนี้
1. กรณีความเสี่ ย งเรื่ องหลั กสู ตรที่ยั งไม่ผ่ านมาตรฐานคุณวุฒิ ร ะดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2552 ตาม
ประกาศสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตลอดจนหลักสูตรที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขจานวนอาจารย์ประจา
หลักสูตรให้ เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานประกันคุณภาพถึงจานวน 18 หลั กสู ตรนั้น มหาวิทายาลัยจะมีแนว
ทางแก้ไขอย่างไรให้หลักสูตรมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด
2. กรณี ค วามเสี่ ย งในยุ ท ธศาสตร์ ม หาวิ ท ยาลั ย ที่ 5 การพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย สู่ ค วามเป็ น สากลนั้ น
มหาวิทยาลัยควรเน้นการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความเป็นสากล เน้นการใช้ทักษะภาษาอังกฤษทุกชั้นปี เพื่อผลิต
บัณฑิตให้มีการแข่งขันในตลาดแรงงานอาเซียน มากกว่าเน้นการจัดโครงการหรือกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนให้แก่บุคลากรนักศึกษา
มติที่ประชุม เห็นชอบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ข้อเสนอแนะจำกสภำมหำวิทยำลัย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2560
ข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2560 และ
ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2560
ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ได้เสนอแนะ การดาเนินการในแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม หน้า 40 ประเด็นความเสี่ยงที่ 1 จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรไม่
ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานประกันคุณภาพ โดยยังไม่มีการปรับปรุงจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานประกันคุณภาพ จานวน 18 หลั กสู ตร ซึ่งมีระดับความเสี่ ยงสูงมากนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ต้องดาเนินการแก้ไขปรับปรุง ตรวจสอบศักยภาพ ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของอาจารย์ประจา
หลักสูตร ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานประกันคุณภาพโดยเร่งด่วน
มติที่ประชุม อนุมัติแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โดยให้ดาเนินการพิจารณาแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
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แผนบริ
แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนบริ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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26

แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนบริ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ตารางที่ 1 การกาหนดขั้นตอน และวัตถุประสงค์ของขั้นตอน
RMU - ERM 1
การกาหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ขั้นตอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ขั้นตอนหลัก

วัตถุประสงค์ของขัน้ ตอน

(1)

(2)

(3)

แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนบริ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

1. ผลิตบัณฑิตทีม่ ีคุณภาพ

- เป็นสถาบันที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่ มีคณ
ุ ภาพ มีความรู้
ความสามารถด้านวิชาการ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และคุณลักษณ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ และมีทักษะในการประกอบอาชีพ และการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

2. พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรให้มีคุณภาพ

- คณาจารย์ และบุคลากรมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการ และ
วิชาชีพ และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

3. การบริหารจัดการงานวิจัยให้มคี ุณภาพและมาตรฐาน

- พัฒนาคุณภาพงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอน

1. หลักสูตรมีคณ
ุ ภาพตามเกณฑ์มาตรฐานกาหนด
2. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่มีความร่วมมือกับ
ภาคีเครือข่ายในประเทศและ/หรือต่างประเทศ เพื่อฝึกบัณฑิตนัก
ปฏิบัติ
3. ส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วมประกวด/แข่งขัน
ด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม
1. พัฒนาระบบการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
2. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้ศึกษาต่อในระดับทีส่ ูงขึ้นตามความ
ต้องการของมหาวิทยาลัย
3. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรเพื่อความสมดุลย์ของชีวิต
และการทางาน
1. มีโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ดาเนินการแล้วเสร็จภายใน
ปีงบประมาณ หรือในระยะเวลาทีก่ าหนด
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26

แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนบริ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

การกาหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ขั้นตอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ขั้นตอนหลัก

วัตถุประสงค์ของขัน้ ตอน

(1)

(2)

(3)

4. พัฒนาท้องถิ่นและสังคมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

- นาองค์ความรู้ และนวัตกรรมจากการวิจัยไปให้บริการวิชาการ
แก่สังคม เพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

- ส่งเสริมการบูรณาการการบริการวิชาการกับงานวิจัย

- ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1. มีศูนย์/แหล่งความเป็นเลิศ (excellent center) ภานยใน/
ภายนอกมหาวิทยาลัยที่มมี าตรฐานในการให้บริการวิชาการในระดับ
ท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ

5. ส่งเสริมสนับสนุนการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม การ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมอย่างยั่งยืน

- สร้างเสริมสนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. มีแหล่งเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับด้านการทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

6. สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยและสังคม อาเซียนและภูมิภาคอื่นของโลก

- สร้างและพัฒนาความร่วมมือ และข้อตกลงร่วมกับมหาวิทยาลัย
และหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม ชุมชน ทั้ง
ภายในและต่างประเทศ

1. จานวนองค์กร สมาคม หรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและ
ต่างประเทศที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย ภูมภิ าคอาเซียนและภูมิภาคอื่นของโลก

7. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี สู่การกากับดูแลตนเองอย่าง - พัฒนา อและส่งเสริมการใช้ระบบความปลอดภัยและการจราจร
มีประสิทธิภาพ
ให้มีประสิทธิภาพ

1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้การบริการของหน่วยงาน
และมหาวิทยาลัย

หมายเหตุ : การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (ERM), (Enterprise Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่บุคลากรทั่วทั้งมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในความคิด วิเคราะห์ และคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ หรือความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งการระบุแนวทางในการจัดการกับความเสี่ยงดังกล่าว ให้อยู่ ในระดับที่
เหมาะสม หรือยอมรับได้ เพื่อช่วยให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์องค์กร ทั้งในเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน

ตารางที่ 2 การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง
RMU - ERM 2
การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
ขั้นตอนหลัก

วัตถุประสงค์ของขัน้ ตอน

ความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยง

(3)

(4)

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนบริ

(1)

(2)

(จาก RMU1 ช่อง2)

(จาก RMU1 ช่อง3)

- เป็นสถาบันที่มุ่งเน้นการผลิต
บัณฑิตที่ มีคณ
ุ ภาพ มีความรู้
ความสามารถด้านวิชาการ มี
คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ และมีทักษะ
ในการประกอบอาชีพ และการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

1. หลักสูตรมีคณ
ุ ภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
กาหนด
2. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอนที่มีความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายใน
ประเทศและ/หรือต่างประเทศ เพือ่ ฝึก
บัณฑิตนักปฏิบัติ
3. ส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วมประกวด/แข่งขัน
ด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม

ประเภท
ความเสี่ยง

หลัก
ธรรมาภิบาล

(5)

(6)

1. จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร 1. ยังไม่มีการปรับปรุงจานวนอาจารย์ประจา
ไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานประกัน หลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานประกัน
คุณภาพ
คุณภาพ จานวน 18 หลักสูตร

S

ประสิทธิภาพ

2. จานวนหลักสูตรนานาชาติ หรือ 2. หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนที่
หลักสูตรที่มีความเป็นสากล ยังมี เป็นหลักสูตรนานาชาติ หรือหลักสูตร
น้อย
ภาษาต่างประเทศยังมีน้อย ไม่มีความ
หลากหลาย

S

ประสิทธิภาพ

3. หลักสูตรที่จัดการเรียนรู้ที่เน้น
บัณฑิตนักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ
(มีการฝึกปฏิบัติ ทากิจกรรมใน
ระหว่างเรียนร่วมกับสถาน
ประกอบการ) ยังไม่ปรากฏชัดเจน

O

ประสิทธิผล

3. การดาเนินงานด้านหลักสูตรทีม่ ีความ
ร่วมมือ (MOU) กับสถานประกอบการณ์ยังมี
น้อย ซึ่งส่งผลต่อนักศึกษาในการฝึก
ประสบการณ์ และการปฏิบตั ิงานเมื่อสาเร็จ
การศึกษา

21

22

26

RMU - ERM 2

แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนบริ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
ขั้นตอนหลัก

วัตถุประสงค์ของขัน้ ตอน

ความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยง

(1)

(2)

(3)

(4)

(จาก RMU1 ช่อง2)

(จาก RMU1 ช่อง3)

4. ไม่มีฐานข้อมูลที่รวบรวม
ประวัติ หรือการดาเนินงาน
ต่างๆ โดยหน่วยงานกลาง
เช่น
จานวนนักศึกษาหรือศิษย์เก่าที่
ได้รับประกาศเกียรติคณ
ุ ยกย่อง
ในด้านวิชาการ วิชาชีพ
คุณธรรม จริยธรรมหรือรางวัล
ทางวิชาการ หรือด้านอื่นๆ ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ และ
ด้านอื่นๆ

4. ขาดการรวบรวมข้อมูล โดยหน่วยงานกลาง
เพื่อเก็บข้อมูล เช่น
* ประวัติของบุคลากร นักศึกษาหรือ
ศิษย์เก่าที่ได้รับประกาศเกียรติคุณยกย่อง ใน
ด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรมหรือ
รางวัล ทางวิชาการ หรือด้านอื่นๆ
* การทาความร่วมมือ MOU
* กิจกรรมทานุบารุงด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม
* ด้านอื่นๆ
ซึ่งปัจจุบันข้อมูลกระจัดกระจายอยู่ตาม
หน่วยงานต่างๆ และคณะ ซึ่งไม่มขี ้อมูลรวบ
รวมไว้ที่หน่วยงานกลางทั้งอดีดและปัจจุบัน

ประเภท
ความเสี่ยง

หลัก
ธรรมาภิบาล

(5)

(6)

O

ประสิทธิภาพ

RMU - ERM 2
การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 2 พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรให้มีคุณภาพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนบริ

ขั้นตอนหลัก

วัตถุประสงค์ของขัน้ ตอน

ความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยง

ประเภท
ความเสี่ยง

หลัก
ธรรมาภิบาล

(1)

(2)

(3)

(4)

(จาก RMU1 ช่อง2)

(จาก RMU1 ช่อง3)

(5)

(6)

- คณาจารย์ และบุคลากรมี
คุณภาพตามมาตรฐานวิชาการ และ
วิชาชีพ และมีการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง

1. พัฒนาระบบการพัฒนาบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพ
2. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้ศึกษาต่อใน
ระดับทีส่ ูงขึ้นตามความต้องการของ
มหาวิทยาลัย
3. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร
เพื่อความสมดุลย์ของชีวิตและการทางาน

5. ระดับความสาเร็จของการรับ 5. ด้านคุณภาพชีวิตความเป็นอยูข่ องบุคลากร
และการพัฒนาบุคลากรให้มี
ยังขาดด้านสวัสดิการที่พักอาศัย ซึ่งสาย
มาตรฐาน
สนับสนุนเงินเดือนน้อย และต้องได้เช่าที่อยู่
อาศัย ทาให้เกิดคุณภาพการดารงค์ชีวิตไม่ดี
เท่าที่ควร

O

ความเสมอภาค

6. บุคลากรมีทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษไม่
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

O

การตอบสนอง

23

24

26

RMU - ERM 2

แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนบริ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 3 การบริหารจัดการงานวิจัยให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
ขั้นตอนหลัก

วัตถุประสงค์ของขัน้ ตอน

ความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยง

(1)

(2)

(3)

(4)

(จาก RMU1 ช่อง2)

(จาก RMU1 ช่อง3)

- เป็นมหาวิทยาลัยทีส่ ร้างองค์
ความรู้และใช้การวิจัยเป็นฐานใน
การดาเนินงาน การพัฒนาท้องถิ่น
และสังคม

1. พัฒนาคุณภาพงานวิจัยเพื่อสร้างองค์
ความรู้ในการพัฒนาการเรียนการสอน

6. มีโครงการวิจัย/งาน
สร้างสรรค์ทดี่ าเนินการไม่แล้ว
เสร็จภายในปีงบประมาณ หรือ
ในระยะเวลาที่กาหนด

7. นักวิจัยส่วนใหญ่ เมื่อขอทุนวิจยั แล้ว มีภาระ
งานสอนมาก ทาให้การดาเนินงานล่าช้า และ
งานวิจัยไม่เสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด ส่งผล
ให้มหาวิทยาลัยไม่สามารถติดตามงานวิจัยได้
ตามเป้าหมาย
8. นักวิจัยขาดการวางแผนในการดาเนินงาน
และการดาเนินการตามแผน

ประเภท
ความเสี่ยง

หลัก
ธรรมาภิบาล

(5)

(6)

O

ภาระรับผิดชอบ

O

ภาระรับผิดชอบ

RMU - ERM 2
การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 4 พัฒนาท้องถิ่นและสังคมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ขั้นตอนหลัก

วัตถุประสงค์ของขัน้ ตอน

ความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยง

(1)

(2)

(3)

(4)

(จาก RMU1 ช่อง2)

(จาก RMU1 ช่อง3)

แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนบริ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

- นาองค์ความรู้ และนวัตกรรม
จากการวิจัยไปให้บริการวิชาการแก่
สังคม เพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่าง
ยั่งยืน

- ส่งเสริมการบูรณาการการบริการวิชาการ 7. ร้อยละความสาเร็จของ
กับงานวิจัย
โครงการ หรือกิจกรรม หรือ
งานวิจัยที่เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นให้
สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่าง
ยั่งยืน

- เป็นคลังปัญญาและแหล่งเรียนรู้
ท้องถิ่น และสังคมในการพัฒนา
ชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้
อย่างยั่งยืนตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

- ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนา 8. ศูนย์/แหล่งความเป็นเลิศ
ศูนย์การเรียนรูต้ ามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
(excellent center) ภายใน/
พอเพียง
ภายนอกมหาวิทยาลัยที่มี
มาตรฐานในการให้บริการ
วิชาการในระดับท้องถิ่น
ระดับชาติและนานาชาติ
ยังไม่ชัดเจน

9. งานวิจัยที่นาองค์ความรู้ และนวัตกรรมจาก
การวิจัยไปใช้ในการพัฒนาเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นให้ สามารถพึ่งพา
ตนเองได้อย่างยั่งยืนยังมีน้อย เช่น ไม่มีวิจัย
ด้านคุณภาพดิน หรือพืชที่เหมาะกับสภาพ
ภูมิภาค เพื่อให้เกิดการพึ่งพาตนเองได้ของ
เกษตรกร ท้องถิ่น เป็นต้น
10. ศูนย์/แหล่งความเป็นเลิศ (excellent
center) ยังไม่ส่งผลที่ชัดเจน ในการให้การ
บริการ และการดาเนินงานที่เห็นผลชัดเจน มี
การดาเนินงาน หรือมีการจัดกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง

ประเภท
ความเสี่ยง

หลัก
ธรรมาภิบาล

(5)

(6)

S

ประสิทธิผล

O

ประสิทธิผล

25
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26

RMU - ERM 2
แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนบริ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 5 ส่งเสริมสนับสนุนการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ขั้นตอนหลัก

วัตถุประสงค์ของขัน้ ตอน

ความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยง

(1)

(2)

(3)

(4)

(จาก RMU1 ช่อง2)

(จาก RMU1 ช่อง3)

- เป็นแบบอย่างและเป็นแหล่ง
- สร้างเสริมสนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
เรียนรูด้ ้านการอนุรักษ์
ด้านศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น อนุรักษ์
และสิง่ แวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน

9. แหล่งเรียนรู้ภายใน
มหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับ
ด้านการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมยังไม่ชัดเจน

11. การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งเรียนรูด้ ้าน
ศิลปวัฒนธรรม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย ยังไม่ชัดเจน ขาด
การประชาสัมพันธ์ และการดาเนินการที่ได้รับ
การยอมรับจากท้องถิ่น

ประเภท
ความเสี่ยง

หลัก
ธรรมาภิบาล

(5)

(6)

O

ประสิทธิผล

RMU - ERM 2
การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 6 สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการพัฒนามหาวิทยาลัยและสังคม อาเซียนและภูมิภาคอื่นของโลก
ขั้นตอนหลัก

วัตถุประสงค์ของขัน้ ตอน

ความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยง

(3)

(4)

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนบริ

(1)

(2)

(จาก RMU1 ช่อง2)

(จาก RMU1 ช่อง3)

- มีความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัย และหน่วยงานภาครัฐ
ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาน
ประกอบการและศิษย์เก่าในการ
พัฒนามหาวิทยาลัย

- สร้างและพัฒนาความร่วมมือ และ
ข้อตกลงร่วมกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม
ชุมชน ทั้งภายในและต่างประเทศ

10. จานวนองค์กร สมาคม
หรือหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนทั้งในและต่างประเทศที่
เข้าร่วมเป็นเครือข่ายความ
ร่วมมือในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย ภูมภิ าคอาเซียน
และภูมิภาคอื่นของโลก ยังมี
น้อย

12. การร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ภาค
ธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น สถานประกอบการและศิษย์เก่า ใน
การพัฒนานักศึกษา และพัฒนามหาวิทยาลัยยัง
ไม่ส่งผลทีช่ ัดเจน เช่น สถานที่ฝึกประสบการณ์
ตลอดจนเมื่อสาเร็จการศึกษาสามารถมีงานทา
โดยสถานประกอบการที่เคยฝึกประสบการณ์

ประเภท
ความเสี่ยง

หลัก
ธรรมาภิบาล

(5)

(6)

S

ประสิทธิผล

27

28

26

RMU - ERM 2
แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนบริ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 7 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี สู่การกากับดูแลตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ
ขั้นตอนหลัก

วัตถุประสงค์ของขัน้ ตอน

ความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยง

(1)

(2)

(3)

(4)

(จาก RMU1 ช่อง2)

(จาก RMU1 ช่อง3)

- มีระบบบริหารจัดการภายใน
องค์กรที่มีคุณภาพ และมาตรฐาน
ตามหลักธรรมาภิบาล

- พัฒนา และส่งเสริมการใช้ระบบความ
ปลอดภัยและการจราจร การบริการอื่นๆ
ให้มีประสิทธิภาพ

11. ความพึงพอใจของ
13. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพสินย์ของ
ผู้รับบริการต่อการให้การบริการ บุคลากร นักศึกษา ภายในมหาวิทยาลัย ยังไม่
ของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย เพียงพอ
ตลอดจนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 14. หลังคากันฝนยังไม่เพียงพอสาหรับจอดรถ
และสถานที่จอดรถที่มีอยู่ยังไม่มีประสิทธิภาพ
เพียงพอ
15. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มีจานวนไม่เพียงพอ
ยังไม่ทันสมัยเพียงพอ และยังมีประสิทธิภาพ
ไม่เพียงพอ ต่อการส่งเสริมการเรียนรู้
12. งบประมาณส่วนกลางของ 16. หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว
มหาวิทยาลัย มีจานวนจากัด ไม่ แต่ยังมีบางส่วนที่มาขอใช้งบประมาณส่วนกลาง
พอจ่าย
จึงทาให้งบกลางไม่พอจ่าย
17. งบกลางมีจานวนจากัด เนื่องจากจานวน
นักศึกษาลดลง จึงทาให้รายได้ของมหาวิทยาลัย
ลดลง

ประเภท
ความเสี่ยง

หลัก
ธรรมาภิบาล

(5)

(6)

O

ประสิทธิภาพ

O

ประสิทธิภาพ

O

ประสิทธิภาพ

O

ประสิทธิภาพ

F

ประสิทธิภาพ

RMU - ERM 2
การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 7 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี สู่การกากับดูแลตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ
ขั้นตอนหลัก

วัตถุประสงค์ของขัน้ ตอน

ความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยง

(1)

(2)

(3)

(4)

(จาก RMU1 ช่อง2)

(จาก RMU1 ช่อง3)

13. หน่วยงานไม่ส่งงานหรือ ส่ง
งานล่าช้า หรือ ไม่ตาม
ระยะเวลาที่กาหนด จากที่มี
การติดตามข้อมูลของหน่วยงาน
กลาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนบริ

ประเภท
ความเสี่ยง

หลัก
ธรรมาภิบาล

(5)

(6)

18. ผู้รับผิดชอบเรื่องที่เกี่ยวข้องของหน่วยงาน
ขาดแผนและการติดตามการดาเนินงาน จึงทา
ให้การส่งงาน หรือข้อมูลล่าช้า ส่งผลถึง
ผลสาเร็จของการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย

O

ประสิทธิภาพ

19. การดาเนินงานตามปฏิทินการดาเนินงาน
ของหน่วยงานยังมีน้อย หรือหน่วยงานไม่มี
ปฏิทินการดาเนินงาน ส่งผลถึงผลสาเร็จของ
การดาเนินงานของมหาวิทยาลัย

S

ประสิทธิภาพ

29

30

26

แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนบริ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คาอธิบาย แบบ RMU – ERM 2
1. คอลัมน์ (1) ขั้นตอนหลัก
2. คอลัมน์ (2) วัตถุประสงค์ขั้นตอนหลัก
ในแต่ละขั้นตอนของภาระงาน/กิจกรรม สามารถมีวตั ถุประสงค์ของการดาเนินงานได้หลายข้อ
3. คอลัมน์ (3) ความเสี่ยง
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอน ซึ่งอาจเกิดขึ้นและมีผลให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล
ไม่สามารถดาเนินงานให้บรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้
4. คอลัมน์ (4) ปัจจัยความเสี่ยง
สาเหตุหรือที่มาของความเสี่ยง ที่จะทาให้การดาเนินงานไม่สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ที่กาหนดไว้
5. คอลัมน์ (5) ประเภทความเสีย่ ง
(Strategic Risk : S = ด้านกลยุทธ์)
(Operational Risk : O = ด้านการดาเนินงาน)
(Economic/Political Risk : E/P = ด้านเศรษฐกิจ/การเมือง)
(Financial Risk: F = ด้านการเงิน)
(Regulatory Risk : R = ด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ)
(Natural Risk : N = ด้านธรรมชาติ)
6. คอลัมน์ (6) หลักธรรมมาภิบาล
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ได้แก่
1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness)
6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation)
2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)
7. หลักการกระจายอานาจ (Decentralization)
3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness)
8. หลักนิติธรรม (Rule of Law)
4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability)
9. หลักความเสมอภาค (Equity)

5. หลักความโปร่งใส (Transparency)

10. หลักการมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)

ตารางที่ 3 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง
RMU - ERM 3
การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ

แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนบริ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ขั้นตอนหลัก

วัตถุประสงค์ของขัน้ ตอน

ความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยง

(1)

(2)

(3)

(4)

(จาก RMU2 ช่อง1)

(จาก RMU2 ช่อง2)

(จาก RMU2 ช่อง3)

(จาก RMU2 ช่อง4)

- เป็นสถาบันที่มุ่งเน้นการผลิต
บัณฑิตที่ มีคณ
ุ ภาพ มีความรู้
ความสามารถด้านวิชาการ มี
คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ และมีทักษะใน
การประกอบอาชีพ และการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21

1. หลักสูตรมีคณ
ุ ภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานกาหนด
2. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนที่มีความร่วมมือกับ
ภาคีเครือข่ายในประเทศและ/หรือ
ต่างประเทศ เพื่อฝึกบัณฑิตนัก
ปฏิบัติ
3. ส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วม
ประกวด/แข่งขัน ด้านวิชาการ
วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม

ประเภท
ความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง

1. จานวนอาจารย์ประจา
หลักสูตรไม่ตรงตามเกณฑ์
มาตรฐานประกันคุณภาพ

1. ยังไม่มีการปรับปรุงจานวนอาจารย์
ประจาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานประกันคุณภาพ จานวน 18
หลักสูตร

S

โอกาส
(6)
5

2. จานวนหลักสูตรนานาชาติ
หรือหลักสูตรที่มีความเป็น
สากล ยังมีน้อย

2. หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนที่
เป็นหลักสูตรนานาชาติ หรือหลักสูตร
ภาษาต่างประเทศยังมีน้อย ไม่มีความ
หลากหลาย
3. การดาเนินงานด้านหลักสูตรทีม่ ีความ
ร่วมมือ (MOU) กับสถานประกอบการณ์ยัง
มีน้อย ซึ่งส่งผลต่อนักศึกษาในการฝึก
ประสบการณ์ และการปฏิบตั ิงานเมื่อสาเร็จ
การศึกษา

S

4

3

O

4

4

3. หลักสูตรที่จัดการเรียนรู้ที่
เน้นบัณฑิตนักปฏิบัติอย่างมือ
อาชีพ (มีการฝึกปฏิบัติ ทา
กิจกรรมในระหว่างเรียน
ร่วมกับสถานประกอบการ)
ยังไม่ปรากฏชัดเจน

(5)
(จาก RMU2 ช่อง5)

ผลกระทบ
(7)
4

31

32

26

RMU - ERM 3

แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนบริ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
ขั้นตอนหลัก

วัตถุประสงค์ของขัน้ ตอน

ความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยง

(1)

(2)

(3)

(4)

(จาก RMU2 ช่อง1)

(จาก RMU2 ช่อง2)

(จาก RMU2 ช่อง3)

(จาก RMU2 ช่อง4)

4. ไม่มีฐานข้อมูลที่รวบรวม
ประวัติ หรือการดาเนินงาน
ต่างๆ โดยหน่วยงานกลาง
เช่น
จานวนนักศึกษาหรือศิษย์เก่า
ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณยก
ย่อง ในด้านวิชาการ วิชาชีพ
คุณธรรม จริยธรรมหรือ
รางวัล ทางวิชาการ หรือด้าน
อื่นๆ ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ และด้านอื่นๆ

4. ขาดการรวบรวมข้อมูล โดยหน่วยงาน
กลาง เพื่อเก็บข้อมูล เช่น
* ประวัติของบุคลากร นักศึกษา
หรือศิษย์เก่าทีไ่ ด้รับประกาศเกียรติคุณยก
ย่อง ในด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม
จริยธรรมหรือรางวัล ทางวิชาการ หรือด้าน
อื่นๆ
* การทาความร่วมมือ MOU
* กิจกรรมทานุบารุงด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม
* ด้านอื่นๆ
ซึ่งปัจจุบันข้อมูลกระจัดกระจายอยู่
ตามหน่วยงานต่างๆ และคณะ ซึ่งไม่มี
ข้อมูลรวบรวมไว้ที่หน่วยงานกลางทั้งอดีด
และปัจจุบัน ข้อมูลรวบรวมไว้ที่หน่วยงาน
กลางทั้งอดีดและปัจจุบัน

ประเภท
ความเสี่ยง
(5)
(จาก RMU2 ช่อง5)

O

การประเมินความเสี่ยง
โอกาส
(6)
5

ผลกระทบ
(7)
4

RMU - ERM 3
การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 2 พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรให้มีคุณภาพ
ขั้นตอนหลัก

วัตถุประสงค์ของขัน้ ตอน

ความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยง

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนบริ

(1)

(2)

(3)

(4)

(จาก RMU2 ช่อง1)

(จาก RMU2 ช่อง2)

(จาก RMU2 ช่อง3)

(จาก RMU2 ช่อง4)

- คณาจารย์ และบุคลากรมี
คุณภาพตามมาตรฐานวิชาการ และ
วิชาชีพ และมีการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง

1. พัฒนาระบบการพัฒนาบุคลากร
ให้มีประสิทธิภาพ
2. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้ศึกษา
ต่อในระดับทีส่ ูงขึ้นตามความ
ต้องการของมหาวิทยาลัย
3. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
บุคลากรเพื่อความสมดุลย์ของชีวิต
และการทางาน

5. ระดับความสาเร็จของการ
รับและการพัฒนาบุคลากรให้
มีมาตรฐาน

5. ด้านคุณภาพชีวิตความเป็นอยูข่ อง
บุคลากร ยังขาดด้านสวัสดิการที่พกั อาศัย
ซึ่งสายสนับสนุนเงินเดือนน้อย และต้องได้
เช่าที่อยู่อาศัย ทาให้เกิดคุณภาพการดารงค์
ชีวิตไม่ดเี ท่าที่ควร
6. บุคลากรมีทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

ประเภท
ความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง

O

โอกาส
(6)
4

ผลกระทบ
(7)
4

O

4

3

(5)
(จาก RMU2 ช่อง5)

33

34

26
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แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนบริ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 3 การบริหารจัดการงานวิจัยให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
ขั้นตอนหลัก

วัตถุประสงค์ของขัน้ ตอน

ความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยง

(1)

(2)

(3)

(4)

(จาก RMU2 ช่อง1)

(จาก RMU2 ช่อง2)

(จาก RMU2 ช่อง3)

(จาก RMU2 ช่อง4)

- เป็นมหาวิทยาลัยทีส่ ร้างองค์
ความรู้และใช้การวิจัยเป็นฐานในการ
ดาเนินงาน การพัฒนาท้องถิ่นและ
สังคม

1. พัฒนาคุณภาพงานวิจัยเพื่อ
สร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอน

6. มีโครงการวิจัย/งาน
7. นักวิจัยส่วนใหญ่ เมื่อขอทุนวิจยั แล้ว มี
สร้างสรรค์ทดี่ าเนินการไม่แล้ว ภาระงานสอนมาก ทาให้การดาเนินงาน
เสร็จภายในปีงบประมาณ
ล่าช้า และงานวิจัยไม่เสร็จตามระยะเวลาที่
หรือในระยะเวลาที่กาหนด
กาหนด ส่งผลให้มหาวิทยาลัยไม่สามารถ
ติดตามงานวิจัยได้ตามเป้าหมาย
8. นักวิจัยขาดการวางแผนในการ
ดาเนินงาน และการดาเนินการตามแผน

ประเภท
ความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง

O

โอกาส
(6)
4

ผลกระทบ
(7)
3

O

3

3

(5)
(จาก RMU2 ช่อง5)

RMU - ERM 3
การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 4 พัฒนาท้องถิ่นและสังคมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ขั้นตอนหลัก

วัตถุประสงค์ของขัน้ ตอน

ความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยง

(1)

(2)

(3)

(4)

(จาก RMU2 ช่อง1)

(จาก RMU2 ช่อง2)

(จาก RMU2 ช่อง3)

(จาก RMU2 ช่อง4)

- นาองค์ความรู้ และนวัตกรรมจาก - ส่งเสริมการบูรณาการการ
การวิจัยไปให้บริการวิชาการแก่สังคม บริการวิชาการกับงานวิจัย
เพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

7. ร้อยละความสาเร็จของ
โครงการ หรือกิจกรรม หรือ
งานวิจัยที่เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นให้
สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่าง
ยั่งยืน

แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนบริ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

9. งานวิจัยที่นาองค์ความรู้ และนวัตกรรม
จากการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นให้ สามารถ
พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนยังมีน้อย เช่น
ไม่มีวิจยั ด้านคุณภาพดิน หรือพืชที่เหมาะ
กับสภาพภูมิภาค เพื่อให้เกิดการพึง่ พา
ตนเองได้ของเกษตรกร ท้องถิ่น เป็นต้น
- เป็นคลังปัญญาและแหล่งเรียนรู้
- ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือ 8. ศูนย์/แหล่งความเป็นเลิศ
10. ศูนย์/แหล่งความเป็นเลิศ (excellent
ท้องถิ่น และสังคมในการพัฒนา
เพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรูต้ ามแนว (excellent center)
center) ยังไม่ส่งผลที่ชัดเจน ในการให้การ
ชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่าง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ภายใน/ภายนอกมหาวิทยาลัย บริการ และการดาเนินงานที่เห็นผลชัดเจน
ยั่งยืนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
ที่มีมาตรฐานในการให้บริการ มีการดาเนินงาน หรือมีการจัดกิจกรรมอย่าง
พอเพียง
วิชาการในระดับท้องถิ่น
ต่อเนื่อง
ระดับชาติและนานาชาติ
ยังไม่ชัดเจน

ประเภท
ความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง

S

โอกาส
(6)
4

ผลกระทบ
(7)
3

O

4

4

(5)
(จาก RMU2 ช่อง5)

35

36

26
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แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนบริ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 5 ส่งเสริมสนับสนุนการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ขั้นตอนหลัก

วัตถุประสงค์ของขัน้ ตอน

ความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยง

(1)

(2)

(3)

(4)

(จาก RMU2 ช่อง1)

(จาก RMU2 ช่อง2)

(จาก RMU2 ช่อง3)

(จาก RMU2 ช่อง4)

- เป็นแบบอย่างและเป็นแหล่ง
เรียนรูด้ ้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

- สร้างเสริมสนับสนุนการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

9. แหล่งเรียนรู้ภายใน
มหาวิทยาลัยที่ได้รับการ
ยอมรับด้านการทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม การ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมยังไม่ชัดเจน

11. การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
มหาวิทยาลัย ยังไม่ชัดเจน ขาดการ
ประชาสัมพันธ์ และการดาเนินการที่ได้รับ
การยอมรับจากท้องถิ่น

ประเภท
ความเสี่ยง
(5)
(จาก RMU2 ช่อง5)

O

การประเมินความเสี่ยง
โอกาส
(6)
4

ผลกระทบ
(7)
3

RMU - ERM 3
การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 6 สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการพัฒนามหาวิทยาลัยและสังคม อาเซียนและภูมิภาคอื่นของโลก
ขั้นตอนหลัก

วัตถุประสงค์ของขัน้ ตอน

ความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยง

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนบริ

(1)

(2)

(3)

(4)

(จาก RMU2 ช่อง1)

(จาก RMU2 ช่อง2)

(จาก RMU2 ช่อง3)

(จาก RMU2 ช่อง4)

- มีความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัย และหน่วยงานภาครัฐ
ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สถาน
ประกอบการและศิษย์เก่าในการ
พัฒนามหาวิทยาลัย

- สร้างและพัฒนาความร่วมมือ
และข้อตกลงร่วมกับมหาวิทยาลัย
และหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ
ภาคอุตสาหกรรม ชุมชน ทั้ง
ภายในและต่างประเทศ

10. จานวนองค์กร สมาคม
หรือหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนทั้งในและต่างประเทศ
ที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายความ
ร่วมมือในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย ภูมภิ าคอาเซียน
และภูมิภาคอื่นของโลก ยังมี
น้อย

12. การร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ภาค
ธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น สถานประกอบการและศิษย์
เก่า ในการพัฒนานักศึกษา และพัฒนา
มหาวิทยาลัยยังไม่ส่งผลที่ชัดเจน เช่น
สถานที่ฝึกประสบการณ์ ตลอดจนเมื่อ
สาเร็จการศึกษาสามารถมีงานทา โดยสถาน
ประกอบการที่เคยฝึกประสบการณ์

ประเภท
ความเสี่ยง
(5)
(จาก RMU2 ช่อง5)

S

การประเมินความเสี่ยง
โอกาส
(6)
4

ผลกระทบ
(7)
4

37

38

26

RMU - ERM 3

แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนบริ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 7 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี สู่การกากับดูแลตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ
ขั้นตอนหลัก

วัตถุประสงค์ของขัน้ ตอน

ความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยง

(1)

(2)

(3)

(4)

(จาก RMU2 ช่อง1)

(จาก RMU2 ช่อง2)

(จาก RMU2 ช่อง3)

(จาก RMU2 ช่อง4)

- มีระบบบริหารจัดการภายใน
องค์กรที่มีคุณภาพ และมาตรฐาน
ตามหลักธรรมาภิบาล

- พัฒนา และส่งเสริมการใช้ระบบ 11. ความพึงพอใจของ
ความปลอดภัยและการจราจร
ผู้รับบริการต่อการให้การ
การบริการอื่นๆ ให้มีประสิทธิภาพ บริการของหน่วยงานใน
มหาวิทยาลัย ตลอดจนสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้

ประเภท
ความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง

13. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพสินย์ของ
บุคลากร นักศึกษา ภายในมหาวิทยาลัย ยัง
ไม่เพียงพอ

O

โอกาส
(6)
3

14. หลังคากันฝนยังไม่เพียงพอสาหรับจอด
รถ และสถานที่จอดรถที่มีอยู่ยังไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอ

O

3

3

15. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มีจานวนไม่
เพียงพอ ยังไม่ทันสมัยเพียงพอ และยังมี
ประสิทธิภาพ ไม่เพียงพอ ต่อการส่งเสริม
การเรียนรู้

O

3

4

(5)
(จาก RMU2 ช่อง5)

ผลกระทบ
(7)
3

RMU - ERM 3
การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 7 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี สู่การกากับดูแลตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ
ขั้นตอนหลัก

วัตถุประสงค์ของขัน้ ตอน

ความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยง

(1)

(2)

(3)

(4)

(จาก RMU2 ช่อง1)

(จาก RMU2 ช่อง2)

(จาก RMU2 ช่อง3)

(จาก RMU2 ช่อง4)

แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนบริ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

12. งบประมาณส่วนกลางของ 16. หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ
มหาวิทยาลัย มีจานวนจากัด แล้ว แต่ยังมีบางส่วนที่มาขอใช้งบประมาณ
ไม่พอจ่าย
ส่วนกลาง จึงทาให้งบกลางไม่พอจ่าย
17. งบกลางมีจานวนจากัด เนื่องจากจานวน
นักศึกษาลดลง จึงทาให้รายได้ของ
มหาวิทยาลัยลดลง
13. หน่วยงานไม่ส่งงานหรือ 18. ผู้รับผิดชอบเรื่องที่เกี่ยวข้องของ
ส่งงานล่าช้า หรือ ไม่ตาม
หน่วยงานขาดแผนและการติดตามการ
ระยะเวลาที่กาหนด จากที่มี ดาเนินงาน จึงทาให้การส่งงาน หรือข้อมูล
การติดตามข้อมูลของ
ล่าช้า ส่งผลถึงผลสาเร็จของการดาเนินงาน
หน่วยงานกลาง
ของมหาวิทยาลัย
19. การดาเนินงานตามปฏิทินการ
ดาเนินงานของหน่วยงานยังมีน้อย หรือ
หน่วยงานไม่มีปฏิทินการดาเนินงาน ส่งผล
ถึงผลสาเร็จของการดาเนินงานของ
มหาวิทยาลัย

ประเภท
ความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง

O

โอกาส
(6)
4

ผลกระทบ
(7)
4

F

4

4

O

3

3

S

3

3

(5)
(จาก RMU2 ช่อง5)

39

40

26

ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง
RMU - ERM 4

แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนบริ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
ขั้นตอนหลัก

วัตถุประสงค์ของขัน้ ตอน

ความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยง

(1)

(2)

(3)

(4)

(จาก RMU3 ช่อง1)

(จาก RMU3 ช่อง2)

(จาก RMU3 ช่อง3)

(จาก RMU3 ช่อง4)

- เป็นสถาบันที่มุ่งเน้น
การผลิตบัณฑิตที่ มี
คุณภาพ มีความรู้
ความสามารถด้าน
วิชาการ มีคุณธรรม
จริยธรรม และคุณลักษณ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ และ
มีทักษะในการประกอบ
อาชีพ และการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21

1. หลักสูตรมีคณ
ุ ภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานกาหนด
2. พัฒนาหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอนที่มีความ
ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายใน
ประเทศและ/หรือต่างประเทศ
เพื่อฝึกบัณฑิตนักปฏิบตั ิ
3. ส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วม
ประกวด/แข่งขัน
ด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม
จริยธรรม

ประเภท
ความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง
ระดับ
ความเสี่ยง
20
สูงมาก

โอกาส

ผลกระทบ

(จาก RMU3 ช่อง5)

(6)

(7)

S

5

4

2. จานวนหลักสูตรนานาชาติ 2. หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนที่เป็น
หรือหลักสูตรที่มีความเป็น
หลักสูตรนานาชาติ หรือหลักสูตรภาษาต่างประเทศ
สากล ยังมีน้อย
ยังมีน้อย ไม่มคี วามหลากหลาย

S

4

3

12
สูง

3. หลักสูตรที่จัดการเรียนรู้ที่ 3. การดาเนินงานด้านหลักสูตรทีม่ ีความร่วมมือ
เน้นบัณฑิตนักปฏิบัติอย่างมือ (MOU) กับสถานประกอบการณ์ยงั มีน้อย ซึ่งส่งผล
อาชีพ (มีการฝึกปฏิบัติ ทา ต่อนักศึกษาในการฝึกประสบการณ์ และการ
กิจกรรมในระหว่างเรียน
ปฏิบัติงานเมือ่ สาเร็จการศึกษา
ร่วมกับสถานประกอบการ)
ยังไม่ปรากฏชัดเจน

O

4

4

16
สูง

1. จานวนอาจารย์ประจา
หลักสูตรไม่ตรงตามเกณฑ์
มาตรฐานประกันคุณภาพ

1. ยังไม่มีการปรับปรุงจานวนอาจารย์ประจา
หลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานประกัน
คุณภาพ จานวน 18 หลักสูตร

(5)

RMU - ERM 4
การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
ขั้นตอนหลัก

วัตถุประสงค์ของขัน้ ตอน

ความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยง

แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนบริ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

(1)

(2)

(3)

(4)

(จาก RMU3 ช่อง1)

(จาก RMU3 ช่อง2)

(จาก RMU3 ช่อง3)

(จาก RMU3 ช่อง4)

4. ไม่มีฐานข้อมูลที่รวบรวม
ประวัติ หรือการดาเนินงาน
ต่างๆ โดยหน่วยงานกลาง
เช่น
จานวนนักศึกษาหรือศิษย์เก่า
ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณยก
ย่อง ในด้านวิชาการ วิชาชีพ
คุณธรรม จริยธรรมหรือ
รางวัล ทางวิชาการ หรือด้าน
อื่นๆ ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ และด้านอื่นๆ

4. ขาดการรวบรวมข้อมูล โดยหน่วยงานกลาง เพื่อ
เก็บข้อมูล เช่น
* ประวัติของบุคลากร นักศึกษาหรือศิษย์
เก่าที่ได้รับประกาศเกียรติคณ
ุ ยกย่อง ในด้าน
วิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรมหรือรางวัล ทาง
วิชาการ หรือด้านอื่นๆ
* การทาความร่วมมือ MOU
* กิจกรรมทานุบารุงด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม
* ด้านอื่นๆ
ซึ่งปัจจุบันข้อมูลกระจัดกระจายอยู่ตาม
หน่วยงานต่างๆ และคณะ ซึ่งไม่มขี ้อมูลรวบรวมไว้
ที่หน่วยงานกลางทั้งอดีดและปัจจุบัน ข้อมูลรวบรวม
ไว้ที่หน่วยงานกลางทั้งอดีดและปัจจุบัน

ประเภท
ความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง
โอกาส

ผลกระทบ

(จาก RMU3 ช่อง5)

(6)

(7)

O

5

4

(5)

ระดับ
ความเสี่ยง
20
สูงมาก

41

42

26

RMU - ERM 4
แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนบริ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 2 พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรให้มีคุณภาพ
ขั้นตอนหลัก

วัตถุประสงค์ของขัน้ ตอน

ความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยง

(1)

(2)

(3)

(4)

(จาก RMU3 ช่อง1)

(จาก RMU3 ช่อง2)

(จาก RMU3 ช่อง3)

(จาก RMU3 ช่อง4)

- คณาจารย์ และ
บุคลากรมีคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาการ และ
วิชาชีพ และมีการ
พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง

1. พัฒนาระบบการพัฒนา
5. ระดับความสาเร็จของการ
บุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
รับและการพัฒนาบุคลากรให้มี
2. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้ มาตรฐาน
ศึกษาต่อในระดับทีส่ ูงขึ้นตาม
ความต้องการของ
มหาวิทยาลัย
3. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของบุคลากรเพื่อความ
สมดุลย์ของชีวิตและการ
ทางาน

ประเภท
ความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง
โอกาส

ผลกระทบ

(จาก RMU3 ช่อง5)

(6)

(7)

5. ด้านคุณภาพชีวิตความเป็นอยูข่ องบุคลากร ยัง
ขาดด้านสวัสดิการที่พักอาศัย ซึ่งสายสนับสนุน
เงินเดือนน้อย และต้องได้เช่าที่อยู่อาศัย ทาให้เกิด
คุณภาพการดารงค์ชีวิตไม่ดีเท่าทีค่ วร

O

4

4

6. บุคลากรมีทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษไม่
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

O

4

3

(5)

ระดับ
ความเสี่ยง
16
สูง

12
สูง

RMU - ERM 4
การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 3 การบริหารจัดการงานวิจัยให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
ขั้นตอนหลัก

วัตถุประสงค์ของขัน้ ตอน

ความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยง

(1)

(2)

(3)

(4)

(จาก RMU3 ช่อง1)

(จาก RMU3 ช่อง2)

(จาก RMU3 ช่อง3)

(จาก RMU3 ช่อง4)

6. มีโครงการวิจัย/งาน
สร้างสรรค์ทดี่ าเนินการไม่แล้ว
เสร็จภายในปีงบประมาณ
หรือในระยะเวลาที่กาหนด

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนบริ

- เป็นมหาวิทยาลัยที่
สร้างองค์ความรู้และใช้
การวิจัยเป็นฐานในการ
ดาเนินงาน การพัฒนา
ท้องถิน่ และสังคม

1. พัฒนาคุณภาพงานวิจัย
เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอน

ประเภท
ความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง
โอกาส

ผลกระทบ

(จาก RMU3 ช่อง5)

(6)

(7)

7. นักวิจัยส่วนใหญ่ เมื่อขอทุนวิจยั แล้ว มีภาระงาน
สอนมาก ทาให้การดาเนินงานล่าช้า และงานวิจัย
ไม่เสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด ส่งผลให้
มหาวิทยาลัยไม่สามารถติดตามงานวิจัยได้ตาม
เป้าหมาย

O

4

3

8. นักวิจัยขาดการวางแผนในการดาเนินงาน และ
การดาเนินการตามแผน

O

3

3

(5)

ระดับ
ความเสี่ยง
12
สูง

9
ปานกลาง

43

44

26

RMU - ERM 4
แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนบริ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 4 พัฒนาท้องถิ่นและสังคมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ขั้นตอนหลัก

วัตถุประสงค์ของขัน้ ตอน

ความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยง

(1)

(2)

(3)

(4)

(จาก RMU3 ช่อง1)

(จาก RMU3 ช่อง2)

(จาก RMU3 ช่อง3)

(จาก RMU3 ช่อง4)

7. ร้อยละความสาเร็จของ
โครงการ หรือกิจกรรม หรือ
งานวิจัยที่เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นให้
สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่าง
ยั่งยืน
8. ศูนย์/แหล่งความเป็นเลิศ
(excellent center)
ภายใน/ภายนอก
มหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐานใน
การให้บริการวิชาการใน
ระดับท้องถิ่น ระดับชาติและ
นานาชาติ
ยังไม่ชัดเจน

9. งานวิจัยที่นาองค์ความรู้ และนวัตกรรมจากการ
วิจัยไปใช้ในการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนท้องถิ่นให้ สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
ยังมีน้อย เช่น ไม่มีวิจัย ด้านคุณภาพดิน หรือพืชที่
เหมาะกับสภาพภูมิภาค เพื่อให้เกิดการพึ่งพาตนเอง
ได้ของเกษตรกร ท้องถิ่น เป็นต้น
10. ศูนย์/แหล่งความเป็นเลิศ (excellent
center) ยังไม่ส่งผลที่ชัดเจน ในการให้การบริการ
และการดาเนินงานที่เห็นผลชัดเจน มีการ
ดาเนินงาน หรือมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

- นาองค์ความรู้ และ
- ส่งเสริมการบูรณาการการ
นวัตกรรมจากการวิจยั ไป บริการวิชาการกับงานวิจยั
ให้บริการวิชาการแก่
สังคม เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
- เป็นคลังปัญญาและ
- ส่งเสริมการสร้างความ
แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น และ ร่วมมือเพื่อพัฒนาศูนย์การ
สังคมในการพัฒนาชุมชน เรียนรูต้ ามแนวปรัชญา
ให้สามารถพึ่งพาตนเอง เศรษฐกิจพอเพียง
ได้อย่างยั่งยืนตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

ประเภท
ความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง
โอกาส

ผลกระทบ

(จาก RMU3 ช่อง5)

(6)

(7)

S

4

3

O

4

4

(5)

ระดับ
ความเสี่ยง
12
สูง

16
สูง

RMU - ERM 4
การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 5 ส่งเสริมสนับสนุนการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ขั้นตอนหลัก

วัตถุประสงค์ของขัน้ ตอน

ความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยง

(1)

(2)

(3)

(4)

(จาก RMU3 ช่อง1)

(จาก RMU3 ช่อง2)

(จาก RMU3 ช่อง3)

(จาก RMU3 ช่อง4)

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนบริ

- เป็นแบบอย่างและ
เป็นแหล่งเรียนรูด้ ้านการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

- สร้างเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

9. แหล่งเรียนรู้ภายใน
มหาวิทยาลัยที่ได้รับการ
ยอมรับด้านการทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม การ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมยังไม่ชัดเจน

11. การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งเรียนรูด้ ้าน
ศิลปวัฒนธรรม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย ยังไม่ชัดเจน ขาดการ
ประชาสัมพันธ์ และการดาเนินการที่ได้รับการ
ยอมรับจากท้องถิ่น

ประเภท
ความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง
โอกาส

ผลกระทบ

(จาก RMU3 ช่อง5)

(6)

(7)

O

4

3

(5)

ระดับ
ความเสี่ยง
12
สูง

45

46
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RMU - ERM 4
แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนบริ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 6 สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการพัฒนามหาวิทยาลัยและสังคม อาเซียนและภูมิภาคอื่นของโลก
ขั้นตอนหลัก

วัตถุประสงค์ของขัน้ ตอน

ความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยง

(1)

(2)

(3)

(4)

(จาก RMU3 ช่อง1)

(จาก RMU3 ช่อง2)

(จาก RMU3 ช่อง3)

(จาก RMU3 ช่อง4)

- สร้างและพัฒนาความ
ร่วมมือ และข้อตกลงร่วมกับ
มหาวิทยาลัยและหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคธุรกิจ
ภาคอุตสาหกรรม ชุมชน ทั้ง
ภายในและต่างประเทศ

10. จานวนองค์กร สมาคม
หรือหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนทั้งในและต่างประเทศ
ที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายความ
ร่วมมือในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย ภูมภิ าคอาเซียน
และภูมิภาคอื่นของโลก ยังมี
น้อย

12. การร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ
ภาคอุตสาหกรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สถานประกอบการและศิษย์เก่า ในการพัฒนา
นักศึกษา และพัฒนามหาวิทยาลัยยังไม่ส่งผลที่
ชัดเจน เช่น สถานที่ฝึกประสบการณ์ ตลอดจนเมื่อ
สาเร็จการศึกษาสามารถมีงานทา โดยสถาน
ประกอบการที่เคยฝึกประสบการณ์

- มีความร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัย
และหน่วยงานภาครัฐ
ภาคธุรกิจ
ภาคอุตสาหกรรม
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น สถาน
ประกอบการและศิษย์
เก่าในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย

ประเภท
ความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง
โอกาส

ผลกระทบ

(จาก RMU3 ช่อง5)

(6)

(7)

S

4

4

(5)

ระดับ
ความเสี่ยง
16
สูง

RMU - ERM 4
การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 7 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี สู่การกากับดูแลตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ
ขั้นตอนหลัก

วัตถุประสงค์ของขัน้ ตอน

ความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยง

(1)

(2)

(3)

(4)

(จาก RMU3 ช่อง1)

(จาก RMU3 ช่อง2)

(จาก RMU3 ช่อง3)

(จาก RMU3 ช่อง4)

- มีระบบบริหารจัดการ
ภายในองค์กรที่มี
คุณภาพ และมาตรฐาน
ตามหลักธรรมาภิบาล

- พัฒนา และส่งเสริมการใช้
ระบบความปลอดภัยและ
การจราจร การบริการอื่นๆ
ให้มีประสิทธิภาพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนบริ

11. ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อการให้การ
บริการของหน่วยงานใน
มหาวิทยาลัย ตลอดจนสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้

ประเภท
ความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง
ระดับ
ความเสี่ยง
9
ปานกลาง

โอกาส

ผลกระทบ

(จาก RMU3 ช่อง5)

(6)

(7)

13. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพสินย์ของ
บุคลากร นักศึกษา ภายในมหาวิทยาลัย ยัง
ไม่เพียงพอ

O

3

3

14. หลังคากันฝนยังไม่เพียงพอสาหรับจอด
รถ และสถานที่จอดรถที่มีอยู่ยังไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอ

O

3

3

9
ปานกลาง

15. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มีจานวนไม่เพียงพอ ยัง
ไม่ทันสมัยเพียงพอ และยังมีประสิทธิภาพ ไม่
เพียงพอ ต่อการส่งเสริมการเรียนรู้

O

3

4

12
สูง

(5)

47

48

26

RMU - ERM 4
แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนบริ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 7 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี สู่การกากับดูแลตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ
ขั้นตอนหลัก

วัตถุประสงค์ของขัน้ ตอน

ความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยง

(1)

(2)

(3)

(4)

(จาก RMU3 ช่อง1)

(จาก RMU3 ช่อง2)

(จาก RMU3 ช่อง3)

(จาก RMU3 ช่อง4)

12. งบประมาณส่วนกลาง
ของมหาวิทยาลัย มีจานวน
จากัด ไม่พอจ่าย

13. หน่วยงานไม่ส่งงานหรือ
ส่งงานล่าช้า หรือ ไม่ตาม
ระยะเวลาที่กาหนด จากที่มี
การติดตามข้อมูลของ
หน่วยงานกลาง

16. หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว แต่
ยังมีบางส่วนที่มาขอใช้งบประมาณส่วนกลาง จึงทา
ให้งบกลางไม่พอจ่าย
17. งบกลางมีจานวนจากัด เนื่องจากจานวน
นักศึกษาลดลง จึงทาให้รายได้ของมหาวิทยาลัย
ลดลง
18. ผู้รับผิดชอบเรื่องที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานขาด
แผนและการติดตามการดาเนินงาน จึงทาให้การส่ง
งาน หรือข้อมูลล่าช้า ส่งผลถึงผลสาเร็จของการ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
19. การดาเนินงานตามปฏิทินการดาเนินงานของ
หน่วยงานยังมีน้อย หรือหน่วยงานไม่มีปฏิทินการ
ดาเนินงาน ส่งผลถึงผลสาเร็จของการดาเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย

ประเภท
ความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง
ระดับ
ความเสี่ยง
16
สูง

โอกาส

ผลกระทบ

(จาก RMU3 ช่อง5)

(6)

(7)

O

4

4

F

4

4

16
สูง

O

3

3

9
ปานกลาง

S

3

3

9
ปานกลาง

(5)

คาอธิบายหลักเกณฑ์ในการประเมินระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และ ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact)
ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood)
ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact))
ระดับ
5
4
3
2
1

โอกาสที่จะเกิด
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

คาอธิบาย
มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง
มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
มีโอกาสเกิดบางครั้ง
อาจมีโอกาสเกิดแต่นานๆ ครั้ง
มีโอกาสเกิดได้ยากมาก

ระดับ ผลกระทบ
คาอธิบาย
5
สูงมาก ผลกระทบที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานระดับมหาวิทยาลัย
4
สูง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานระดับคณะ สานัก สถาบัน
3
ปานกลาง ผลกระทบที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานระดับฝ่าย กอง
2
น้อย
ผลกระทบที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานระดับผู้ปฏิบตั ิงาน
1
น้อยมาก ไม่มผี ลกระทบเกิดขึ้น

5
ผลกระทบของ ความเสี่ยง

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนบริ

ระดับของความเสี่ยง (Degree Of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากประเมินโอกาส และผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งเป็น 4 ระดับ
คือ สูงมาก สูง ปานกลาง และน้อย
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risks)
สูงมาก
≥ 18
สูง
10 - 17
ปานกลาง 6 - 9
น้อย
1-5

4
3
2
1
1 2 3 4 5
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

49

50

26

ตารางที่ 5 การจัดลาดับความเสี่ยง
RMU - ERM 5

แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนบริ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

การจัดลาดับความเสี่ยง
ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
การประเมินความเสี่ยง
ขั้นตอนหลัก

วัตถุประสงค์ของขัน้ ตอน

ความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยง

ประเภทเสี่ยง

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(จาก RMU4 ช่อง1)

(จาก RMU4 ช่อง2)

(จาก RMU4 ช่อง3)

(จาก RMU4 ช่อง4)

(จาก RMU4 ช่อง5)

- เป็นสถาบันที่มุ่งเน้น
การผลิตบัณฑิตที่ มี
คุณภาพ มีความรู้
ความสามารถด้านวิชาการ
มีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ และมีทักษะใน
การประกอบอาชีพ และ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่
21

1. หลักสูตรมีคณ
ุ ภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานกาหนด
2. พัฒนาหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอนที่มี
ความร่วมมือกับภาคี
เครือข่ายในประเทศและ/
หรือต่างประเทศ เพื่อฝึก
บัณฑิตนักปฏิบัติ
3. ส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วม
ประกวด/แข่งขัน
ด้านวิชาการ วิชาชีพ
คุณธรรม จริยธรรม

1. จานวนอาจารย์ประจา
หลักสูตรไม่ตรงตามเกณฑ์
มาตรฐานประกันคุณภาพ

2. จานวนหลักสูตร
นานาชาติ หรือหลักสูตรที่มี
ความเป็นสากล ยังมีน้อย

1. ยังไม่มีการปรับปรุงจานวนอาจารย์
ประจาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานประกันคุณภาพ จานวน 18
หลักสูตร

2. หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนที่
เป็นหลักสูตรนานาชาติ หรือหลักสูตร
ภาษาต่างประเทศยังมีน้อย ไม่มีความ
หลากหลาย
3. หลักสูตรที่จัดการเรียนรู้ที่ 3. การดาเนินงานด้านหลักสูตรทีม่ ีความ
เน้นบัณฑิตนักปฏิบัติอย่าง ร่วมมือ (MOU) กับสถานประกอบการณ์
มืออาชีพ (มีการฝึกปฏิบัติ ยังมีน้อย ซึ่งส่งผลต่อนักศึกษาในการฝึก
ทากิจกรรมในระหว่างเรียน ประสบการณ์ และการปฏิบตั ิงานเมื่อ
ร่วมกับสถานประกอบการ) สาเร็จการศึกษา
ยังไม่ปรากฏชัดเจน

โอกาส
(6)

ผล
กระทบ

ระดับ
ความเสีย่ ง

ลาดับ
ความเสีย่ ง

(7)

(8)

(9)

S

5

4

20
สูงมาก

1

S

4

3

12
สูง

9

O

4

4

16
สูง

3

RMU - ERM 5
การจัดลาดับความเสี่ยง
ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
การประเมินความเสี่ยง
ขั้นตอนหลัก

วัตถุประสงค์ของขัน้ ตอน

ความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยง

ประเภทเสี่ยง

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(จาก RMU4 ช่อง1)

(จาก RMU4 ช่อง2)

(จาก RMU4 ช่อง3)

(จาก RMU4 ช่อง4)

(จาก RMU4 ช่อง5)

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนบริ

4. ไม่มีฐานข้อมูลที่รวบรวม
ประวัติ หรือการดาเนินงาน
ต่างๆ โดยหน่วยงานกลาง
เช่น จานวนนักศึกษาหรือ
ศิษย์เก่าที่ได้รับประกาศ
เกียรติคณ
ุ ยกย่อง ในด้าน
วิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม
จริยธรรมหรือรางวัล ทาง
วิชาการ หรือด้านอื่นๆ ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ
และด้านอื่นๆ

4. ขาดการรวบรวมข้อมูล โดยหน่วยงาน
กลาง เพื่อเก็บข้อมูล เช่น
* ประวัติของบุคลากร นักศึกษา
หรือศิษย์เก่าทีไ่ ด้รับประกาศเกียรติคุณยก
ย่อง ในด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม
จริยธรรมหรือรางวัล ทางวิชาการ หรือ
ด้านอื่นๆ
* การทาความร่วมมือ MOU
* กิจกรรมทานุบารุงด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม
* ด้านอื่นๆ
ซึ่งปัจจุบันข้อมูลกระจัดกระจายอยู่
ตามหน่วยงานต่างๆ และคณะ ซึ่งไม่มี
ข้อมูลรวบรวมไว้ที่หน่วยงานกลางทั้งอดีด
และปัจจุบัน ข้อมูลรวบรวมไว้ที่หน่วยงาน
กลางทั้งอดีดและปัจจุบัน

O

โอกาส
(6)

5

ผล
กระทบ

ระดับ
ความเสีย่ ง

ลาดับ
ความเสีย่ ง

(7)

(8)

(9)

4

20
สูงมาก

2

51

52

26

RMU - ERM 5

แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนบริ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

การจัดลาดับความเสี่ยง
ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 2 พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรให้มีคุณภาพ
การประเมินความเสี่ยง
ขั้นตอนหลัก

วัตถุประสงค์ของขัน้ ตอน

ความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยง

ประเภทเสี่ยง

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(จาก RMU4 ช่อง1)

(จาก RMU4 ช่อง2)

(จาก RMU4 ช่อง3)

(จาก RMU4 ช่อง4)

(จาก RMU4 ช่อง5)

- คณาจารย์ และ
บุคลากรมีคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาการ และ
วิชาชีพ และมีการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง

1. พัฒนาระบบการพัฒนา
บุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
2. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากร
ให้ศึกษาต่อในระดับทีส่ ูงขึ้น
ตามความต้องการของ
มหาวิทยาลัย
3. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของบุคลากรเพื่อความ
สมดุลย์ของชีวิตและการ
ทางาน

โอกาส
(6)

ผล
กระทบ

ระดับ
ความเสีย่ ง

ลาดับ
ความเสีย่ ง

(7)

(8)

(9)

5. ระดับความสาเร็จของการ 5. ด้านคุณภาพชีวติ ความเป็นอยูข่ อง
รับและการพัฒนาบุคลากร บุคลากร ยังขาดด้านสวัสดิการที่พกั อาศัย
ให้มีมาตรฐาน
ซึ่งสายสนับสนุนเงินเดือนน้อย และต้องได้
เช่าที่อยู่อาศัย ทาให้เกิดคุณภาพการ
ดารงค์ชีวิตไม่ดีเท่าที่ควร

O

4

4

16
สูง

4

6. บุคลากรมีทักษะด้านการใช้
ภาษาอังกฤษไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

O

4

3

12
สูง

10

RMU - ERM 5
การจัดลาดับความเสี่ยง
ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 3 การบริหารจัดการงานวิจัยให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
การประเมินความเสี่ยง
ขั้นตอนหลัก

วัตถุประสงค์ของขัน้ ตอน

ความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยง

ประเภทเสี่ยง

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(จาก RMU4 ช่อง1)

(จาก RMU4 ช่อง2)

(จาก RMU4 ช่อง3)

(จาก RMU4 ช่อง4)

(จาก RMU4 ช่อง5)

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนบริ

- เป็นมหาวิทยาลัยที่
สร้างองค์ความรู้และใช้
การวิจัยเป็นฐานในการ
ดาเนินงาน การพัฒนา
ท้องถิ่นและสังคม

1. พัฒนาคุณภาพงานวิจัย
เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอน

6. มีโครงการวิจัย/งาน
สร้างสรรค์ทดี่ าเนินการไม่
แล้วเสร็จภายใน
ปีงบประมาณ หรือใน
ระยะเวลาที่กาหนด

โอกาส
(6)

ผล
กระทบ

ระดับ
ความเสีย่ ง

ลาดับ
ความเสีย่ ง

(7)

(8)

(9)

7. นักวิจัยส่วนใหญ่ เมื่อขอทุนวิจยั แล้ว มี
ภาระงานสอนมาก ทาให้การดาเนินงาน
ล่าช้า และงานวิจัยไม่เสร็จตามระยะเวลา
ที่กาหนด ส่งผลให้มหาวิทยาลัยไม่สามารถ
ติดตามงานวิจัยได้ตามเป้าหมาย

O

4

3

12
สูง

11

8. นักวิจัยขาดการวางแผนในการ
ดาเนินงาน และการดาเนินการตามแผน

O

3

3

9
ปานกลาง

15

53

54

26

RMU - ERM 5
แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนบริ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

การจัดลาดับความเสี่ยง
ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 4 พัฒนาท้องถิ่นและสังคมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การประเมินความเสี่ยง
ขั้นตอนหลัก

วัตถุประสงค์ของขัน้ ตอน

ความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยง

ประเภทเสี่ยง

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(จาก RMU4 ช่อง1)

(จาก RMU4 ช่อง2)

(จาก RMU4 ช่อง3)

(จาก RMU4 ช่อง4)

(จาก RMU4 ช่อง5)

- นาองค์ความรู้ และ
- ส่งเสริมการบูรณาการ
นวัตกรรมจากการวิจยั ไป การบริการวิชาการกับ
ให้บริการวิชาการแก่สังคม งานวิจัย
เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
อย่างยั่งยืน

- เป็นคลังปัญญาและ
- ส่งเสริมการสร้างความ
แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น และ ร่วมมือเพื่อพัฒนาศูนย์การ
สังคมในการพัฒนาชุมชน เรียนรูต้ ามแนวปรัชญา
ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ เศรษฐกิจพอเพียง
อย่างยั่งยืนตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

7. ร้อยละความสาเร็จของ
โครงการ หรือกิจกรรม หรือ
งานวิจัยที่เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นให้
สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่าง
ยั่งยืน

9. งานวิจัยที่นาองค์ความรู้ และ
นวัตกรรมจากการวิจยั ไปใช้ในการพัฒนา
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น
ให้ สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยัง่ ยืนยังมี
น้อย เช่น ไม่มีวิจัย ด้านคุณภาพดิน หรือ
พืชที่เหมาะกับสภาพภูมภิ าค เพื่อให้เกิด
การพึ่งพาตนเองได้ของเกษตรกร ท้องถิ่น
เป็นต้น
8. ศูนย์/แหล่งความเป็นเลิศ 10. ศูนย์/แหล่งความเป็นเลิศ
(excellent center)
(excellent center) ยังไม่ส่งผลที่
ภายใน/ภายนอก
ชัดเจน ในการให้การบริการ และการ
มหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐาน ดาเนินงานที่เห็นผลชัดเจน มีการ
ในการให้บริการวิชาการใน ดาเนินงาน หรือมีการจัดกิจกรรมอย่าง
ระดับท้องถิ่น ระดับชาติและ ต่อเนื่อง
นานาชาติ ยังไม่ชัดเจน

โอกาส
(6)

ผล
กระทบ

ระดับ
ความเสีย่ ง

ลาดับ
ความเสีย่ ง

(7)

(8)

(9)

S

4

3

12
สูง

12

O

4

4

16
สูง

5

RMU - ERM 5
การจัดลาดับความเสี่ยง
ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 5 ส่งเสริมสนับสนุนการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
การประเมินความเสี่ยง
ขั้นตอนหลัก

วัตถุประสงค์ของขัน้ ตอน

ความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยง

ประเภทเสี่ยง

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(จาก RMU4 ช่อง1)

(จาก RMU4 ช่อง2)

(จาก RMU4 ช่อง3)

(จาก RMU4 ช่อง4)

(จาก RMU4 ช่อง5)

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนบริ

- เป็นแบบอย่างและเป็น
แหล่งเรียนรู้ด้านการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

- สร้างเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

9. แหล่งเรียนรู้ภายใน
มหาวิทยาลัยที่ได้รับการ
ยอมรับด้านการทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม การ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมยังไม่ชัดเจน

11. การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
มหาวิทยาลัย ยังไม่ชัดเจน ขาดการ
ประชาสัมพันธ์ และการดาเนินการที่ได้รับ
การยอมรับจากท้องถิ่น

O

โอกาส
(6)

4

ผล
กระทบ

ระดับ
ความเสีย่ ง

ลาดับ
ความเสีย่ ง

(7)

(8)

(9)

3

12
สูง

13

55

56

26

RMU - ERM 5
แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนบริ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

การจัดลาดับความเสี่ยง
ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 6 สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการพัฒนามหาวิทยาลัยและสังคม อาเซียนและภูมิภาคอื่นของโลก
การประเมินความเสี่ยง
ขั้นตอนหลัก

วัตถุประสงค์ของขัน้ ตอน

ความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยง

ประเภทเสี่ยง

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(จาก RMU4 ช่อง1)

(จาก RMU4 ช่อง2)

(จาก RMU4 ช่อง3)

(จาก RMU4 ช่อง4)

(จาก RMU4 ช่อง5)

- มีความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัย และ
หน่วยงานภาครัฐ ภาค
ธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น สถาน
ประกอบการและศิษย์เก่า
ในการพัฒนามหาวิทยาลัย

- สร้างและพัฒนาความ
ร่วมมือ และข้อตกลงร่วมกับ
มหาวิทยาลัยและหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคธุรกิจ
ภาคอุตสาหกรรม ชุมชน
ทั้งภายในและต่างประเทศ

10. จานวนองค์กร สมาคม
หรือหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนทั้งในและ
ต่างประเทศที่เข้าร่วมเป็น
เครือข่ายความร่วมมือใน
การพัฒนามหาวิทยาลัย
ภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาค
อื่นของโลก ยังมีน้อย

12. การร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ
ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สถานประกอบการ
และศิษย์เก่า ในการพัฒนานักศึกษา และ
พัฒนามหาวิทยาลัยยังไม่ส่งผลที่ชัดเจน
เช่น สถานที่ฝึกประสบการณ์ ตลอดจน
เมื่อสาเร็จการศึกษาสามารถมีงานทา โดย
สถานประกอบการที่เคยฝึกประสบการณ์

S

โอกาส
(6)

4

ผล
กระทบ

ระดับ
ความเสีย่ ง

ลาดับ
ความเสีย่ ง

(7)

(8)

(9)

4

16
สูง

6

RMU - ERM 5
การจัดลาดับความเสี่ยง
ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 7 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี สู่การกากับดูแลตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ
การประเมินความเสี่ยง
ขั้นตอนหลัก

วัตถุประสงค์ของขัน้ ตอน

ความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยง

ประเภทเสี่ยง

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(จาก RMU4 ช่อง1)

(จาก RMU4 ช่อง2)

(จาก RMU4 ช่อง3)

(จาก RMU4 ช่อง4)

(จาก RMU4 ช่อง5)

- มีระบบบริหารจัดการ
ภายในองค์กรที่มีคณ
ุ ภาพ
และมาตรฐานตามหลัก
ธรรมาภิบาล

- พัฒนา และส่งเสริมการใช้
ระบบความปลอดภัยและ
การจราจร การบริการอื่นๆ
ให้มีประสิทธิภาพ

11. ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อการให้การ
บริการของหน่วยงานใน
มหาวิทยาลัย ตลอดจนสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้

โอกาส
(6)

ผล
กระทบ

ระดับ
ความเสีย่ ง

ลาดับ
ความเสีย่ ง

(7)

(8)

(9)

แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนบริ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

13. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพสินย์
ของบุคลากร นักศึกษา ภายใน
มหาวิทยาลัย ยังไม่เพียงพอ

O

3

3

9
ปานกลาง

16

14. หลังคากันฝนยังไม่เพียงพอสาหรับ
จอดรถ และสถานที่จอดรถที่มีอยู่ยังไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอ

O

3

3

9
ปานกลาง

17

15. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มีจานวนไม่
เพียงพอ ยังไม่ทันสมัยเพียงพอ และยังมี
ประสิทธิภาพ ไม่เพียงพอ ต่อการส่งเสริม
การเรียนรู้

O

3

4

12
สูง

14

57

58
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RMU - ERM 5

แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนบริ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

การจัดลาดับความเสี่ยง
ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 7 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี สู่การกากับดูแลตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ
การประเมินความเสี่ยง
ขั้นตอนหลัก

วัตถุประสงค์ของขัน้ ตอน

ความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยง

ประเภทเสี่ยง

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(จาก RMU4 ช่อง1)

(จาก RMU4 ช่อง2)

(จาก RMU4 ช่อง3)

(จาก RMU4 ช่อง4)

(จาก RMU4 ช่อง5)

12. งบประมาณส่วนกลาง
ของมหาวิทยาลัย มีจานวน
จากัด ไม่พอจ่าย

16. หน่วยงานได้รับการจัดสรร
งบประมาณแล้ว แต่ยังมีบางส่วนที่มาขอ
ใช้งบประมาณส่วนกลาง จึงทาให้งบกลาง
ไม่พอจ่าย
17. งบกลางมีจานวนจากัด เนื่องจาก
จานวนนักศึกษาลดลง จึงทาให้รายได้ของ
มหาวิทยาลัยลดลง
13. หน่วยงานไม่ส่งงานหรือ 18. ผู้รับผิดชอบเรื่องที่เกี่ยวข้องของ
ส่งงานล่าช้า หรือ ไม่ตาม
หน่วยงานขาดแผนและการติดตามการ
ระยะเวลาที่กาหนด จากที่ ดาเนินงาน จึงทาให้การส่งงาน หรือข้อมูล
มีการติดตามข้อมูลของ
ล่าช้า ส่งผลถึงผลสาเร็จของการ
หน่วยงานกลาง
ดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
19. การดาเนินงานตามปฏิทินการ
ดาเนินงานของหน่วยงานยังมีน้อย หรือ
หน่วยงานไม่มีปฏิทินการดาเนินงาน
ส่งผลถึงผลสาเร็จของการดาเนินงานของ
มหาวิทยาลัย

โอกาส
(6)

ผล
กระทบ

ระดับ
ความเสีย่ ง

ลาดับ
ความเสีย่ ง

(7)

(8)

(9)

O

4

4

16
สูง

7

F

4

4

16
สูง

8

O

3

3

9
ปานกลาง

18

S

3

3

9
ปานกลาง

19

ตารางที่ 6 การประเมินมาตรการควบคุม
RMU - ERM 6
การประเมินมาตรการควบคุม
ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
ขั้นตอนหลัก/วัตถุประสงค์ของ
ขั้นตอน

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง

การควบคุมที่ควรจะมี

(2)

(3)

(1)

(จาก RMU5 ช่อง4,5)

การควบคุมมี
หรือไม่มี

ผลการประเมินการควบคุม
ที่มีอยู่แล้วได้ผลหรือไม่

(4)

(5)

 = มี

? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์

(จาก RMU5 ช่อง1,2)

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนบริ

ขั้นตอนหลัก
- เป็นสถาบันที่มุ่งเน้นการผลิต
บัณฑิตที่ มีคณ
ุ ภาพ มีความรู้
ความสามารถด้านวิชาการ มีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรม และคุณลักษณบัณฑิตทีพ่ ึง
ประสงค์ และมีทักษะในการประกอบ
อาชีพ และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
วัตถุประสงค์
1. หลักสูตรมีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานกาหนด

ความเสี่ยง
1. จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรไม่ตรงตามเกณฑ์
มาตรฐานประกันคุณภาพ
ปัจจัยเสี่ยง
- ยังไม่มีการปรับปรุงจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรให้ - ควรมีการปรับปรุงจานวนอาจารย์ประจา
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานประกันคุณภาพ จานวน 18 หลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานประกัน
หลักสูตร
คุณภาพ จานวน 18 หลักสูตร ทีย่ ังไม่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานประกันคุณภาพ

59

60
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RMU - ERM 6
แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนบริ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

การประเมินมาตรการควบคุม
ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
ขั้นตอนหลัก/วัตถุประสงค์ของ
ขั้นตอน

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง

การควบคุมที่ควรจะมี

การควบคุมมี
หรือไม่มี

ผลการประเมินการควบคุม
ที่มีอยู่แล้วได้ผลหรือไม่

(2)

(3)

(1)

(จาก RMU5 ช่อง4,5)

(4)

(5)

- แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการ
ประเมินฯ ระดับหลักสูตร และจัดโครงการ
สัมมนาอาจารย์ประจาหลักสูตร เพื่อพัฒนา
คุณภาพ การบริหารจัดการระดับหลักสูตร

 = มี

? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์

- ทบทวนการเปิด-ปิดหลักสูตรให้มีความ
สอดคล้องตามนโยบายของประเทศ

 = มี

? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์

(จาก RMU5 ช่อง1,2)

ความเสี่ยง
2. จานวนหลักสูตรนานาชาติ หรือหลักสูตรที่มคี วาม
เป็นสากล ยังมีน้อย
ปัจจัยเสี่ยง
- หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนที่เป็นหลักสูตร
นานาชาติ หรือหลักสูตรภาษาต่างประเทศยังมีน้อย ไม่มี
ความหลากหลาย

RMU - ERM 6
การประเมินมาตรการควบคุม
ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
ขั้นตอนหลัก/วัตถุประสงค์ของ
ขั้นตอน

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง

การควบคุมที่ควรจะมี

(2)

(3)

(1)

(จาก RMU5 ช่อง4,5)

การควบคุมมี
หรือไม่มี

ผลการประเมินการควบคุม
ที่มีอยู่แล้วได้ผลหรือไม่

(4)

(5)

 = มี

? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์

(จาก RMU5 ช่อง1,2)

2. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนที่มีความร่วมมือกับภาคี
เครือข่ายในประเทศและ/หรือ
ต่างประเทศ เพื่อฝึกบัณฑิตนักปฏิบัติ
แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนบริ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ความเสี่ยง
3. หลักสูตรที่จดั การเรียนรู้ที่เน้นบัณฑิตนักปฏิบัติอย่าง
มืออาชีพ (มีการฝึกปฏิบัติ ทากิจกรรมในระหว่างเรียน
ร่วมกับสถานประกอบการ) ยังไม่ปรากฏชัดเจน
ปัจจัยเสี่ยง
- การดาเนินงานด้านหลักสูตรทีม่ ีความร่วมมือ (MOU)
- ควรมีการดาเนินงานด้าน MOU กับสถาน
กับสถานประกอบการณ์ยังมีน้อย ซึ่งส่งผลต่อนักศึกษาใน ประกอบการอย่างจริงจัง ซึ่งเป็นข้อตกลงด้าน
การฝึกประสบการณ์ และการปฏิบัติงานเมื่อสาเร็จ
การส่งนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์ และการรับ
การศึกษา
นักศึกษาเข้าทางานหลังจากสาเร็จการศึกษา
เพื่อให้เกิดประสบการณ์จริง และส่งผลถึงความ
มั่นคงและการมีงานทาของนักศึกษา

61
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RMU - ERM 6

แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนบริ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

การประเมินมาตรการควบคุม
ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
ขั้นตอนหลัก/วัตถุประสงค์ของขัน้ ตอน

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง

การควบคุมที่ควรจะมี

(1)

(2)

(3)

(จาก RMU5 ช่อง1,2)

(จาก RMU5 ช่อง4,5)

3. ส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วม
ประกวด/แข่งขันด้านวิชาการ
วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม

ความเสี่ยง
4. ไม่มีฐานข้อมูลที่รวบรวมประวัติ หรือการดาเนินงาน
ต่างๆ โดยหน่วยงานกลาง เช่น จานวนนักศึกษาหรือ
ศิษย์เก่าที่ได้รับประกาศเกียรติคุณยกย่อง ในด้านวิชาการ
วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรมหรือรางวัล ทางวิชาการ หรือ
ด้านอื่นๆ ในระดับชาติหรือนานาชาติ และด้านอื่นๆ
ปัจจัยเสี่ยง
- ขาดการรวบรวมข้อมูล โดยหน่วยงานกลาง เพื่อเก็บ
ข้อมูล เช่น
* ประวัติของบุคลากร นักศึกษาหรือศิษย์เก่าที่
ได้รับประกาศเกียรติคณ
ุ ยกย่อง ในด้านวิชาการ วิชาชีพ
คุณธรรม จริยธรรมหรือรางวัล ทางวิชาการ หรือด้านอื่นๆ
* การทาความร่วมมือ MOU
* กิจกรรมทานุบารุงด้านศิลปะและวัฒนธรรม
* ด้านอื่นๆ
ซึง่ ปัจจุบันข้อมูลกระจัดกระจายอยู่ตามหน่วยงาน
ต่างๆ และคณะ ซึ่งไม่มีข้อมูลรวบรวมไว้ที่หน่วยงานกลาง
ทั้งอดีดและปัจจุบัน ข้อมูลรวบรวมไว้ที่หน่วยงานกลางทั้งอ
ดีดและปัจจุบัน

- ควรมีการรวบรวมข้อมูล เพื่อเก็บเป็น
ฐานข้อมูล โดยหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
เช่น ด้านนักศึกษาผูร้ ับผิดชอบ ได้แก่
กองพัฒนานักศึกษา ด้านบุคลากร
ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ กองบริหารงานบุคคล
ด้านศิลปวัฒนธรรม ผูร้ ับผิดชอบ ได้แก่
สานักศิลปวัฒนธรรม ด้านการทาความ
ร่วมมือ (MOU) ผู้รับผิดชอบได้แก่ สานัก
วิเทศสัมพันธ์ฯ และด้านอื่นๆ ตามที่เกี่ยวข้อง
กับหน่วยงานนั้นๆ เป็นต้น

การควบคุมมี
หรือไม่มี

ผลการประเมินการควบคุม
ที่มีอยู่แล้วได้ผลหรือไม่

(4)

(5)

 = มี

? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์

RMU - ERM 6
การประเมินมาตรการควบคุม
ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 2 พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรให้มีคุณภาพ
ขั้นตอนหลัก/วัตถุประสงค์ของขัน้ ตอน

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง

การควบคุมที่ควรจะมี

(1)

(2)

(3)

(จาก RMU5 ช่อง1,2)

(จาก RMU5 ช่อง4,5)

แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนบริ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ขั้นตอนหลัก
- คณาจารย์ และบุคลากรมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานวิชาการ และวิชาชีพ
และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่ ง
วัตถุประสงค์
1. พัฒนาระบบการพัฒนาบุคลากรให้
มีประสิทธิภาพ
2. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้ศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงขึ้นตามความต้องการของ
มหาวิทยาลัย
3. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
บุคลากรเพื่อความสมดุลย์ของชีวิตและ
การทางาน

การควบคุมมี
หรือไม่มี

ผลการประเมินการควบคุม
ที่มีอยู่แล้วได้ผลหรือไม่

(4)

(5)

- มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนส่งเสริมด้าน
สวัสดิการที่พักอาศัยให้แก่บุคลากรที่ยื่นความ
จานงค์ขอที่พักอาศัยไว้ หรือสนับสนุนให้บุคลากร
ได้มีบ้านเป็นของตัวเอง โดยมหาวิทยาลัย
สนับสนุน หรือจัดหาให้แก่ผู้ที่สนใจ เพื่อความ
มั่นคงของบุคลากร

 = มี

? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์

- ควรสนับสนุนให้บุคลากรได้มีการฝึกอบรมด้าน
ภาษาทุกคน โดยหน่วยงานที่เชี่ยวชาญด้านภาษา
ซึ่งอาจจะจัดสัปดาห์ละ 1 วัน และหลังจากอบรม
แล้วบุคลากรจะต้องสอบผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
กาหนด

 = มี

? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์

ความเสี่ยง
5. ระดับความสาเร็จของการรับและการพัฒนา
บุคลากรให้มีมาตรฐาน
ปัจจัยเสี่ยง
- ด้านคุณภาพชีวิตความเป็นอยูข่ องบุคลากร ยังขาด
ด้านสวัสดิการที่พักอาศัย ซึ่งสายสนับสนุนเงินเดือน
น้อย และต้องได้เช่าที่อยู่อาศัย ทาให้เกิดคุณภาพการ
ดารงค์ชีวิตไม่ดีเท่าที่ควร

- บุคลากรมีทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษไม่เพียงพอ
ต่อการปฏิบตั ิงาน
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RMU - ERM 6
แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนบริ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

การประเมินมาตรการควบคุม
ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 3 การบริหารจัดการงานวิจัยให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
ขั้นตอนหลัก/วัตถุประสงค์ของขัน้ ตอน

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง

การควบคุมที่ควรจะมี
(3)

(1)

(2)

(จาก RMU5 ช่อง1,2)

(จาก RMU5 ช่อง4,5)

ขั้นตอนหลัก
- เป็นมหาวิทยาลัยทีส่ ร้างองค์ความรู้
และใช้การวิจัยเป็นฐานในการ
ดาเนินงาน การพัฒนาท้องถิ่นและ
สังคม
วัตถุประสงค์
- พัฒนาคุณภาพงานวิจัยเพื่อสร้างองค์
ความรู้ในการพัฒนาการเรียนการสอน

ความเสี่ยง
6. มีโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ดาเนินการไม่แล้ว
เสร็จภายในปีงบประมาณ หรือในระยะเวลาที่กาหนด
ปัจจัยเสี่ยง
- นักวิจัยส่วนใหญ่ เมื่อขอทุนวิจัยแล้ว มีภาระงาน
สอนมาก ทาให้การดาเนินงานล่าช้า และงานวิจัยไม่
เสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด ส่งผลให้มหาวิทยาลัยไม่
สามารถติดตามงานวิจัยได้ตามเป้าหมาย
- นักวิจัยขาดการวางแผนในการดาเนินงาน และการ
ดาเนินการตามแผน

- ควรจัดให้มรี ะบบพี่เลี้ยงหรือทีป่ รึกษา

การควบคุมมี
หรือไม่มี

ผลการประเมินการควบคุม
ที่มีอยู่แล้วได้ผลหรือไม่

(4)

(5)

 = มี

? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์

 = มี

? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์

โครงการวิจัย เพื่อช่วยเหลือแนะนานักวิจัย และ
นักวิจัยรุ่นใหม่

- ควรจัดให้มีการรายงานผลการดาเนินงานวิจัย
เป็นระยะ หรือเป็นไตรมาส

RMU - ERM 6
การประเมินมาตรการควบคุม
ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 4 พัฒนาท้องถิ่นและสังคมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ขั้นตอนหลัก/วัตถุประสงค์ของขัน้ ตอน

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง

การควบคุมที่ควรจะมี

(1)

(2)

(3)

(จาก RMU5 ช่อง1,2)

(จาก RMU5 ช่อง4,5)

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนบริ

ขั้นตอนหลัก
- นาองค์ความรู้ และนวัตกรรมจาก
การวิจัยไปให้บริการวิชาการแก่สังคม
เพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์
- ส่งเสริมการบูรณาการการบริการ
วิชาการกับงานวิจัย

การควบคุมมี
หรือไม่มี

ผลการประเมินการควบคุม
ที่มีอยู่แล้วได้ผลหรือไม่

(4)

(5)

 = มี

? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์

ความเสี่ยง
7. ร้อยละความสาเร็จของโครงการ หรือกิจกรรม หรือ
งานวิจัยที่เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นให้
สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
ปัจจัยเสี่ยง
- งานวิจัยที่นาองค์ความรู้ และนวัตกรรมจากการวิจยั
ไปใช้ในการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ท้องถิ่นให้ สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนยังมีน้อย
เช่น ไม่มีวิจัย ด้านคุณภาพดิน หรือพืชที่เหมาะกับ
สภาพภูมิภาค เพื่อให้เกิดการพึ่งพาตนเองได้ของ
เกษตรกร ท้องถิ่น เป็นต้น

- ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้มกี ารทาวิจัย
ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่นให้
สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และตาม
นโยบายของประเทศ
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RMU - ERM 6
แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนบริ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

การประเมินมาตรการควบคุม
ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 4 พัฒนาท้องถิ่นและสังคมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ขั้นตอนหลัก/วัตถุประสงค์ของขัน้ ตอน

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง

การควบคุมที่ควรจะมี

(1)

(2)

(3)

(จาก RMU5 ช่อง1,2)

(จาก RMU5 ช่อง4,5)

ขั้นตอนหลัก
- เป็นคลังปัญญาและแหล่งเรียนรู้
ท้องถิ่น และสังคมในการพัฒนาชุมชนให้
สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตาม
แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ความเสี่ยง
8. ศูนย์/แหล่งความเป็นเลิศ (excellent center)
ภายใน/ภายนอกมหาวิทยาลัยที่มมี าตรฐานในการ
ให้บริการวิชาการในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและ
นานาชาติ ยังไม่ชัดเจน

วัตถุประสงค์
- ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือเพื่อ
พัฒนาศูนย์การเรียนรูต้ ามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

ปัจจัยเสี่ยง
- ศูนย์/แหล่งความเป็นเลิศ (excellent center)
- ควรทบทวนแผนการดาเนินงานด้านศูนย์ความ
ยังไม่ส่งผลที่ชัดเจน ในการให้การบริการ และการ
เป็นเลิศ (excellent center) และประเมิน
ดาเนินงานที่เห็นผลชัดเจน มีการดาเนินงาน หรือมีการ แผนการให้บริการวิชาการ โดยให้ผู้ใช้บริการมี
จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
ส่วนร่วม

การควบคุมมี
หรือไม่มี

ผลการประเมินการควบคุม
ที่มีอยู่แล้วได้ผลหรือไม่

(4)

(5)

 = มี

? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์

RMU - ERM 6
การประเมินมาตรการควบคุม
ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 5 ส่งเสริมสนับสนุนการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ขั้นตอนหลัก/วัตถุประสงค์ของขัน้ ตอน

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง

การควบคุมที่ควรจะมี

(1)

(2)

(3)

(จาก RMU5 ช่อง1,2)

(จาก RMU5 ช่อง4,5)

ขั้นตอนหลัก
- เป็นแบบอย่างและเป็นแหล่งเรียนรู้
ด้านการอนุรักษ์ศลิ ปวัฒนธรรมท้องถิ่น
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนบริ

การควบคุมมี
หรือไม่มี

ผลการประเมินการควบคุม
ที่มีอยู่แล้วได้ผลหรือไม่

(4)

(5)

 = มี

? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์

ความเสี่ยง
9. แหล่งเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัยทีไ่ ด้รับการ
ยอมรับด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม การ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมยังไม่ชัดเจน

วัตถุประสงค์
ปัจจัยเสี่ยง
- สร้างเสริมสนับสนุนการพัฒนาแหล่ง - การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้าน
- ควรมีการทบทวน และปรับปรุงระบบและ
เรียนรูด้ ้านศิลปวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลไก การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของมหาวิทยาลัย ยังไม่ชัดเจน ขาดการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย และควรส่งเสริมการสร้าง
และการดาเนินการที่ได้รับการยอมรับจากท้องถิ่น
มาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมให้เป็นที่
ยอมรับในระดับท้องถิ่น และระดับชาติ
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RMU - ERM 6
แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนบริ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

การประเมินมาตรการควบคุม
ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 6 สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการพัฒนามหาวิทยาลัยและสังคม อาเซียนและภูมิภาคอื่นของโลก
ขั้นตอนหลัก/วัตถุประสงค์ของขัน้ ตอน

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง

การควบคุมที่ควรจะมี

(1)

(2)

(3)

(จาก RMU5 ช่อง1,2)

(จาก RMU5 ช่อง4,5)

ขั้นตอนหลัก
- มีความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย
และหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ
ภาคอุตสาหกรรม องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น สถานประกอบการและศิษย์
เก่าในการพัฒนามหาวิทยาลัย

ความเสี่ยง
10. จานวนองค์กร สมาคม หรือหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนทั้งในและต่างประเทศที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย
ความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัย ภูมิภาคอาเซียน
และภูมิภาคอื่นของโลก ยังมีน้อย

ปัจจัยเสี่ยง
วัตถุประสงค์
- การร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ
- สร้างและพัฒนาความร่วมมือ และ
ภาคอุตสาหกรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาน
ข้อตกลงร่วมกับมหาวิทยาลัยและ
ประกอบการและศิษย์เก่า ในการพัฒนานักศึกษา และ
หน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ
พัฒนามหาวิทยาลัยยังไม่ส่งผลที่ชัดเจน เช่น สถานที่ฝึก
ภาคอุตสาหกรรม ชุมชน ทั้งภายในและ ประสบการณ์ ตลอดจนเมื่อสาเร็จการศึกษาสามารถมี
ต่างประเทศ
งานทา โดยสถานประกอบการที่เคยฝึกประสบการณ์

- ควรมีความร่วมมือกับสถานประกอบการทั้ง
ภาครัฐ และเอกชน เพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ทั้งในระหว่างเรียน และหลังจากจบการศึกษา
เช่น ด้านการฝึกประสบการณ์ และการรับเข้า
ทางานหลังสาเร็จการศึกษา

การควบคุมมี
หรือไม่มี

ผลการประเมินการควบคุม
ที่มีอยู่แล้วได้ผลหรือไม่

(4)

(5)

 = มี

? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์

RMU - ERM 6
การประเมินมาตรการควบคุม
ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 7 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี สู่การกากับดูแลตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ
ขั้นตอนหลัก/วัตถุประสงค์ของขัน้ ตอน

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง

การควบคุมที่ควรจะมี

(1)

(2)

(3)

(จาก RMU5 ช่อง1,2)

(จาก RMU5 ช่อง4,5)

การควบคุมมี
หรือไม่มี

ผลการประเมินการควบคุม
ที่มีอยู่แล้วได้ผลหรือไม่

(4)

(5)

 = มี

? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์

ขั้นตอนหลัก
ความเสี่ยง
- มีระบบบริหารจัดการภายในองค์กร
11. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้การบริการ
ที่มีคุณภาพ และมาตรฐานตามหลักธรร ของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ตลอดจนสิ่งสนับสนุน
มาภิบาล
การเรียนรู้

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนบริ

วัตถุประสงค์
- พัฒนา และส่งเสริมการใช้ระบบ
ความปลอดภัยและการจราจร การ
บริการอื่นๆ ให้มีประสิทธิภาพ

ปัจจัยเสี่ยง
- ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพสินย์ของ
บุคลากร นักศึกษา ภายในมหาวิทยาลัย ยัง
ไม่เพียงพอ

- ควรมีการกรองบุคลคลเข้า-ออก ภายใน
มหาวิทยาลัย ในช่วงตั้งแต่ 24.00 น. จนถึง
05.00 น. โดยทาราวกั้นยกขั้น-ลง และมีกล้อง
วงจรปิดบันทึกภาพคนเข้าออก ในระดับสายตา
เพื่อการบันทึกภาพที่ชัดเจน เพราะปัจจุบันกล้อง
ติดตั้งสูงเกินไป เมื่อเกิดเหตุ จะไม่สามารถ
บันทึกภาพที่ชัดเจนได้
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RMU - ERM 6
แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนบริ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

การประเมินมาตรการควบคุม
ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 7 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี สู่การกากับดูแลตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ
ขั้นตอนหลัก/วัตถุประสงค์ของขัน้ ตอน

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง

การควบคุมที่ควรจะมี

การควบคุมมี
หรือไม่มี

ผลการประเมินการควบคุม
ที่มีอยู่แล้วได้ผลหรือไม่

(1)

(2)

(3)

(จาก RMU5 ช่อง1,2)

(จาก RMU5 ช่อง4,5)

(4)

(5)

- ควรจัดทาหลังคาที่จอดรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ เพื่อเป็นที่บังแดดบังฝน และ
ติดตั้งแผงโซล่าเซล ผลิตไฟฟ้าเป็นพลังงานทดแทน
เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน และได้ประโยชน์
หลายด้าน

 = มี

? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์

- สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มีจานวนไม่เพียงพอ ยังไม่
- ควรจัดสิ่งสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้ที่ทันสมัย
ทันสมัยเพียงพอ และยังมีประสิทธิภาพ ไม่เพียงพอ ต่อ เพื่อการศึกษาเรียนรู้แก่นักศึกษาทีม่ ีประสิทธิภาพ
การส่งเสริมการเรียนรู้
และคุณภาพ เช่น อุปกรณ์ด้านการศึกษา ทาง
วิทยาศาสตร์ อุปกรณ์การศึกษาด้านวิศวะกรรม
ศาสตร์ เป็นต้น

 = มี

? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์

- หลังคากันฝนยังไม่เพียงพอสาหรับจอด
รถ และสถานที่จอดรถที่มีอยู่ยังไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอ

RMU - ERM 6
การประเมินมาตรการควบคุม
ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 7 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี สู่การกากับดูแลตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ
ขั้นตอนหลัก/วัตถุประสงค์ของขัน้ ตอน

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง

การควบคุมที่ควรจะมี

(1)

(2)

(3)

(จาก RMU5 ช่อง1,2)

(จาก RMU5 ช่อง4,5)

การควบคุมมี
หรือไม่มี

ผลการประเมินการควบคุม
ที่มีอยู่แล้วได้ผลหรือไม่

(4)

(5)

 = มี

? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์

 = มี

? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์

ความเสี่ยง
12. งบประมาณส่วนกลางของมหาวิทยาลัย มีจานวน
จากัด ไม่พอจ่าย

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนบริ

ปัจจัยเสี่ยง
- หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว แต่ยังมี - งบประมาณส่วนกลางมีจากัด ดังนั้นหน่วยงาน
บางส่วนที่มาขอใช้งบประมาณส่วนกลาง จึงทาให้งบ
จึงควรใช้เงินที่ได้รับการจัดสรรภายใน
กลางไม่พอจ่าย
ปีงบประมาณนั้นๆ ของหน่วยงาน
- งบกลางมีจานวนจากัด เนื่องจากจานวนนักศึกษา
ลดลง จึงทาให้รายได้ของมหาวิทยาลัยลดลง

- ควรมีมาตรการจัดหารายได้ให้มหาวิทยาลัย
เพิ่มมากขึ้น
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RMU - ERM 6

แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนบริ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

การประเมินมาตรการควบคุม
ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 7 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี สู่การกากับดูแลตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ
ขั้นตอนหลัก/วัตถุประสงค์ของขัน้ ตอน

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง

การควบคุมที่ควรจะมี

(1)

(2)

(3)

(จาก RMU5 ช่อง1,2)

(จาก RMU5 ช่อง4,5)

การควบคุมมี
หรือไม่มี

ผลการประเมินการควบคุม
ที่มีอยู่แล้วได้ผลหรือไม่

(4)

(5)

 = มี

? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์

 = มี

? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์

ความเสี่ยง
13. หน่วยงานไม่ส่งงานหรือ ส่งงานล่าช้า หรือ ไม่ตาม
ระยะเวลาที่กาหนด จากที่มีการติดตามข้อมูลของ
หน่วยงานกลาง
ปัจจัยเสี่ยง
- ผู้รับผิดชอบเรื่องที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานขาดแผน
- หน่วยงานที่ หรือผู้ปฏิบัติควรตระหนักถึงกรอบ
และการติดตามการดาเนินงาน จึงทาให้การส่งงาน หรือ ระยะเวลาในการดาเนินการ ตามที่หน่วยงาน
ข้อมูลล่าช้า ส่งผลถึงผลสาเร็จของการดาเนินงานของ ส่วนกลางร้องขอ เพือ่ ให้ได้ข้อมูลของ
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยตามกรอบระยะเวลาที่กาหนด
- การดาเนินงานตามปฏิทินการดาเนินงานของ
หน่วยงานยังมีน้อย หรือหน่วยงานไม่มีปฏิทินการ
ดาเนินงาน ส่งผลถึงผลสาเร็จของการดาเนินงานของ
มหาวิทยาลัย

หมายเหตุ

เครื่องหมายที่ระบุในช่อง (4)
เครื่องหมายที่ระบุในช่อง (5)

 = มี
 = ได้ผลตามที่คาดหมาย

- ควรมีการดาเนินงานตามปฏิทินการดาเนินงาน
ของหน่วยงาน หรือตามไตรมาส เพื่อเป็นการ
เตรียมข้อมูลในการรายงานตามกรอบระยะเวลา
โดยไม่จาเป็นต้องรอบันทึกทวงถามตามไตรมาส

X = ไม่มี
X = ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย

? = มีแต่ไม่สมบูรณ์
? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์

RMU - ERM F1
ตารางที่ 7 การจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
ความเสี่ยง : 1. จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานประกันคุณภาพ (ด้านกลยุทธ์)
กิจกรรม / โครงการ : การบริหารจัดการหลักสูตร
วัตถุประสงค์กิจกรรม / โครงการ : หลักสูตรมีคณ
ุ ภาพตามเกณฑ์มาตรฐานกาหนด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
เป้าหมายกิจกรรม / โครงการ : เป็นสถาบันที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่ มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถด้านวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณ จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานประกันคุณภาพ
ลักษณบัณฑิตที่พึงประสงค์ และมีทักษะในการประกอบอาชีพ และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
งบประมาณกิจกรรม / โครงการ การบริหารความเสี่ยง :
บาท
ตัวชี้วัดความสาเร็จในการบริหารความเสี่ยง : ระดับผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามมาตรฐานของ สกอ.
ปัจจัยเสี่ยง
(1)
แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนบริ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

1. ยังไม่มีการปรับปรุง
จานวนอาจารย์ประจา
หลักสูตรให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานประกัน
คุณภาพ จานวน 18
หลักสูตร

ประเภท แนวทางการจัดการควบคุม
ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน
ความ
ความเสี่ยง
โอกาส ผลกระทบ
ระดับ
เสี่ยง
(3)
(4)
(5)
ความเสี่ยง
(2)
(6)
S
5
4
20
() การลด/ควบคุม โดย
(สูงมาก)
- ควรมีการปรับปรุงจานวน
อาจารย์ประจาหลักสูตรให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานประกัน
คุณภาพ จานวน 18 หลักสูตร
ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ประกันคุณภาพ

โครงการ / กิจกรรม
การจัดการควบคุมความเสี่ยง
(7)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ
อาจารย์ประจาหลักสูตรให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ประกันคุณภาพ จานวน 18
หลักสูตร ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานประกันคุณภาพ

ระยะเวลาดาเนินการ
เริ่มต้น แล้วเสร็จ
(8)
(9)
ตุลาคม
2559

กันยายน
2560

ผู้รับผิดชอบ
(10)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ /
สานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน /
ทุกคณะ

73

74

26

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนบริ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ความเสี่ยง : 2. จานวนหลักสูตรนานาชาติ หรือหลักสูตรที่มีความเป็นสากล ยังมีน้อย (ด้านกลยุทธ์)
กิจกรรม / โครงการ : การบริหารจัดการหลักสูตร
วัตถุประสงค์กิจกรรม / โครงการ : หลักสูตรมีคณ
ุ ภาพตามเกณฑ์มาตรฐานกาหนด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
เป้าหมายกิจกรรม / โครงการ : เป็นสถาบันที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่ มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถด้านวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณ จานวนหลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตรที่มี
ความร่วมมือกับต่างชาติเพิ่มมมากขึ้น
ลักษณบัณฑิตที่พึงประสงค์ และมีทักษะในการประกอบอาชีพ และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
งบประมาณกิจกรรม / โครงการ การบริหารความเสี่ยง :
บาท
ตัวชี้วัดความสาเร็จในการบริหารความเสี่ยง : จานวนหลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตรที่มีความร่วมมือกับต่างชาติ
ปัจจัยเสี่ยง
(1)

2. หลักสูตรที่มีการ
จัดการเรียนการสอนที่
เป็นหลักสูตรนานาชาติ
หรือหลักสูตร
ภาษาต่างประเทศยังมี
น้อย ไม่มีความ
หลากหลาย

ประเภท แนวทางการจัดการควบคุม
ความ
ความเสี่ยง
เสี่ยง
(3)
(2)
S
() การลด/ควบคุม โดย
- แต่งตั้งคณะกรรมการ
กลั่นกรองผลการประเมินฯ
ระดับหลักสูตร และจัดโครงการ
สัมมนาอาจารย์ประจาหลักสูตร
เพื่อพัฒนาคุณภาพ การบริหาร
จัดการระดับหลักสูตร
- ทบทวนการเปิด-ปิดหลักสูตร
ให้มีความสอดคล้องตามนโยบาย
ของประเทศ

ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน
โครงการ / กิจกรรม
การจัดการควบคุมความเสี่ยง
โอกาส ผลกระทบ
ระดับ
(7)
(4)
(5)
ความเสี่ยง
(6)
4
3
12
- แต่งตั้งคณะกรรมการ
(สูง)
กลั่นกรองผลการประเมินฯ
ระดับหลักสูตร และจัดโครงการ
สัมมนาอาจารย์ประจาหลักสูตร
เพื่อพัฒนาคุณภาพ การบริหาร
จัดการระดับหลักสูตร
- ทบทวนการเปิด-ปิดหลักสูตร
ให้มีความสอดคล้องตามนโยบาย
ของประเทศ

ระยะเวลาดาเนินการ
เริ่มต้น แล้วเสร็จ
(8)
(9)

ผู้รับผิดชอบ
(10)

ตุลาคม
2559

กันยายน
2560

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ /
สานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน /
ทุกคณะ

ตุลาคม
2559

กันยายน
2560

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ /
สานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน /
ทุกคณะ

RMU - ERM F1
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
ความเสี่ยง : 3. หลักสูตรที่จัดการเรียนรู้ที่เน้นบัณฑิตนักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ (มีการฝึกปฏิบัติ ทากิจกรรมในระหว่างเรียนร่วมกับสถานประกอบการ) ยังไม่ปรากฏชัดเจน (ด้านการดาเนินงาน)
กิจกรรม / โครงการ : การบริหารจัดการหลักสูตร
วัตถุประสงค์กิจกรรม / โครงการ : พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนทีม่ ีความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
เพื่อฝึกบัณฑิตนักปฏิบตั ิ
มีจานวนความร่วมมือ (MOU) กับสถาน
เป้าหมายกิจกรรม / โครงการ : เป็นสถาบันที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่ มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถด้านวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณ ประกอบการณ์ เพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่งผลต่อนักศึกษา
ในการฝึกประสบการณ์ และการปฏิบัติงานเมื่อ
ลักษณบัณฑิตที่พึงประสงค์ และมีทักษะในการประกอบอาชีพ และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
สาเร็จการศึกษา
งบประมาณกิจกรรม / โครงการ การบริหารความเสี่ยง :
บาท
ตัวชี้วัดความสาเร็จในการบริหารความเสี่ยง : ร้อยละของหลักสูตรที่จัดการเรียนรู้ที่เน้นบัณฑิตนักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ (มีการฝึกปฏิบัติ ทากิจกรรม
ในระหว่างเรียนร่วมกับสถานประกอบการ)
ปัจจัยเสี่ยง
(1)

แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนบริ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ประเภท แนวทางการจัดการควบคุม
ความ
ความเสี่ยง
เสี่ยง
(3)
(2)
3. การดาเนินงานด้าน
O
() การลด/ควบคุม โดย
หลักสูตรที่มีความร่วมมือ
- ควรมีการดาเนินงานด้าน
(MOU) กับสถาน
MOU กับสถานประกอบการ
ประกอบการณ์ยังมีน้อย
อย่างจริงจัง ซึ่งเป็นข้อตกลงด้าน
ซึ่งส่งผลต่อนักศึกษาใน
การส่งนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์
การฝึกประสบการณ์ และ
และการรับนักศึกษาเข้าทางาน
การปฏิบัติงานเมื่อสาเร็จ
หลังจากสาเร็จการศึกษา เพื่อให้
การศึกษา
เกิดประสบการณ์จริง และส่งผล
ถึงความมั่นคงและการมีงานทา
ของนักศึกษา

ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน
โครงการ / กิจกรรม
การจัดการควบคุมความเสี่ยง
โอกาส ผลกระทบ
ระดับ
(7)
(4)
(5)
ความเสี่ยง
(6)
4
4
16
- ควรมีการดาเนินงานด้าน
(สูง)
MOU กับสถานประกอบการ
อย่างจริงจัง ซึ่งเป็นข้อตกลงด้าน
การส่งนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์
และการรับนักศึกษาเข้าทางาน
หลังจากสาเร็จการศึกษา เพื่อให้
เกิดประสบการณ์จริง และส่งผล
ถึงความมั่นคงและการมีงานทา
ของนักศึกษา

ระยะเวลาดาเนินการ
เริ่มต้น แล้วเสร็จ
(8)
(9)
ตุลาคม
2559

กันยายน
2560

ผู้รับผิดชอบ
(10)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ /
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยวางแผน
และพัฒนา/
สานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน /
ทุกคณะ

75

76
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RMU - ERM F1
แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนบริ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
ความเสี่ยง : 4. ไม่มีฐานข้อมูลทีร่ วบรวมประวัติ หรือการดาเนินงานต่างๆ โดยหน่วยงานกลาง เช่น จานวนนักศึกษาหรือศิษย์เก่าทีไ่ ด้รับประกาศเกียรติคณ
ุ ยกย่อง ในด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม
จริยธรรมหรือรางวัล ทางวิชาการ หรือด้านอื่นๆ ในระดับชาติหรือนานาชาติ และด้านอื่นๆ (ด้านการดาเนินงาน)
กิจกรรม / โครงการ : การบริหารจัดการหลักสูตร
วัตถุประสงค์กิจกรรม / โครงการ : ส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วมประกวด/แข่งขันด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม
ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
เป้าหมายกิจกรรม / โครงการ : เป็นสถาบันที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่ มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถด้านวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณ มีจานวนความร่วมมือ (MOU) กับสถาน
ประกอบการณ์ เพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่งผลต่อนักศึกษา
ลักษณบัณฑิตที่พึงประสงค์ และมีทักษะในการประกอบอาชีพ และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ในการฝึกประสบการณ์ และการปฏิบัติงานเมื่อ
งบประมาณกิจกรรม / โครงการ การบริหารความเสี่ยง :
บาท
สาเร็จการศึกษา
ตัวชี้วัดความสาเร็จในการบริหารความเสี่ยง : จานวนหลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตรที่มีความร่วมมือกับต่างชาติ
ปัจจัยเสี่ยง
(1)

ประเภท แนวทางการจัดการควบคุม
ความ
ความเสี่ยง
เสี่ยง
(3)
(2)
4. ขาดการรวบรวม
O
() การลด/ควบคุม โดย
ข้อมูล โดยหน่วยงาน
- ควรมีการรวบรวมข้อมูล เพื่อ
กลาง เพื่อเก็บข้อมูล เช่น
เก็บเป็นฐานข้อมูล โดย
* ประวัติของบุคลากร
หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น
นักศึกษาหรือศิษย์เก่าที่
ด้านนักศึกษาผูร้ ับผิดชอบ ได้แก่
ได้รับประกาศเกียรติคณ
ุ
กองพัฒนานักศึกษา ด้าน
ยกย่อง ในด้านวิชาการ
บุคลากร ผูร้ ับผิดชอบ ได้แก่
วิชาชีพ คุณธรรม
กองบริหารงานบุคคล ด้าน
จริยธรรมหรือรางวัล ทาง
ศิลปวัฒนธรรม ผู้รับผิดชอบ
วิชาการ หรือด้านอื่นๆ

ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน
โครงการ / กิจกรรม
การจัดการควบคุมความเสี่ยง
โอกาส ผลกระทบ
ระดับ
(7)
(4)
(5)
ความเสี่ยง
(6)
5
4
20
- มีการรวบรวมข้อมูล เพื่อ
(สูง)
เก็บเป็นฐานข้อมูล โดย
หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น
ด้านนักศึกษาผูร้ ับผิดชอบ ได้แก่
กองพัฒนานักศึกษา ด้าน
บุคลากร ผูร้ ับผิดชอบ ได้แก่
กองบริหารงานบุคคล ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ผู้รับผิดชอบ
ได้แก่ สานักศิลปวัฒนธรรม
ด้านการทาความร่วมมือ

ระยะเวลาดาเนินการ
เริ่มต้น แล้วเสร็จ
(8)
(9)
ตุลาคม
2559

กันยายน
2560

ผู้รับผิดชอบ
(10)

สานักมาตรฐานและประกันคุณภาพ
/สานักศิลปและวัฒนธรรม/
สานักวิเทศสัมพันธ์และการจัด
การศึกษานานาชาติ/
กองบริหารงานบุคคล/
กองพัฒนานักศึกษา/
ทุกคณะ/
ทุกหน่วยงานที่เป็นหน่วยงาน
กลางที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล

RMU - ERM F1
ปัจจัยเสี่ยง
(1)

แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนบริ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

* การทาความร่วมมือ
MOU
* กิจกรรมทานุบารุง
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
* ด้านอื่นๆ
ซึ่งปัจจุบันข้อมูล
กระจัดกระจายอยู่ตาม
หน่วยงานต่างๆ และคณะ
ซึ่งไม่มีข้อมูลรวบรวมไว้ที่
หน่วยงานกลางทั้งอดีด
และปัจจุบัน ข้อมูล
รวบรวมไว้ที่หน่วยงาน
กลางทั้งอดีดและปัจจุบัน

ประเภท
ความ
เสี่ยง
(2)

แนวทางการจัดการควบคุม
ความเสี่ยง
(3)
ได้แก่ สานักศิลปวัฒนธรรม
ด้านการทาความร่วมมือ (MOU)
ผู้รับผิดชอบได้แก่ สานักวิเทศ
สัมพันธ์ฯ และด้านอื่นๆ ตามที่
เกี่ยวข้องกับหน่วยงานนั้นๆ
เป็นต้น

ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน

โครงการ / กิจกรรม
การจัดการควบคุมความเสี่ยง
(7)
(MOU) ผู้รับผิดชอบได้แก่
สานักวิเทศสัมพันธ์ฯ และด้าน
อื่นๆ ตามที่เกี่ยวข้องกับ
หน่วยงานนั้นๆ เป็นต้น

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
(10)

77

78
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RMU - ERM F1
แผนบริหารความเสี่ยง ยุทธศาสตร์ที่ 2

แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนบริ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ความเสี่ยง : 5. ระดับความสาเร็จของการรับและการพัฒนาบุคลากรให้มมี าตรฐาน (การดาเนินงาน)
กิจกรรม / โครงการ : การรับและการพัฒนาบุคลากรให้มีมาตรฐาน
วัตถุประสงค์กิจกรรม / โครงการ : 1. พัฒนาระบบการพัฒนาบุคลากรให้มปี ระสิทธิภาพ
2. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นตามความต้องการของมหาวิทยาลัย
3. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรเพื่อความสมดุลย์ของชีวิตและการทางาน
เป้าหมายกิจกรรม / โครงการ : คณาจารย์ และบุคลากรมีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานวิชาการ และวิชาชีพ และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
งบประมาณกิจกรรม / โครงการ การบริหารความเสี่ยง :
บาท
ตัวชี้วัดความสาเร็จในการบริหารความเสี่ยง : ระดับความสาเร็จของการรับและการพัฒนาบุคลากรให้มีมาตรฐาน
ปัจจัยเสี่ยง
(1)

ประเภท แนวทางการจัดการควบคุม
ความ
ความเสี่ยง
เสี่ยง
(3)
(2)
5. ด้านคุณภาพชีวิต
O
() การลด/ควบคุม โดย
ความเป็นอยู่ของ
- มหาวิทยาลัยควรสนับสนุน
บุคลากร ยังขาดด้าน
ส่งเสริมด้านสวัสดิการที่พักอาศัย
สวัสดิการที่พักอาศัย ซึ่ง
ให้แก่บุคลากรที่ยื่นความจานงค์
สายสนับสนุนเงินเดือน
ขอที่พักอาศัยไว้ หรือสนับสนุน
น้อย และต้องได้เช่าที่อยู่
ให้บุคลากรได้มบี ้านเป็นของ
อาศัย ทาให้เกิดคุณภาพ
ตัวเอง โดยมหาวิทยาลัย
การดารงค์ชีวิตไม่ดี
สนับสนุน หรือจัดหาให้แก่ผู้ที่
เท่าที่ควร
สนใจ เพื่อความมั่นคงของ
บุคลากร

ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน
โครงการ / กิจกรรม
การจัดการควบคุมความเสี่ยง
โอกาส ผลกระทบ
ระดับ
(7)
(4)
(5)
ความเสี่ยง
(6)
4
4
16
- มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุน
(สูง)
ส่งเสริมด้านสวัสดิการที่พักอาศัย
ให้แก่บุคลากรที่ยื่นความจานงค์
ขอที่พักอาศัยไว้ หรือสนับสนุน
ให้บุคลากรได้มบี ้านเป็นของ
ตัวเอง โดยมหาวิทยาลัย
สนับสนุน หรือจัดหาให้แก่ผู้ที่
สนใจ เพื่อความมั่นคงของ
บุคลากร

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
คณาจารย์ และบุคลากรมีคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาการ และวิชาชีพ

ระยะเวลาดาเนินการ
เริ่มต้น แล้วเสร็จ
(8)
(9)
ตุลาคม
2559

กันยายน
2560

ผู้รับผิดชอบ
(10)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร /
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยวางแผน
และพัฒนา /
กองบริหารงานบุคคล

RMU - ERM F1
ปัจจัยเสี่ยง
(1)

6. บุคลากรมีทักษะ
ด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
ไม่เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนบริ

ประเภท แนวทางการจัดการควบคุม
ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน
ความ
ความเสี่ยง
โอกาส ผลกระทบ
ระดับ
เสี่ยง
(3)
(4)
(5)
ความเสี่ยง
(2)
(6)
S
4
3
12
() การลด/ควบคุม โดย
(สูง)
- ควรสนับสนุนให้บุคลากรได้มี
การฝึกอบรมด้านภาษาทุกคน
โดยหน่วยงานที่เชี่ยวชาญด้าน
ภาษา ซึ่งอาจจะจัดสัปดาห์ละ 1
วัน และหลังจากอบรมแล้ว
บุคลากรจะต้องสอบผ่านเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยกาหนด

โครงการ / กิจกรรม
การจัดการควบคุมความเสี่ยง
(7)
- สนับสนุนให้บุคลากรได้มีการ
ฝึกอบรมด้านภาษาทุกคน โดย
หน่วยงานที่เชี่ยวชาญด้านภาษา
ซึ่งอาจจะจัดสัปดาห์ละ 1 วัน
และหลังจากอบรมแล้วบุคลากร
จะต้องสอบผ่านเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยกาหนด ได้แก่
- จัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
ด้านภาษา
- จัดการทดสอบด้านภาษา
- พัฒนาบุคลากรตามแผน
สาหรับบุคลากรที่สอบไม่ผ่าน

ระยะเวลาดาเนินการ
เริ่มต้น แล้วเสร็จ
(8)
(9)
ตุลาคม
2559

กันยายน
2560

ผู้รับผิดชอบ
(10)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร /
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยวางแผน
และพัฒนา /
กองบริหารงานบุคคล /
สานักวิเทศสัมพันธ์และการจัด
การศึกษานานาชาติ /
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RMU - ERM F1
แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนบริ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

แผนบริหารความเสี่ยง ยุทธศาสตร์ที่ 3
ความเสี่ยง : 6. มีโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ดาเนินการไม่แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ หรือในระยะเวลาที่กาหนด (ด้านการดาเนินงาน)
กิจกรรม / โครงการ : มีโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์ทดี่ าเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ หรือในระยะเวลาที่กาหนด
วัตถุประสงค์กิจกรรม / โครงการ : เพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัยเพือ่ สร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
เป้าหมายกิจกรรม / โครงการ : เป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างองค์ความรู้และใช้การวิจัยเป็นฐานในการดาเนินงาน การพัฒนาท้องถิ่นและสังคม
งบประมาณกิจกรรม / โครงการ การบริหารความเสี่ยง :
บาท
ตัวชี้วัดความสาเร็จในการบริหารความเสี่ยง : ร้อยละของโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์ทดี่ าเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ หรือในระยะเวลที่
กาหนด ต่อโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์ทั้งหมด
ปัจจัยเสี่ยง
(1)

7. นักวิจัยส่วนใหญ่
เมื่อขอทุนวิจัยแล้ว มี
ภาระงานสอนมาก ทา
ให้การดาเนินงานล่าช้า
และงานวิจัยไม่เสร็จตาม
ระยะเวลาที่กาหนด
ส่งผลให้มหาวิทยาลัยไม่
สามารถติดตามงานวิจัย
ได้ตามเป้าหมาย

ประเภท แนวทางการจัดการควบคุม
ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน
โครงการ / กิจกรรม
ความ
ความเสี่ยง
การจัดการควบคุมความเสี่ยง
โอกาส ผลกระทบ
ระดับ
เสี่ยง
(3)
(7)
(4)
(5)
ความเสี่ยง
(2)
(6)
O
4
3
12
- จัดทาระบบพี่เลี้ยงหรือที่
() การลด/ควบคุม โดย
(สูง)
ปรึกษาโครงการวิจัย
- ควรจัดให้มรี ะบบพี่เลี้ยงหรือ
เพื่อช่วยเหลือแนะนานักวิจยั
ที่ปรึกษาโครงการวิจัย
และนักวิจัยรุ่นใหม่
เพื่อช่วยเหลือแนะนานักวิจยั และ
นักวิจัยรุ่นใหม่

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
โครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ดาเนินการแล้ว
เสร็จภายในปีงบประมาณ หรือในระยะเวลที่
กาหนด และเป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างองค์ความรู้
และใช้การวิจัยเป็นฐานในการดาเนินงาน การ
พัฒนาท้องถิ่นและสังคม
ระยะเวลาดาเนินการ
เริ่มต้น แล้วเสร็จ
(8)
(9)
ตุลาคม
2559

กันยายน
2560

ผู้รับผิดชอบ
(10)

สถาบันวิจัยและพัฒนา /
ทุกคณะ

ปัจจัยเสี่ยง
(1)

8. นักวิจัยขาดการ
วางแผนในการ
ดาเนินงาน และการ
ดาเนินการตามแผน

ประเภท แนวทางการจัดการควบคุม
ความ
ความเสี่ยง
เสี่ยง
(3)
(2)
O
() การลด/ควบคุม โดย
- ควรจัดให้มีการรายงานผล
การดาเนินงานวิจยั เป็นระยะ
หรือเป็นไตรมาส

ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน
โครงการ / กิจกรรม
การจัดการควบคุมความเสี่ยง
โอกาส ผลกระทบ
ระดับ
(7)
(4)
(5)
ความเสี่ยง
(6)
3
3
9
- กาหนดให้นักวิจัยมีการ
(ปานกลาง) รายงานผลการดาเนินงานวิจัย
เป็นระยะ หรือเป็นไตรมาส

ระยะเวลาดาเนินการ
เริ่มต้น แล้วเสร็จ
(8)
(9)
ตุลาคม
2559

กันยายน
2560

ผู้รับผิดชอบ
(10)

สถาบันวิจัยและพัฒนา /
ทุกคณะ

แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนบริ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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RMU - ERM F1
แผนบริหารความเสี่ยง ยุทธศาสตร์ที่ 4

แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนบริ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ความเสี่ยง : 7. ร้อยละความสาเร็จของโครงการ หรือกิจกรรม หรืองานวิจัยที่เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน (ด้านกลยุทธ์)
กิจกรรม / โครงการ : โครงการ หรือกิจกรรม หรืองานวิจัยที่เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นให้ สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์กิจกรรม / โครงการ : ส่งเสริมการบูรณาการการบริการวิชาการกับงานวิจัย
เป้าหมายกิจกรรม / โครงการ : มีองค์ความรู้
และนวัตกรรมจากการวิจยั ไปให้บริการวิชาการแก่
เป้าหมายกิจกรรม / โครงการ : การนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมจากการวิจัยไปให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
สังคม เพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนแก่
งบประมาณกิจกรรม / โครงการ การบริหารความเสี่ยง :
บาท
ตัวชี้วดั ความสาเร็จในการบริหารความเสี่ยง : ระดับความสาเร็จของโครงการหรือกิจกรรมที่เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือท้องถิ่นให้สามารถ ท้องถิ่นและชุมชน
พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
ปัจจัยเสี่ยง
(1)

ประเภท แนวทางการจัดการควบคุม
ความ
ความเสี่ยง
เสี่ยง
(3)
(2)
9. งานวิจยั ที่นาองค์
S
() การลด/ควบคุม โดย
ความรู้ และนวัตกรรมจาก
- ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้
การวิจัยไปใช้ในการพัฒนา
มีการทาวิจัยทีส่ อดคล้องกับ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ความต้องการของชุมชนท้องถิ่น
ชุมชนท้องถิ่นให้ สามารถ
ให้ สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่าง
พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
ยั่งยืน และตามนโยบายของ
ยังมีน้อย เช่น ไม่มีวิจยั
ประเทศ
ด้านคุณภาพดิน หรือพืชที่
เหมาะกับสภาพภูมภิ าค
เพื่อให้เกิดการพึ่งพาตนเอง
ได้ของเกษตรกร ท้องถิ่น
เป็นต้น

ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน
โครงการ / กิจกรรม
การจัดการควบคุมความเสี่ยง
โอกาส ผลกระทบ
ระดับ
(7)
(4)
(5)
ความเสี่ยง
(6)
4
3
12
- ดาเนินการส่งเสริมและ
(สูง)
สนับสนุนให้มีการทาวิจัยที่
สอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชนท้องถิ่นให้ สามารถพึ่งพา
ตนเองได้อย่างยั่งยืน และตาม
นโยบายของประเทศ

ระยะเวลาดาเนินการ
เริ่มต้น แล้วเสร็จ
(8)
(9)
ตุลาคม
2559

กันยายน
2560

ผู้รับผิดชอบ
(10)

สถาบันวิจัยและพัฒนา /
ทุกคณะ

RMU - ERM F1
แผนบริหารความเสี่ยง ยุทธศาสตร์ที่ 4
ความเสี่ยง : 8. ศูนย์/แหล่งความเป็นเลิศ (excellent center) ภายใน/ภายนอกมหาวิทยาลัยที่มมี าตรฐานในการให้บริการวิชาการในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ ยังไม่ชัดเจน
(ด้านการดาเนินงาน)
กิจกรรม / โครงการ : โครงการศูนย์/แหล่งความเป็นเลิศ (excellent center) ภายใน/ภายนอกมหาวิทยาลัยที่มมี าตรฐานในการให้บริการวิชาการในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ
วัตถุประสงค์กิจกรรม / โครงการ : ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรูต้ ามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าหมายกิจกรรม / โครงการ : ศูนย์/แหล่ง
เป้าหมายกิจกรรม / โครงการ : เพื่อเป็นคลังปัญญาและแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น และสังคมในการพัฒนาชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตาม ความเป็นเลิศ (excellent center) ภายใน/
ภายนอกมหาวิทยาลัยที่มมี าตรฐาน
แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
งบประมาณกิจกรรม / โครงการ การบริหารความเสี่ยง :
บาท
ตัวชี้วัดความสาเร็จในการบริหารความเสี่ยง : จานวนศูนย์/แหล่งความเป็นเลิศ (excellent center) ภายใน/ภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐาน
ในการให้บริการวิชาการในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนบริ

ปัจจัยเสี่ยง
(1)

ประเภท แนวทางการจัดการควบคุม
ความ
ความเสี่ยง
เสี่ยง
(3)
(2)
10. ศูนย์/แหล่งความ
O
() การลด/ควบคุม โดย
เป็นเลิศ (excellent
- ควรทบทวนแผนการ
center) ยังไม่ส่งผลที่
ดาเนินงานด้านศูนย์ความเป็นเลิศ
ชัดเจน ในการให้การ
(excellent center) และ
บริการ และการ
ประเมินแผนการให้บริการ
ดาเนินงานที่เห็นผล
วิชาการ โดยให้ผู้ใช้บริการมีส่วน
ชัดเจน มีการดาเนินงาน
ร่วม
หรือมีการจัดกิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง

ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน
โครงการ / กิจกรรม
การจัดการควบคุมความเสี่ยง
โอกาส ผลกระทบ
ระดับ
(7)
(4)
(5)
ความเสี่ยง
(6)
4
4
16
- จัดให้มีทบทวนแผนการ
(สูง)
ดาเนินงานด้านศูนย์ความเป็น
เลิศ (excellent center)
และประเมินแผนการให้บริการ
วิชาการ โดยให้ผู้ใช้บริการมี
ส่วนร่วม

ระยะเวลาดาเนินการ
เริ่มต้น แล้วเสร็จ
(8)
(9)
ตุลาคม
2559

กันยายน
2560

ผู้รับผิดชอบ
(10)

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยวางแผน
และพัฒนา /
ทุกคณะ /
ทุกสานัก /
ทุกสถาบัน /
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RMU - ERM F1
แผนบริหารความเสี่ยง ยุทธศาสตร์ที่ 5

แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนบริ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ความเสี่ยง : 9. แหล่งเรียนรูภ้ ายในมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังไม่ชัดเจน (ด้านการดาเนินงาน)
กิจกรรม / โครงการ : พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์กิจกรรม / โครงการ : เพื่อสร้างเสริมสนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
มหาวิทยาลัยมีแหล่งเรียนรูภ้ ายในมหาวิทยาลัยที่
เป้าหมายกิจกรรม / โครงการ : เป็นแบบอย่างและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ได้รับการยอมรับด้านการทานุบารุงศิลปะและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
วัฒนธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
งบประมาณกิจกรรม / โครงการ การบริหารความเสี่ยง :
บาท
ตัวชี้วัดความสาเร็จในการบริหารความเสี่ยง : จานวนแหล่งเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม การ สิ่งแวดล้อม
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ปัจจัยเสี่ยง
(1)

11. การส่งเสริมการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของ
มหาวิทยาลัย ยังไม่
ชัดเจน ขาดการ
ประชาสัมพันธ์ และการ
ดาเนินการทีไ่ ด้รับการ
ยอมรับจากท้องถิ่น

ประเภท แนวทางการจัดการควบคุม
ความ
ความเสี่ยง
เสี่ยง
(3)
(2)
O
() การลด/ควบคุม โดย
- ควรมีการทบทวน และ
ปรับปรุงระบบและกลไก การ
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ของมหาวิทยาลัย และควร
ส่งเสริมการสร้างมาตรฐานด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมให้เป็นที่
ยอมรับในระดับท้องถิ่น และ
ระดับชาติ

ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน
โครงการ / กิจกรรม
การจัดการควบคุมความเสี่ยง
โอกาส ผลกระทบ
ระดับ
(7)
(4)
(5)
ความเสี่ยง
(6)
4
3
12
- จัดให้มีการทบทวน และ
(สูง)
ปรับปรุงระบบและกลไก การ
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ของมหาวิทยาลัย และควร
ส่งเสริมการสร้างมาตรฐานด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมให้เป็นที่
ยอมรับในระดับท้องถิ่น และ
ระดับชาติ

ระยะเวลาดาเนินการ
เริ่มต้น แล้วเสร็จ
(8)
(9)
ตุลาคม
2559

กันยายน
2560

ผู้รับผิดชอบ
(10)

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยวางแผน
และพัฒนา /
สานักทานุบารุงศิลปและ
วัฒนธรรม /

RMU - ERM F1
แผนบริหารความเสี่ยง ยุทธศาสตร์ที่ 6
ความเสี่ยง : 10. จานวนองค์กร สมาคม หรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศทีเ่ ข้าร่วมเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัย ภูมภิ าคอาเซียนและภูมิภาคอื่นของโลก
ยังมีน้อย (ด้านกลยุทธ์)
กิจกรรม / โครงการ : การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย
วัตถุประสงค์กิจกรรม / โครงการ : เพื่อสร้างและพัฒนาความร่วมมือ และข้อตกลงร่วมกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
ภาคอุตสาหกรรม ชุมชน ทั้งภายในและต่างประเทศ
มีเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ
เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย เพิม่ มากขึ้น
เป้าหมายกิจกรรม / โครงการ : มีความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น สถานประกอบการและศิษย์เก่าในการพัฒนามหาวิทยาลัย
งบประมาณกิจกรรม / โครงการ การบริหารความเสี่ยง :
บาท
ตัวชี้วัดความสาเร็จในการบริหารความเสี่ยง : จานวนองค์กร สมาคม หรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศที่เป็นเครือข่ายความ
ร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัย ภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาคอื่นของโลก

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนบริ

ปัจจัยเสี่ยง
(1)

ประเภท แนวทางการจัดการควบคุม
ความ
ความเสี่ยง
เสี่ยง
(3)
(2)
12. การร่วมมือของ
S
() การลด/ควบคุม โดย
หน่วยงานภาครัฐ ภาค
- ควรมีความร่วมมือกับสถาน
ธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม
ประกอบการทั้งภาครัฐ และ
องค์กรปกครองส่วน
เอกชน เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ท้องถิ่น สถาน
นักศึกษา ทั้งในระหว่างเรียน
ประกอบการและศิษย์เก่า
และหลังจากจบการศึกษา เช่น
ในการพัฒนานักศึกษา

ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน
โครงการ / กิจกรรม
การจัดการควบคุมความเสี่ยง
โอกาส ผลกระทบ
ระดับ
(7)
(4)
(5)
ความเสี่ยง
(6)
4
4
16
- มีการดาเนินการด้านความ
(สูง)
ร่วมมือกับสถานประกอบการทั้ง
ภาครัฐ และเอกชน เพื่อพัฒนา
คุณภาพนักศึกษา ทั้งในระหว่าง
เรียน และหลังจากจบการศึกษา
เช่น ด้านการฝึกประสบการณ์

ระยะเวลาดาเนินการ
เริ่มต้น แล้วเสร็จ
(8)
(9)
ตุลาคม
2559

กันยายน
2560

ผู้รับผิดชอบ
(10)

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยวางแผน
และพัฒนา /
ทุกคณะ
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แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนบริ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ปัจจัยเสี่ยง
(1)

และพัฒนามหาวิทยาลัย
ยังไม่ส่งผลที่ชัดเจน เช่น
สถานที่ฝึกประสบการณ์
ตลอดจนเมื่อสาเร็จ
การศึกษาสามารถมี
งานทา โดยสถาน
ประกอบการที่เคยฝึก
ประสบการณ์

ประเภท
ความ
เสี่ยง
(2)

แนวทางการจัดการควบคุม
ความเสี่ยง
(3)
ด้านการฝึกประสบการณ์ และ
การรับเข้าทางานหลังสาเร็จ
การศึกษา

ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน
โอกาส ผลกระทบ
ระดับ
(4)
(5)
ความเสี่ยง
(6)

โครงการ / กิจกรรม
การจัดการควบคุมความเสี่ยง
(7)
และการรับเข้าทางานหลังสาเร็จ
การศึกษา

ระยะเวลาดาเนินการ
เริ่มต้น แล้วเสร็จ
(8)
(9)

ผู้รับผิดชอบ
(10)

RMU - ERM F1
แผนบริหารความเสี่ยง ยุทธศาสตร์ที่ 7
ความเสี่ยง : 11. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้การบริการของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ตลอดจนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ด้านการดาเนินงาน)
กิจกรรม / โครงการ : พัฒนาการบริการ เพื่อความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
วัตถุประสงค์กิจกรรม / โครงการ : - พัฒนา และส่งเสริมการใช้ระบบความปลอดภัยและการจราจร การบริการอื่นๆ ให้มีประสิทธิภาพ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
ระบบบริหารจัดการภายในองค์กรที่มีคุณภาพ
เป้าหมายกิจกรรม / โครงการ : มีระบบบริหารจัดการภายในองค์กรที่มีคุณภาพ และมาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล
และมาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล
งบประมาณกิจกรรม / โครงการ การบริหารความเสี่ยง :
บาท
ตัวชี้วัดความสาเร็จในการบริหารความเสี่ยง : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้การบริการของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
ปัจจัยเสี่ยง
(1)

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนบริ

13. ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพสินย์ของบุคลากร
นักศึกษา ภายในมหาวิทยาลัย
ยังไม่เพียงพอ

ประเภท
ความ
เสี่ยง
(2)
O

แนวทางการจัดการควบคุม
ความเสี่ยง
(3)
- ควรมีการกรองบุคลคลเข้าออก ภายใน มหาวิทยาลัย
ในช่วงตั้งแต่ 24.00 น. จนถึง
05.00 น. โดยทาราวกั้นยกขั้นลง และมีกล้องวงจรปิด
บันทึกภาพคนเข้าออก ในระดับ
สายตา เพื่อการบันทึกภาพที่
ชัดเจน เพราะปัจจุบันกล้อง
ติดตั้งสูงเกินไป เมื่อเกิดเหตุ จะ
ไม่สามารถบันทึกภาพที่ชัดเจนได้

ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน
โครงการ / กิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินการ
การจัดการควบคุมความเสี่ยง เริ่มต้น แล้วเสร็จ
โอกาส ผลกระทบ
ระดับ
(7)
(4)
(5)
ความเสี่ยง
(8)
(9)
(6)
3
3
9
- มีขั้นตอนการกรองบุคลคล
ตุลาคม กันยายน
(ปานกลาง) เข้า-ออก ภายใน มหาวิทยาลัย 2559
2560
ในช่วงตั้งแต่ 24.00 น. จนถึง
05.00 น. โดยทาราวกั้นยก
ขั้น-ลง และมีกล้องวงจรปิด
บันทึกภาพคนเข้าออก ใน
ระดับสายตา เพื่อการ
บันทึกภาพที่ชัดเจน เพราะ
ปัจจุบันกล้องติดตั้งสูงเกินไป
เมื่อเกิดเหตุ จะไม่สามารถ
บันทึกภาพที่ชัดเจนได้

ผู้รับผิดชอบ
(10)

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยวางแผน
และพัฒนา /
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร /
สานักงานอธิการบดี /
กองกลาง /
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RMU - ERM F1
แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนบริ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ปัจจัยเสี่ยง
(1)

14. หลังคากันฝนยังไม่
เพียงพอสาหรับจอด
รถ และสถานที่จอดรถที่มีอยู่
ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ

ประเภท แนวทางการจัดการควบคุม
ความ
ความเสี่ยง
เสี่ยง
(3)
(2)
O
() การลด/ควบคุม โดย
- ควรจัดทาหลังคาที่จอด
รถยนต์และรถจักรยานยนต์
เพื่อเป็นที่บังแดดบังฝน และ
ติดตั้งแผงโซล่าเซล ผลิตไฟฟ้า
เป็นพลังงานทดแทน เพื่อลด
ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน และได้
ประโยชน์หลายด้าน

ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน
โครงการ / กิจกรรม
การจัดการควบคุมความเสี่ยง
โอกาส ผลกระทบ
ระดับ
(7)
(4)
(5)
ความเสี่ยง
(6)
3
3
9
- จัดทาหลังคาที่จอดรถยนต์
(ปานกลาง) และรถจักรยานยนต์ เพื่อเป็น
ที่บังแดดบังฝน และติดตั้งแผง
โซล่าเซล ผลิตไฟฟ้าเป็น
พลังงานทดแทน เพื่อลด
ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน และได้
ประโยชน์หลายด้าน

ระยะเวลาดาเนินการ
เริ่มต้น แล้วเสร็จ
(8)
(9)
ตุลาคม
2559

กันยายน
2560

ผู้รับผิดชอบ
(10)

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยวางแผน
และพัฒนา /
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร /
สานักงานอธิการบดี /
กองกลาง /
ทุกคณะ /

RMU - ERM F1
ปัจจัยเสี่ยง
(1)

15. สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรูม้ ีจานวนไม่เพียงพอ
ยังไม่ทันสมัยเพียงพอ และ
ยังมีประสิทธิภาพ ไม่
เพียงพอ ต่อการส่งเสริมการ
เรียนรู้

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนบริ

ประเภท แนวทางการจัดการควบคุม
ความ
ความเสี่ยง
เสี่ยง
(3)
(2)
O
() การลด/ควบคุม โดย
- ควรจัดสิ่งสนับสนุนส่งเสริม
การเรียนรู้ที่ทันสมัย เพื่อ
การศึกษาเรียนรู้แก่นักศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ และคุณภาพ เช่น
อุปกรณ์ด้านการศึกษา ทาง
วิทยาศาสตร์ อุปกรณ์การศึกษา
ด้านวิศวะกรรมศาสตร์ เป็นต้น

ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน
โครงการ / กิจกรรม
การจัดการควบคุมความเสี่ยง
โอกาส ผลกระทบ
ระดับ
(7)
(4)
(5)
ความเสี่ยง
(6)
3
4
12
- จัดสิ่งสนับสนุนส่งเสริมการ
(สูง)
เรียนรู้ที่ทันสมัย เพื่อ
การศึกษาเรียนรู้แก่นักศึกษาที่
มีประสิทธิภาพ และคุณภาพ
เช่น อุปกรณ์ด้านการศึกษา
ทางวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์
การศึกษาด้านวิศวะกรรม
ศาสตร์ เป็นต้น

ระยะเวลาดาเนินการ
เริ่มต้น แล้วเสร็จ
(8)
(9)
ตุลาคม
2559

กันยายน
2560

ผู้รับผิดชอบ
(10)

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยวางแผน
และพัฒนา /
สานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน /
กองนโยบายและแผน /
สานักงานอธิการบดี /
ทุกคณะ /
ทุกหน่วยงาน
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RMU - ERM F1
แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนบริ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

แผนบริหารความเสี่ยง ยุทธศาสตร์ที่ 7
ความเสี่ยง : 12. งบประมาณส่วนกลางของมหาวิทยาลัย มีจานวนจากัด ไม่พอจ่าย (ด้านการดาเนินงาน)
กิจกรรม / โครงการ : พัฒนาการบริการ เพื่อความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
วัตถุประสงค์กิจกรรม / โครงการ : - พัฒนา และส่งเสริมการใช้ระบบความปลอดภัยและการจราจร การบริการอื่นๆ ให้มีประสิทธิภาพ
เป้าหมายกิจกรรม / โครงการ : มีระบบบริหารจัดการภายในองค์กรที่มีคุณภาพ และมาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล
งบประมาณกิจกรรม / โครงการ การบริหารความเสี่ยง :
บาท
ตัวชี้วัดความสาเร็จในการบริหารความเสี่ยง : ระดับความสาเร็จของการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ปัจจัยเสี่ยง
(1)

16. หน่วยงานได้รับการ
จัดสรรงบประมาณแล้ว แต่
ยังมีบางส่วนที่มาขอใช้
งบประมาณส่วนกลาง จึงทา
ให้งบกลางไม่พอจ่าย

ประเภท
ความ
เสี่ยง
(2)
O

แนวทางการจัดการควบคุม
ความเสี่ยง
(3)
- งบประมาณส่วนกลางมีจากัด
ดังนั้นหน่วยงานจึงควรใช้เงินที่
ได้รับการจัดสรรภายใน
ปีงบประมาณนั้นๆ ของ
หน่วยงาน

ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน
โครงการ / กิจกรรม
การจัดการควบคุมความเสี่ยง
โอกาส ผลกระทบ
ระดับ
(7)
(4)
(5)
ความเสี่ยง
(6)
4
4
16
- หน่วยงานควรใช้เงินที่ได้รบั
(สูง)
การจัดสรรภายใน
ปีงบประมาณนั้นๆ ของ
หน่วยงาน โดยจากัดไม่ให้ใช้
งบกลาง ถ้างบประมาณ
ส่วนกลางมีน้อย หรือใช้
เฉพาะที่จาเป็น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
ระบบบริหารจัดการภายในองค์กรที่มีคุณภาพ
และมาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล
ระยะเวลาดาเนินการ
เริ่มต้น แล้วเสร็จ
(8)
(9)
ตุลาคม
2559

กันยายน
2560

ผู้รับผิดชอบ
(10)

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยวางแผน
และพัฒนา /
กองนโยบายและแผน /
ทุกคณะ /
ทุกหน่วยงาน

RMU - ERM F1
ปัจจัยเสี่ยง
(1)

17. งบกลางมีจานวนจากัด
เนื่องจากจานวนนักศึกษา
ลดลง จึงทาให้รายได้ของ
มหาวิทยาลัยลดลง

ประเภท แนวทางการจัดการควบคุม
ความ
ความเสี่ยง
เสี่ยง
(3)
(2)
F
() การลด/ควบคุม โดย
- ควรมีมาตรการจัดหารายได้
ให้มหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้น

ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน
โครงการ / กิจกรรม
การจัดการควบคุมความเสี่ยง
โอกาส ผลกระทบ
ระดับ
(7)
(4)
(5)
ความเสี่ยง
(6)
4
4
16
- จัดหารายได้ เพื่อให้
(สูง)
มหาวิทยาลัยมีรายได้ เพิ่มมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งรายได้ของ
มหาวิทยาลัยมาจากหลายๆ
ด้าน เช่น จานวนนักศึกษา
การวิจัยจากทุนวิจัยภายนอก
การบริการวิชาการ เป็นต้น

ระยะเวลาดาเนินการ
เริ่มต้น แล้วเสร็จ
(8)
(9)
ตุลาคม
2559

กันยายน
2560

ผู้รับผิดชอบ
(10)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ /
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยวางแผน
และพัฒนา /
สานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน /
สถาบันวิจัยและพัฒนา /
สาบักบริกี่วิชาการ /
กองนโยบายและแผน /
ทุกคณะ /
ทุกหน่วยงาน

แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนบริ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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RMU - ERM F1
แผนบริหารความเสี่ยง ยุทธศาสตร์ที่ 7

แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนบริ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ความเสี่ยง : 13. หน่วยงานไม่สง่ งานหรือ ส่งงานล่าช้า หรือ ไม่ตามระยะเวลาที่กาหนด จากที่มีการติดตามข้อมูลของหน่วยงานกลาง (ด้านการดาเนินงาน)
กิจกรรม / โครงการ : พัฒนาการบริการ เพื่อความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
วัตถุประสงค์กิจกรรม / โครงการ : พัฒนา และส่งเสริมการดาเนินงานตามกรอบระยะเวลา และความรับผิดชอบของหน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
ระบบบริหารจัดการภายในองค์กรที่มีคุณภาพ
เป้าหมายกิจกรรม / โครงการ : มีระบบบริหารจัดการภายในองค์กรที่มีคุณภาพ และมาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล
และมาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล
งบประมาณกิจกรรม / โครงการ การบริหารความเสี่ยง :
บาท
ตัวชี้วัดความสาเร็จในการบริหารความเสี่ยง : ระดับความสาเร็จของการปฏิบัติตามแผนปฏิบัตริ าชการ
ปัจจัยเสี่ยง
(1)

18. ผู้รับผิดชอบเรื่องที่
เกี่ยวข้องของหน่วยงานขาด
แผนและการติดตามการ
ดาเนินงาน จึงทาให้การส่ง
งาน หรือข้อมูลล่าช้า ส่งผล
ถึงผลสาเร็จของการ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลัย

ประเภท
ความ
เสี่ยง
(2)
O

แนวทางการจัดการควบคุม
ความเสี่ยง
(3)
- หน่วยงานที่ หรือผู้ปฏิบัติควร
ตระหนักถึงกรอบระยะเวลาใน
การดาเนินการ ตามที่หน่วยงาน
ส่วนกลางร้องขอ เพื่อให้ได้
ข้อมูลของมหาวิทยาลัยตาม
กรอบระยะเวลาที่กาหนด

ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน
โครงการ / กิจกรรม
การจัดการควบคุมความเสี่ยง
โอกาส ผลกระทบ
ระดับ
(7)
(4)
(5)
ความเสี่ยง
(6)
3
3
9
- ส่งเสริมให้หน่วยงานที่ หรือ
(ปานกลาง) ผู้ปฏิบัตคิ วรตระหนักถึงกรอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการ
ตามที่หน่วยงานส่วนกลางร้อง
ขอ เพื่อให้ได้ข้อมูลของ
มหาวิทยาลัยตามกรอบ
ระยะเวลาที่กาหนด

ระยะเวลาดาเนินการ
เริ่มต้น แล้วเสร็จ
(8)
(9)
ตุลาคม
2559

กันยายน
2560

ผู้รับผิดชอบ
(10)

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยวางแผน
และพัฒนา /
กองนโยบายและแผน /
ทุกคณะ /
ทุกหน่วยงาน

RMU - ERM F1
แผนบริหารความเสี่ยง ยุทธศาสตร์ที่ 7
ความเสี่ยง : 13. หน่วยงานไม่สง่ งานหรือ ส่งงานล่าช้า หรือ ไม่ตามระยะเวลาที่กาหนด จากที่มีการติดตามข้อมูลของหน่วยงานกลาง (ด้านกลยุทธ์)
กิจกรรม / โครงการ : พัฒนาการบริการ เพื่อความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
วัตถุประสงค์กิจกรรม / โครงการ : พัฒนา และส่งเสริมการดาเนินงานตามกรอบระยะเวลา และความรับผิดชอบของหน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
ระบบบริหารจัดการภายในองค์กรที่มีคุณภาพ
เป้าหมายกิจกรรม / โครงการ : มีระบบบริหารจัดการภายในองค์กรที่มีคุณภาพ และมาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล
และมาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล
งบประมาณกิจกรรม / โครงการ การบริหารความเสี่ยง :
บาท
ตัวชี้วัดความสาเร็จในการบริหารความเสี่ยง : ระดับความสาเร็จของการปฏิบัติตามแผนปฏิบัตริ าชการ
ปัจจัยเสี่ยง
(1)

แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนบริ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

19. การดาเนินงานตาม
ปฏิทินการดาเนินงานของ
หน่วยงานยังมีน้อย หรือ
หน่วยงานไม่มีปฏิทินการ
ดาเนินงาน ส่งผลถึง
ผลสาเร็จของการดาเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย

ประเภท
ความ
เสี่ยง
(2)
S

แนวทางการจัดการควบคุม
ความเสี่ยง
(3)
- ควรมีการดาเนินงานตาม
ปฏิทินการดาเนินงานของ
หน่วยงาน หรือตามไตรมาส
เพื่อเป็นการเตรียมข้อมูลในการ
รายงานตามกรอบระยะเวลา
โดยไม่จาเป็นต้องรอบันทึกทวง
ถามตามไตรมาส

ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน
โครงการ / กิจกรรม
การจัดการควบคุมความเสี่ยง
โอกาส ผลกระทบ
ระดับ
(7)
(4)
(5)
ความเสี่ยง
(6)
3
3
9
- ส่งเสริมให้หน่วยงานมีการ
(ปานกลาง) จัดทาปฏิทินการดาเนินงาน
และมีการดาเนินงานตาม
ปฏิทินการดาเนินงานของ
หน่วยงาน หรือตามไตรมาส
เพื่อเป็นการเตรียมข้อมูลในการ
รายงานตามกรอบระยะเวลา
โดยไม่จาเป็นต้องรอบันทึกทวง
ถามตามไตรมาส

ระยะเวลาดาเนินการ
เริ่มต้น แล้วเสร็จ
(8)
(9)
ตุลาคม
2559

กันยายน
2560

ผู้รับผิดชอบ
(10)

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยวางแผน
และพัฒนา /
กองนโยบายและแผน /
ทุกคณะ /
ทุกหน่วยงาน
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26

แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนบริ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

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

ภำคผนวก ก.
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม

แผนบริ
แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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แผนบริ
แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

แผนบริ
แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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แผนบริ
แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

แผนบริ
แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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แผนบริ
แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

แผนบริ
แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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แผนบริ
แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ภำคผนวก ข.

ขั้นตอน แนวทำง และปฏิทินกำรบริหำรควำมเสี่ยง มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม

แผนบริ
แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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แผนบริ
แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

สรุป ขั้นตอนและแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม

1

2

ขั้นตอน

กำรดำเนินกำร/กิจกรรม

กำหนดวัตถุประสงค์
ขอบเขตและสภำพแวดล้อม

แต่งตั้งกรรมกำร/คณะทำงำน
เพื่อดำเนินกำร

กำรระบุควำมเสี่ยง
(Event Identification)

(1) ศึกษำภำพรวมขององค์กร
(2) กำหนดวัตถุประสงค์
(3) แบ่งหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ

ประชุมคณะกรรมกำร/ประชุมเชิงปฏิบัติกำร
เพื่อดำเนินกำรระบุควำมเสี่ยงและปัจจัยเสีย่ ง โดย
(1) กำรระดมสมอง (Brainstorming)
(2) ใช้ข้อมูลในอดีต (Past Data)
(3) ใช้รำยกำรตรวจสอบ(Checklist) เช่น

จากแบบสอบถามการควบคุมภายใน เป็นต้น

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

3

ประเมินควำมเสี่ยง
(Risk Assessment)

4

ตอบสนองควำมเสี่ยง
(Risk Assessment)

5

ติดตำมควำมเสี่ยง

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

จำแนกประเภท
ด้ำนกำรเงิน
ด้ำนกำรดำเนินงำน
ด้ำนกลยุทธ์
ด้ำนกฎหมำย/กฏระเบียบ
ด้ำนเศรษฐกิจ/กำรเมือง
ด้ำนธรรมชำติ

วิเครำะห์และจัดลำดับควำมเสี่ยง
(1)
(2)
(3)
(4)

ประเมินโอกำส (1-5)
ผลกระทบ (1-5)
ประเมินควำมเสี่ยง (1-25)
จัดลำดับควำมเสี่ยง
(ต่ำ ปำนกลำง สูง สูงมำก)

ตำมแบบฟอร์ม RMU-ERM3
จัดทำแผนภูมิควำมเสีย่ ง

1. แ
จัดการความเสีผ่ยง
น
(1) ควำมเสี่ยงต่ำ : ยอมรับควำมเสี่ยง
- จัดทาแผนการบริหารความเสี่ยง
ภู
(2) ควำมเสี่ยงปำนกลำง : ยอมรับควำมเสี่ยง
ตำมแบบฟอร์
ม RMU-ERM.F2
โดยมีมำตรกำรติดตำม
- กมิำหนดมำตรกำรกำรควบคุม
(3) ควำมเสี่ยงสูง : ควบคุมความเสี่ยง
- มอบหมำยผู้รับผิดชอบ
โดยมีแผนกำรควบคุม
- กคำหนดระยะเวลำแล้วเสร็จ
(4) ควำมเสี่ยง สูงมำก :
ว
ควบคุมความเสี่ยง โดยมีแผนกำรควบคุม
า รายงานการควบคุมภายใน
ถ่ายโอนความเสี่ยง
ม
เ
ติดตำมและรำยงำนผลตำมแผนกำรบริ
หำรเสี่ยง
สี่
- รำยงำนผู้บริหำรระดั
ย บ คณะ/หน่วยงำน
(1) รำยงำน รอบ 6, 9 เดือน
ตำมแบบฟอร์ม RMU-ERM
ง
(2) รำยงำน รอบ 12 เดือน

1. รำยงำนผู้บริหำรระดับ คณะ/หน่วยงำน
และอธิกำรบดี (ตำมแบบฟอร์ม RMU-ERM
2. รำยงำนผลกำรควบคุมภำยใน เสนออธิกำรบดี

R
i
s
k

แผนบริ
แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

M
a

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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ปฏิทิน/ขั้นตอนกำรดำเนินกำรกำรบริหำรควำมเสี่ยง
มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม
ช่วงเวลำ
พฤศจิกำยน 2559

กิจกรรม
 คณะ/หน่วยงำน ปรับปรุง/แต่งตัง้ คณะกรรมกำรควบคุมภำยใน และ
บริหำรควำมเสี่ยง ระดับคณะ/หน่วยงำน
 ติดตำมประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนแต่ละกิจกรรม
 มหำวิทยำลัย แจ้งให้คณะ/หน่วยงำน ดำเนินกำร ดังนี้
1. รำยงำนแผน/ผลกำรดำเนินกำรตำมแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
2559
2. จัดทำแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560

ธันวำคม 2559
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 คณะ/หน่วยงำน จัดสัมมนำกำรปรับปรุง/กำรจัดทำแผนบริหำรควำมเสี่ยง ระดับคณะ/
หน่วยงำน
 คณะ/หน่วยงำน จัดทำแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง ระดับคณะ/หน่วยงำน
 มหำวิทยำลัย ประชุมกำรบริหำรควำมเสี่ยง มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2560 เรื่องเสนอพิจำรณำ ดังนี้
1. เพื่อพิจำรณำ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
2. เกณฑ์กำรบริหำรควำมเสีย่ งจำก กพร. สกอ.
3. (ร่ำง) ประกำศนโยบำยบริหำรควำมเสี่ยง
4. ปฏิทินกำรดำเนินงำนบริหำรควำมเสี่ยง
5. แบบฟอร์มบริหำรควำมเสี่ยง ประจำปีงบประมำณ 2560
6. รำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง ประจำปีงบประมำณ 2559
 มหำวิทยำลัย รำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2559 ต่ออธิกำรบดี คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย และสภำมหำวิทยำลัย
 มหำวิทยำลัย เสนอรำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน ต่อ หน่วยงำน
ภำยนอกได้แก่
- คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ/สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
- คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน
- คณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร (ค.ต.ป.) ประจำ
กระทรวงศึกษำธิกำร

แผนบริ
แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ช่วงเวลำ
มกรำคม 2560

เมษำยน 2560

กรกฎำคม 2560

ตุลำคม 2560

กิจกรรม
 มหำวิทยำลัย จัดโครงกำร “กำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมแนวทำงกำรพัฒนำระบบ
รำชกำร” ในระดับมหำวิทยำลัย ระดับคณะ/หน่วยงำน
- ระดมควำมคิดเห็น เพื่อจัดทำแผนบริหำรควำมเสี่ยง ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2560
- ร่ำงแผนบริหำรควำมเสีย่ ง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 เพื่อเข้ำที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยฯ พิจำรณำ
- เสนอร่ำงแผนบริหำรควำมเสี่ยง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 เพื่อเข้ำที่ประชุม
สภำมหำวิทยำลัยฯ พิจำรณำ
- เผยแพร่แผนบริหำรควำมเสี่ยง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
 คณะ หน่วยงำน รำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง รอบ 6 เดือน ต่อที่ประชุม
กรรมกำรคณะ/หน่วยงำน
 คณะ หน่วยงำน รำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง รอบ 6 เดือน ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2560 ต่อคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ งมหำวิทยำลัย
 มหำวิทยำลัย รำยงำนผลกำรดำเนินกำรตำมแผนกำรบริหำรควำมเสีย่ งรอบ 6 เดือน
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ต่ออธิกำรบดี และคณะกรรมกำร
บริหำรมหำวิทยำลัย
 คณะ หน่วยงำน รำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง รอบ 9 เดือน ต่อที่ประชุม
กรรมกำรคณะ/หน่วยงำน
 คณะ หน่วยงำน รำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง รอบ 9 เดือน ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2560 ต่อคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ งมหำวิทยำลัย
 มหำวิทยำลัย รำยงำนผลกำรดำเนินกำรตำมแผนกำรบริหำรควำมเสีย่ งรอบ 9 เดือน
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ต่ออธิกำรบดี และคณะกรรมกำร
บริหำรมหำวิทยำลัย
 คณะ หน่วยงำน รำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง รอบ 12 เดือน ต่อที่ประชุม
กรรมกำรคณะ/หน่วยงำน
 คณะ หน่วยงำน รำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง รอบ 12 เดือน ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2560 ต่อคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ งมหำวิทยำลัย
 มหำวิทยำลัย รำยงำนผลกำรดำเนินกำรตำมแผนกำรบริหำรควำมเสีย่ ง รอบ
12 เดือน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ต่ออธิกำรบดี คณะกรรมกำร
บริหำรมหำวิทยำลัย และสภำมหำวิทยำลัย

แผนบริ
แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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แผนบริ
แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ภำคผนวก ค.

ขั้นตอนกำรจัดทำแผนบริหำรควำมเสี่ยง มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560

แผนบริ
แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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แผนบริ
แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Flow Chart ขั้นตอนกำรจัดทำแผนบริหำรควำมเสี่ยง มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม
ขั้นตอน/ระยะเวลำ

กระบวนกำรดำเนินงำน

ผู้รับผิดชอบ/ผู้ร่วม

เตรียมกำร

แต่งตั้งคณะกรรมกำร

กองนโยบำยและแผน

รับฟังนโยบำย

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

ระดมควำมคิด

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

จัดทำร่ำง/เสนอ

(ร่ำง) แผนบริหำรควำมเสีย่ ง
ประเด็นยุทธศำสตร์,เป้ำประสงค์,กลยุทธ์,ตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำย

- คณะกรรมกำรฯ
- นำยกสภำฯ
- อธิกำรบดี/รอง
- ผู้แทนจำก สกอ.
- บุคลำกร มรม.

- คณะกรรมกำรฯ
- บุคลำกร+SH
คณะกรรมกำรฯ

เสนอกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยฯ
(ปรับแก้รำ่ ง) แผนบริหำรควำมเสี่ยง
ประเด็นยุทธศำสตร์,เป้ำประสงค์,กลยุทธ์,ตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำย
เสนอสภำมหำวิทยำลัยฯ

ผล

ไม่เห็นชอบ

ปรับปรุงแก้ไขตำม
ควำมเห็นของ สภำ
มหำวิทยำลัยฯ

เห็นชอบ
จัดทำแผนบริหำรควำมเสี่ยง
ประชำสัมพันธ์

เผยแพร่ แผนบริหำรควำมเสี่ยง

คณะกรรมกำรฯ

ถ่ำยทอดแผนลงระดับหน่วยงำนและระดับบุคคล
ติดตำมประเมินผล

ติดตำมประเมินผลแผนบริหำรควำมเสี่ยง
และรำยงำนต่อสภำสถำบันเพื่อพิจำรณำ

- คณะกรรมกำรฯ
- คณะ/ศูนย์/สำนัก

ทบทวน

ทบทวนแผนบริหำรควำมเสี่ยง
ทบทวนกระบวนกำรวำงแผนบริหำรควำมเสี่ยง

- คณะกรรมกำรฯ
- บุคลำกร+SH

แผนบริ
แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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คณะกรรมกำรผู้จัดทำเล่มรำยงำน
แผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
***************************
คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ :
รองศำสตรำจำรย์ ดร.สิทธิชัย บุษหมั่น
นำยชัชวำลย์ พิพิศจันทร์
นำยเมธี กลมดวง
นำยเสถียร ภูมีแกดำ

รองอธิกำรบดี
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนอธิกำรบดี
ผู้อำนวยกำรกองคลัง
ผู้ปฏิบัติหน้ำที่ในตำแหน่งผู้อำนวยกำร
กองนโยบำยและแผน

คณะกรรมกำรผู้จัดทำ :
นำยวีรวัฒน์ ดอนเกิด
นำยสุวิทย์ ทัพสุริย์
ว่ำที่ร้อยตรีอำทิตย์ วิเชียรพนัส
นำงวรรณวิสำ ยศระวำส
นำงสำวรตวรรณ ประวิรัตน์
นำยสุพรรณ์ หวำนแท้
นำยณัฐพงศ์ พันธุ์พิชัย
นำยสมศักดิ์ เหล่ำทับ
นำงสำวนฤมล ศรีสำรคำม

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์
ผู้ปฏิบัติงำนบริหำร

รวบรวม/เรียบเรียง/รูปเล่ม :
นำยสุพรรณ์ หวำนแท้

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน

ที่อยู่ :

กองนโยบำยและแผน สำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม
80 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลำด อ.เมือง จ.มหำสำรคำม 44000
Tel. 043-742617 Fax.043-742617 http://plan.rmu.ac.th/

ขอขอบคุณ
คณะ/ศูนย์/สำนักและหน่วยงำนต่ำงๆที่ให้ควำมอนุเครำะห์ข้อมูลในกำรจัดทำ
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